
Nossa proposta  
de valor

1.
Boas práticas em governança 
corporativa, gestão de riscos, 
compliance e inovação 
suportam a geração de valor 
sustentável da Copersucar S.A., 
que completou dez anos na  
safra 2018-2019



Somos a Copersucar, líder global na comercialização de açúcar e 

etanol. Nosso propósito é conectar o campo ao mundo, provendo 

energia renovável e alimento natural para o bem-estar da sociedade.

Fazemos isso a partir de um modelo de negócio único, que  

combina a oferta em larga escala de produtos de alta qualidade  

com um sistema integrado de logística, transporte,  

armazenamento e comercialização, no Brasil e no exterior.

Nossa estratégia de crescimento e perenidade está respaldada  

na gestão da sustentabilidade e na nossa capacidade de integrar  

todos os elos da cadeia de valor. Conectamos desde as lavouras da 

cana-de-açúcar e a produção industrial das usinas que fornecem  

para a Copersucar até a entrega do açúcar e do etanol aos nossos 

clientes.  As usinas (unidades de produção) integrantes da nossa  

cadeia de valor, todas autônomas e independentes, são chamadas  

pela Copersucar como usinas sócias.

Acreditamos na vocação do Brasil para a produção de energia 

limpa e alimento para o mundo. Para atender a esse cenário, 

investimos fortemente em parcerias estratégicas, as quais chamamos 

de investidas. Elas nos permitem acelerar o crescimento dos 

negócios e internacionalizar nossa atuação, uma vez que essas 

sinergias proporcionam conhecimento e penetração em mercados 

complementares aos nossos, no açúcar, no etanol e na logística.

Modelo  
de negócio

GRI 102-1 | 102-2 | 102-6
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Temos a maior capacidade de armazenagem de açúcar e etanol do  

setor no Brasil, com capacidade para 2,5 milhões de toneladas de 

açúcar e 3 bilhões de litros de etanol. Contamos ainda com terminais 

multimodais para estocagem e transporte de açúcar localizados em 

pontos estratégicos – Ribeirão Preto e São José do Rio Preto (SP) –, 

além do Terminal Açucareiro Copersucar (TAC), no Porto de Santos (SP). 

Para a estocagem do etanol, investimos na Opla Logística Avançada, 

em Paulínia (SP), joint venture com a BP Combustíveis. A Opla está 

integrada à Refinaria de Paulínia e ao sistema de dutos da Logum,  

da qual também somos sócios, junto com a Petrobras e a Raízen.

Com o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), do qual detemos 

16,93% de participação, buscamos melhorias genéticas e o 

desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar que aumentem  

a produtividade das usinas sucroenergéticas e entreguem ainda  

mais valor para a sociedade, por meio da biotecnologia.

A Alvean é uma joint venture com a Cargill que, desde 2014, atua 

na originação, comercialização e trading de açúcar bruto e branco. 

Unimos forças para aumentar ainda mais a escala, combinar os 

conhecimentos e acelerar o crescimento.

Com a maior capacidade de armazenagem 
de açúcar e etanol no Brasil e a atuação 
por meio das empresas investidas, 
fortalecemos nossa posição de liderança 
no setor sucroenergético

Para fortalecer nossa posição em etanol, adquirimos, em 2012, a Eco-Energy, 

uma das principais companhias do setor nos Estados Unidos. Dessa forma, 

contamos, atualmente, com uma operação expressiva nos dois principais 

países produtores e consumidores de etanol do mundo.

Todas as nossas atividades e operações estão intrinsecamente ligadas à 

sustentabilidade, tanto no etanol, como principal alternativa para a redução 

das emissões de gases de efeito estufa, quanto no açúcar, alimento natural 

que, se consumido de forma equilibrada, é saudável e fonte de energia 

para o ser humano. Nosso diferencial é a capacidade de gerenciar essa 

rede colaborativa, tirando o maior valor dos ativos existentes, sempre 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável e a geração de valor.

GRI 102-2 | 102-6

RELATÓRIO • 2018-2020
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USINAS SÓCIAS

1 • Grupo Econômico Balbo –  
  Usina Santo Antonio (Sertãozinho-SP)
2 • Grupo Econômico Balbo –  
  Usina São Francisco (Sertãozinho-SP)
3 • Usina Uberaba (Uberaba-MG)
4 • Caçu (Vicentinópolis-GO)
5 • Cerradão (Frutal-MG)
6 • Cocal Narandiba (Narandiba-SP)
7 • Cocal Paraguaçu Paulista (Paraguaçu Paulista-SP)
8 • Ferrari (Pirassununga-SP)
9 • Furlan Avaré (Avaré-SP)
10 • Ipiranga Descalvado (Descalvado-SP)
11 • Ipiranga Iacanga (Iacanga-SP)
12 • Ipiranga Mococa (Mococa-SP)
13 • Jacarezinho (Jacarezinho-PR)
14 • Melhoramentos (Jussara-PR)
15 • Melhoramentos Nova Londrina (Nova Londrina-PR)
16 • Pedra Agroindustrial – Usina Buriti (Buritizal-SP)
17 • Pedra Agroindustrial – Usina da Pedra (Serrana-SP)
18 • Pedra Agroindustrial – Usina Ipê  
  (Nova Independência-SP)
19 • Pitangueiras (Pitangueiras-SP)
20 • Santa Adélia Jaboticabal (Jaboticabal-SP)
21 • Santa Adélia Pereira Barreto (Pereira Barreto-SP)
22 • Santa Adélia Pioneiros (Sud Mennucci-SP)
23 • Santa Lúcia (Araras-SP)
24 • Santa Maria (Cerquilho-SP)
25 • São José da Estiva (Novo Horizonte-SP)
26 • São Luiz S.A. (Ourinhos-SP)
27 • São Manoel (São Manuel-SP)
28 • Umoe Bioenergy II (Sandovalina-SP)
29 • Viralcool Castilho (Castilho-SP)
30 • Viralcool Destilaria Santa Inês (Sertãozinho-SP)
31 • Viralcool Pitangueiras (Pitangueiras-SP)
32 • Zilor – Barra Grande (Lençóis Paulista-SP)
33 • Zilor – Açucareira Quatá (Quatá-SP)
34 • Zilor – Açucareira Zillo Lorenzetti (Macatuba-SP)

TERMINAIS 

1 • Terminal Multimodal Copersucar  
  (São José do Rio Preto-SP)
2 • Terminal Multimodal Copersucar  
  (Ribeirão Preto-SP)
3 • Terminal Açucareiro Copersucar (Santos-SP)
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Trajetória da Copersucar S.A.

2008 Começamos a operar como 
Copersucar S.A. no dia 1º de 

outubro, já como líder global no 
mercado de açúcar e etanol.

2009 Iniciamos a adoção do modelo 
de governança corporativa, 
em vigor até hoje.

2011 

2012

Ampliamos nossa capacidade 
logística com investimentos na 

Logum e o início das atividades 
do Terminal de São José do Rio 

Preto (SP).

Adquirimos o controle da Eco-Energy, 
consolidando nossa liderança em 
etanol. Investimentos em logística 
continuaram com a inauguração do 
Terminal de Ribeirão Preto (SP).

2014 

2015

Formalizamos a criação da Alvean, em 
conjunto com a Cargill, para originação e 

comercialização global de açúcar. Na área 
logística, inauguramos um terminal de 

combustíveis em Paulínia (SP).

Expandimos o Terminal Açucareiro 
Copersucar, em Santos (SP), que 
alcançou a capacidade de exportar 
8,5 milhões de toneladas/ano.

2017 

2018

Passamos a deter 
100% do capital 

social da Eco-Energy.

Com o objetivo de otimizar operações, 
criamos a Opla Logística, em parceria 
com a BP Combustíveis, garantindo 
capacidade de armazenagem de 
etanol. Corporativamente, revelamos 
o nosso propósito.

Fortalecemos a união das equipes aos 
negócios e a visão de sustentabilidade 

integrada à estratégia por meio 
de iniciativas organizacionais 

transversais: a Escola de Negócios  
e o projeto para fortalecimento da 

Cultura de Sustentabilidade.

2019 

2020 Mudança para a nova sede, instalada 
em edifício com certificação em 
sustentabilidade e cujo projeto 
privilegiou materiais com menor 
impacto ambiental.

RELATÓRIO • 2018-2020
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Prêmios e reconhecimentos

Pela segunda vez em três 
anos, conquistamos o primeiro 
lugar do Ranking Valor 1000 
na categoria Açúcar e Álcool. 
Figuramos também como a 20ª 
maior empresa do Brasil em 
receita líquida.

2019 

A 15ª edição do anuário Globo 
Rural – As 500 Maiores Empresas 
do Agro nos premiou pela 14ª 
vez como a melhor empresa na 
categoria Bioenergia.

Recebemos o troféu de melhor em Açúcar 
e Bioenergia na premiação As Melhores do 
Dinheiro Rural. O prêmio destaca as empresas 
ligadas ao campo, direta ou indiretamente, que 
aplicam em seus negócios as melhores práticas 
em gestão financeira e corporativa. 

2018 

Fomos apontados como a melhor do 
Agronegócio na publicação Exame 
Maiores e Melhores, que contempla  
as 500 maiores empresas do País. 
O ranking destacou nosso amplo 
investimento em estrutura logística e 
expansão das operações.

Ficamos em terceiro lugar na categoria Atacado 
e Distribuição do ranking Empresas Mais, 
do jornal O Estado de S. Paulo, cujo índice 
é resultado do cruzamento de informações 
relativas ao porte e ao desempenho financeiro 
de cada empresa em seu respectivo setor.

A 14ª edição do anuário Globo Rural –  
As 500 Maiores Empresas do 
Agro reconheceu, pela 13ª vez, 
nossa companhia como a melhor na 
categoria Bioenergia. 

GRI 103-3

RELATÓRIO • 2018-2020
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Nosso modelo de governança corporativa incorpora as melhores  

práticas do mercado recomendadas pelo Instituto Brasileiro  

de Governança Corporativa (IBGC).

Temos todos os pilares da governança estruturados e bem geridos,  

com os órgãos de administração consolidados. Nosso Conselho de 

Administração é formado por 11 membros – sendo dois independentes –, 

eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas para um mandato de  

dois anos, com a possibilidade de reeleição.

Contamos também com comitês permanentes compostos por experts em 

cada assunto, que assessoram os órgãos de administração da companhia 

dentro de suas alçadas e suportam a atuação da nossa Diretoria Executiva.

No último biênio, tivemos algumas mudanças no quadro diretivo  

como evolução da gestão que contribui para o crescimento dos  

negócios. O principal objetivo foi aumentar a sinergia, principalmente 

nas investidas, que passaram a ter uma presença maior de egressos da 

Copersucar com grande conhecimento de mercado. Passamos também  

por uma mudança na presidência. O executivo João Roberto Teixeira,  

que liderou o Banco Votorantim entre 2011 e 2016, substituiu  

Paulo Roberto de Souza, que assumiu a Alvean. 

Governança 
corporativa

Presidente

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro – Membro Independente

Conselheiro – Membro Independente

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Luís Roberto Pogetti

José Pedro Andrade

Francisco Amaury Olsen

Carlos Dinucci

Carlos Ubiratan Garms

Clésio Antonio Balbo

Geraldo José Carbone

José Luciano Duarte Penido

Luiz Roberto Kaysel Cruz

Norberto Bellodi

Leopoldo Tittoto 

Composição do Conselho de Administração

Presidência Executiva

Diretoria Comercial e de Operações

Diretoria Financeira, de Estratégia, 

Participações e Relações com Usinas

Diretoria de Gente e Gestão

Diretoria Jurídica e de Governança

João Roberto Teixeira

Pedro Paranhos

Tomás Manzano 

Matheus Cotta de Carvalho

Julio Alvarez Boada

Composição da Diretoria Executiva

GRI 102-18
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Companhia Auxiliar de 
Armazéns Gerais

Terminal de 
Combustíveis 
Paulínia S.A.

Uniduto Logística S.A.

Logum Logística S.A.

CTC – Centro  
de Tecnologia  
Canavieira S.A.

Alvean Sugar 
Intermediação e 

Agenciamento Ltda.

Alvean 
Sugar S.L.

Copersucar 
North America LLC

Copersucar 
Trading AVV

Copersucar 
Europe S.L.

Sugar Express 
Transportes S.A.

Eco-Energy Global 
Biofuels LLC

Copersucar 
Europe S.L.

100%

100%

100%100%

100%

100%

50%

50%

16,93%

30%

39,07%

50%

100%

Copersucar S.A.

Participações societárias

GRI 102-5
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Relação com acionistas

As 34 usinas cuja produção é comercializada pela 

Copersucar são empresas autônomas que pertencem 

a 20 grupos econômicos e conduzem suas políticas 

corporativas de forma independente. Elas exercem  

um papel simultâneo de parceiras – pela produção  

do açúcar e etanol que comercializamos – e  

acionistas – estabelecendo diretrizes estratégicas  

para a Copersucar. 

Para qualificar a atuação e o diálogo com as usinas, 

realizamos, em 2018, a segunda edição do Programa 

de Formação e Relacionamento com Acionistas. 

A iniciativa, que contou com a participação de 19 

sucessores de 11 usinas associadas, tinha o objetivo de 

aprimorar o conhecimento sobre o nosso modelo de 

negócio, as operações e a estrutura de governança 

corporativa, além de estreitar nosso relacionamento 

com esse público. 

Com 152 horas de duração e supervisão acadêmica do 

Insper, fizeram parte da grade curricular as disciplinas 

Governança e Ética, Finanças, Mercado, Economia, 

Cultura, Sustentabilidade e Modelo de Gestão. A 

turma contou também com três novas disciplinas: 

Negociação Estratégica, Pensamento Crítico e Dinâmica 

de Poder. A incorporação das chamadas soft skills teve 

como objetivo capacitar os participantes sobre essas 

habilidades que afetam a forma de interagir e de se 

relacionar no ambiente corporativo. Além de palestras e 

aulas, a turma foi a campo conhecer as operações, com 

visitas no TAC, em Santos, e na Opla, em Paulínia.

GRI 102-43

RELATÓRIO • 2018-2020
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Gestão  
de riscos

A complexidade e a diversificação do nosso modelo de negócio são  

acompanhadas de uma alta gama de riscos que podem ter impacto sobre a 

continuidade das operações logísticas, produtivas e dos ativos. Para monitorar 

os cenários, identificar os fatores de risco e endereçar planos de ação para 

mitigação ou prevenção, possuímos desde 2017 um modelo de gestão que abrange 

os diferentes aspectos de toda cadeia produtiva, atualizado continuamente, 

oferecendo aos líderes e administradores uma visão completa das nossas ações 

para proteção da capacidade de geração de valor.

Nossa matriz corporativa identifica os principais riscos a serem monitorados pelas 

diferentes áreas administrativas e operacionais por meio de indicadores-chave. 

Esses riscos estão agrupados sobre três pilares: mercado, operacional e estratégico.

GRI 102-15

RELATÓRIO • 2018-2020
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O nível de exposição a esses riscos é avaliado conforme as 

melhores práticas de mercado. A partir de critérios objetivos, 

identificamos a possibilidade de materialização e a efetividade dos 

controles que já possuímos para a gestão. Em paralelo, analisamos 

o nível de impacto caso esses riscos ocorram, observando sete 

vetores diferentes (veja no diagrama).

A evolução desse trabalho é acompanhada mensalmente pelo 

Comitê de Riscos, Finanças, Controles Internos e Auditoria e, 

posteriormente, submetida ao Conselho de Administração. 

ERM, Controles Internos e Auditoria

Vetores de análise de impactoP
ro

ba
bi

lid
ad

es

Financeiro Operação 
logística

Operação 
portuária Legal Meio 

ambiente
Saúde e 

segurança
Reputação 
e imagem

Monitoramento e análise

Riscos corporativos

Matriz de Riscos 
Corporativos

Key Risk Indicators 
(KRIs)

Pilares Mercado Operacional Estratégico

Na safra 2019-2020, iniciamos a implementação da metodologia 

conhecida como BIA (Business Impact Analysis), que permitirá, 

por meio do engajamento das diferentes áreas da companhia, a 

estruturação de um plano de continuidade do negócio a partir do 

gerenciamento e atualização dos riscos de maior impacto, que já 

estará refletido nos indicadores da safra 2020-2021. 

Outra ação em andamento é a integração das áreas de auditoria e 

de controles internos à nossa estrutura dedicada à gestão de riscos 

corporativos. Dessa maneira, aumentaremos a sinergia do processo 

para avaliação de cenários e identificação de oportunidades para 

melhoria e segurança do negócio.

Gestão de Riscos

GRI 102-15

RELATÓRIO • 2018-2020
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Conduta ética
Para a Copersucar, ética, integridade e transparência são valores 

indispensáveis no ambiente de negócio e condições fundamentais 

para o crescimento sustentável da companhia, bem como o dos 

seus parceiros. Para guiar as relações, contamos com o Código de 

Conduta e Ética nos Negócios, que em 2019 passou por uma revisão 

e foi estendido de colaboradores e fornecedores para todos os 

stakeholders com os quais nos relacionamos empresarialmente.

Mais do que assegurar o comprometimento integral com os preceitos 

legais dos países onde atuamos, nosso Código incorpora a defesa 

dos direitos fundamentais dos seres humanos e dos preceitos de 

desenvolvimento sustentável dos negócios. No ambiente interno, 

disseminamos os conceitos trazidos no documento a todos os 

colaboradores, do escritório aos terminais, por meio de campanhas 

de comunicação e treinamentos. A cada biênio, 100% dos 

colaboradores são qualificados nessas diretrizes, o que ocorreu na 

safra 2019-2020. No período anterior, apenas os novos colaboradores 

foram capacitados, durante o Programa de Integração.

Contamos também com um canal permanente para receber relatos 

de situações que possam infringir a ética, tanto nas relações 

internas quanto nas externas. Nosso Canal Ético, disponível em 

português e inglês, pode ser acessado por telefone, e-mail e no 

próprio site da companhia, com garantia de confidencialidade.  

A ferramenta é gerenciada por empresa externa, garantindo 

absoluta autonomia e independência.

Clique aqui para conhecer o Código  
de Conduta e Ética nos Negócios  
da Copersucar e o Código de Conduta  
e Ética de Parceiros Copersucar. 

Para 
saber

Clique aqui e acesse o Canal Ético, 
também disponível pelo telefone 
0800 702 2312 e pelo e-mail 
canaleticocopersucar@tmf-group.com.

Para 
saber

GRI 102-16 | 102-43 | 205-2

RELATÓRIO • 2018-2020
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Inovação
Na última década, as novas tecnologias e a digitalização transformaram 

as relações pessoais e de negócios. As conexões mais rápidas  

entre fornecedores e clientes, que têm cada vez mais protagonismo  

na busca por novas opções para suprir as demandas por energia 

renovável e alimentos naturais, impulsionam a transformação da nossa 

companhia em direção a um modelo ainda mais ágil, colaborativo  

e focado em novas soluções.

A inovação é o motor por trás dessa transformação. Desenvolver um 

ambiente que fomente e suporte uma cultura de inovação nos negócios 

é um dos fatores críticos de sucesso que estamos nos propondo a fazer 

na próxima safra. Nosso objetivo é fazer com que nossos colaboradores 

estejam sempre engajados para identificar e experimentar novas 

possibilidades e, assim, tornar os processos mais dinâmicos e orientados 

para a satisfação dos clientes. A tecnologia, nesse sentido, torna-se uma 

aliada para a solução de desafios do dia a dia.

A expansão do Sistema Integrado de Melhoria Contínua (SIM), uma 

iniciativa que começou em 2017 no TAC (Santos) e já foi implementada 

nas nossas unidades de Ribeirão Preto e de São José do Rio Preto, 

exemplifica esse processo. Baseado na metodologia Lean, o SIM tem 

como objetivo adquirir maior produtividade e eliminar desperdícios 

por meio da inovação e de uma mudança de cultura que requer o 

compromisso diário em aprimorar comportamentos. O método contempla 

a capacitação de profissionais, revisão e padronização de processos, 

além de executar as atividades com foco em melhoria e com a premissa 

fundamental de garantir a segurança das pessoas e da estrutura.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3
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Na safra 2019-2020, o SIM passou a ser adotado também nas áreas 

administrativas da sede da companhia, em São Paulo. Os colaboradores de 

diversas áreas passaram por treinamentos e foram capacitados para absorver 

esses conceitos e propor inovações em suas especialidades, gerando ganhos 

em gestão financeira, logística, execução, planejamento e qualidade.

A criação de um canal de atendimento, reuniões semanais de planejamento 

e o acompanhamento dos principais indicadores de performance de 

manutenção são exemplos de melhorias conquistadas com o SIM. Outro 

ponto essencial é dar a todos os colaboradores a autonomia para apresentar 

ideias e propor kaizens, que são as sugestões de melhorias. 

Desde a criação do SIM, foram concluídos 646 kaizens, treinadas 90 turmas 

em 596 horas de formação e realizadas 1.163 capacitações. Com o intuito de 

valorizar os esforços dos colaboradores para promover melhorias nos nossos 

três terminais, criamos o Prêmio SOU SIM. A segunda edição, realizada em 

2019, selecionou 17 projetos finalistas e reconheceu as equipes vencedoras 

com bicicletas, caixas de som e câmeras filmadoras para esportes de ação.

Uma das iniciativas premiadas consistiu no desenvolvimento de uma  

técnica para o reaproveitamento da água dispensada pelos aparelhos  

de ar-condicionado no Terminal de Ribeirão Preto, a partir da coleta 

diretamente nas máquinas condensadoras. No TAC, o projeto vencedor 

permitiu uma melhoria operacional que aumentou a eficiência do 

carregamento dos navios no terminal portuário.

No último ano, a ampliação do SIM para as áreas 
corporativas fortaleceu uma cultura de eficiência, agilidade 
e melhoria contínua também nas atividades administrativas

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3
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Tecnologia da Informação

A Tecnologia da Informação (TI) é um dos pilares propulsores da eficiência 

e da inovação. No último biênio, investimos fortemente na adequação dos 

serviços e infraestruturas de TI às demandas e estratégias do negócio. 

Para ter processos mais ágeis e flexíveis, migramos a infraestrutura para 

serviços em nuvem, adequamos escopos, acordos de nível de serviços e 

custos de contratos. Além disso, revisamos nosso portfólio de serviços 

e aplicações que suportam nossas alavancas de valor – logística e 

comercialização de açúcar e etanol.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3

Transformamos as ferramentas de trabalho de nossos 

colaboradores disponibilizando plataformas de colaboração e 

comunicação 100% digitais, com todos os recursos adequados 

e padronizados para vivenciarem um ambiente e uma forma 

de trabalho muito mais digital e colaborativa. Em troca, houve 

um nível de engajamento colaborativo muito maior do que 

antes dessa transformação. Essas ações se mostraram vitais 

para que pudéssemos enfrentar os desafios impostos pela 

pandemia da Covid-19.
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Outras três iniciativas se destacam no contexto de digitalização 

do negócio. O lançamento da plataforma de Aplication 

Programming Interface (API) facilitou a disponibilização de 

serviços digitais aos clientes, parceiros e acionistas. Nesse 

primeiro bloco, desenvolvemos uma plataforma para a entrega 

de informações críticas do negócio com segurança e agilidade 

para as usinas sócias. Em outra frente, criamos um núcleo de 

excelência para avaliação, desenho e aplicação de tecnologias 

de Robot Process Automation (RPA) em nosso negócio. 

Iniciamos a implementação desses robôs, que já possibilitaram 

ganhos em redução de custos e tempo de execução e na 

maior confiabilidade dos processos. Além disso, aplicamos 

uma modelagem matemática baseada em técnicas de 

inteligência artificial para aumentar a capacidade de previsão 

de comportamento futuro de variáveis importantes ao negócio, 

contribuindo para os processos de avaliação de cenários.

Investimos ainda na estruturação de sistemas de informação 

para suportar melhor as decisões dos times de operação 

e gestão do negócio. Um exemplo foi a construção dos 

dashboards que viabilizaram a implementação de nosso  

Centro de Operações Integradas para nossas atividades 

logísticas. Também mantivemos investimentos em 

automatização, como nos processos de descarga do Terminal 

Açucareiro Copersucar, em Santos.

Reestruturamos nosso processo de avaliação e aprovação dos 

investimentos em tecnologia, com a criação de um comitê 

multidisciplinar de líderes, o que estabelece uma governança 

para lidar com os negócios e define as prioridades nas 

demandas operacionais e estratégicas. Nossa expectativa 

é que, nos próximos anos, consigamos entregar projetos 

estruturantes não apenas para dar eficiência e agilidade às 

nossas operações, mas também para nossos parceiros, como 

bancos, clientes e transportadoras.

Semeando a inovação

Com o objetivo de plantarmos uma semente para uma cultura de 
inovação dentro da companhia, participamos, em 2018, da sexta 
edição do IBM Bluehack no Brasil. O evento reuniu mais de 230 
participantes em torno de um único objetivo: utilizar a Tecnologia 
da Informação para resolver grandes problemas da sociedade e 
melhorar a vida das pessoas, em uma maratona de programação 
com 30 horas de duração.
Nosso desafio foi recorrer aos desenvolvedores para prever, 
mapear e influenciar o comportamento dos usuários de 
combustíveis, com o objetivo de promover um consumo mais 
consciente e sustentável de recursos.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3
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