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Foto de capa: navio Cape Town, no Terminal Açucareiro Copersucar.  
Em 21/22, essa embarcação registrou o recorde de maior carregamento de açúcar 
do Brasil em um único navio: 108,9 mil toneladas.



Este é o primeiro Relato Integrado da 
Copersucar S.A. Nosso objetivo é detalhar, 
para todos os públicos interessados, a forma 
como desenvolvemos nossa estratégia 
direcionada para a maximização dos 
benefícios econômicos, sociais e ambientais 
do açúcar e do etanol.

Nossa companhia possui um modelo de 
negócio único, que integra o campo à 
indústria, com uma operação logística 
de excelência e otimizada. Em todos os 
elos dessa cadeia de valor, buscamos 
aproveitar ganhos estruturais para avançar 
na estratégia de internacionalização e de 
crescimento. E aplicamos instrumentos 
para gerenciar, com eficiência, riscos 
financeiros e de ESG – sigla em inglês que 
aborda os aspectos ambientais, sociais e de 
governança corporativa do negócio.

Para evidenciar a evolução nessa gestão, 
adotamos, nesta edição, os princípios do  
Relato Integrado, framework proposto  
pela organização internacional Value 
Reporting Foundation que permite um 
melhor entendimento sobre como criamos 
valor por meio de capitais financeiros  
e não financeiros.

Apresentação
Também divulgamos dados sobre as operações de 
acordo com as normas da Global Reporting Initiative 
(GRI), que estabelecem parâmetros para a comunicação 
da gestão de sustentabilidade corporativa. As 
informações são referentes aos anos-safra 20/21 e 21/22 
(1º de abril de 2020 a 31 de março de 2022).

Os indicadores reportados abrangem os terminais 
logísticos da Copersucar, as usinas sócias e, pela 
primeira vez, a Eco-Energy e a Alvean – empresas 
100% controladas pela Copersucar com atuação no 
exterior para a comercialização de etanol e açúcar, 
respectivamente. 

O alinhamento a plataformas reconhecidas 
internacionalmente e a ampliação dos limites de 
relato fazem parte do compromisso que temos com a 
transparência na prestação de contas e na divulgação 
dos avanços, desafios e conquistas que realizamos.

Uma boa leitura!

Clique  
aqui

Envie comentários,  
dúvidas e sugestões para  
sustentabilidade@copersucar.com.br

Clique  
aqui

para acessar o Databook GRI, com 
informações adicionais sobre os 
nossos negócios

RELATÓRIO • 2020-2022

3 

mailto:sustentabilidade%40copersucar.com.br?subject=
http://relatorios.copersucar.com.br/2022


Em 2020, conduzimos um processo de atualização 
da nossa matriz de materialidade. Esse estudo 
permite identificar os temas e aspectos ESG mais 
relevantes para os stakeholders e para a gestão da 
sustentabilidade em toda a nossa cadeia de valor.

Além das atividades da Copersucar no Brasil, esse 
processo considerou a Eco-Energy, a fim de permitir 
uma visão mais abrangente das expectativas dos 
públicos e dos impactos associados ao nosso modelo de 
negócio global.

Matriz de materialidade
O desenvolvimento dessa atualização abrangeu a análise de 
referenciais de sustentabilidade e benchmarkings de mercado, 
a escuta qualitativa e quantitativa de stakeholders, além de 
entrevistas individuais com os executivos da Copersucar e 
da Eco-Energy. Representantes de diferentes tipos públicos 
mapeados participaram do processo por meio de uma pesquisa 
on-line e entrevistas com executivos.

Como resultado, identificamos oito temas que compõem a nossa 
matriz de materialidade. Um dos temas – cana sustentável 
– tem seu limite restrito às operações brasileiras, devido à 

particularidade da cadeia de valor da Copersucar com as usinas 
sócias. Em 2022, conduziremos uma nova atualização da matriz, 
passando a considerar também a Alvean.

Em relação à materialidade anterior, a principal mudança de 
escopo está no amadurecimento de alguns dos temas, com um 
entendimento mais conectado às demandas atuais da sociedade. 
Dois exemplos disso são os temas de transição energética e o de 
pessoas e diversidade, uma evolução em relação à abordagem 
das ações para gerenciar os impactos das emissões atmosféricas 
e os impactos socioambientais das operações.
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Construção e manutenção de um ambiente de trabalho seguro para todos  
os envolvidos nas operações, com ações para reduzir riscos, evitar acidentes  
e monitorar a prática de ações e controles de segurança

Segurança

Temas materiais

Impacto positivo do etanol como biocombustível seguro e confiável para responder ao 
cenário de busca por novas fontes energéticas a fim de mitigar as mudanças climáticas 
causadas pelas emissões decorrentes da utilização de combustíveis fósseis

Transição 
energética

Controles internos e mecanismos para garantir a conduta ética em todas as operações, 
mitigar o risco de corrupção – em especial com agentes públicos – e assegurar o 
cumprimento da legislação e o atendimento a certificações e compromissos voluntários

Ética e 
conformidade

Desenvolvimento e valorização dos profissionais contratados  
pela companhia, com destaque para o tema de inclusão e diversidade  
de gênero, etnia, LGBT e PCDs

Pessoas e 
diversidade

Execução do plano estratégico para garantir a resiliência do modelo de negócio e a geração 
de valor no longo prazo, considerando externalidades para capturar oportunidades e  
gerenciar riscos para proteger valor em capitais financeiros e não financeiros

Estratégia e 
resultados

Utilização das melhores práticas para utilizar os recursos naturais com  
o máximo de eficiência e mitigar os impactos ambientais das operações  
nos terminais próprios e nas operações logísticas

Ecoeficiência 
operacional

Avaliação, monitoramento e aprimoramento dos impactos socioeconômicos  
positivos sobre as comunidades nos diversos municípios, decorrentes da atuação 
própria e dos agentes da cadeia de valor – em especial, as usinas sócias

Comunidades 
locais

Responsabilidade da companhia no monitoramento da aplicação de práticas responsáveis 
para o cultivo da cana-de-açúcar. Abrange aspectos trabalhistas, respeito a direitos 
humanos, proteção ambiental e ecoeficiência na produção de açúcar e etanol pelas usinas

Cana 
sustentável*

*Não abrange a Eco-Energy.
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Em um contexto econômico e social 
extremamente desafiador, com a pandemia 
de Covid-19 e a maior seca dos últimos cem 
anos, além de tensões macroeconômicas e 
geopolíticas, a companhia alcançou lucro 
líquido de R$ 781 milhões e faturamento de  
R$ 75,1 bilhões na safra 21/22.

Esse desempenho reflete a consolidação de 
uma estratégia desenhada 13 anos atrás, 
quando a Copersucar S.A. foi criada com o 
propósito de conectar o campo ao mundo. 
Nossa companhia nasceu para prover energia 
renovável e alimento natural para o bem-estar 
da sociedade e, ao cumprir esse papel com 
responsabilidade e eficiência, gera valor para 
todos os agentes que fazem parte do nosso 
ecossistema de negócios.

Nesse sentido, devemos destacar quatro 
movimentos estratégicos que realizamos  
no último biênio: 

Mensagem do  
Conselho de Administração

• A aquisição de 100% do capital social da 
Alvean, a maior trading de açúcar do mundo; 

• A formação de uma nova joint venture 
com a Vibra Energia, para criar a maior 
comercializadora de etanol do Brasil;

• A ampliação das operações de etanol  
da Eco-Energy nos EUA, com a construção de 
dois terminais de distribuição, de um total  
de 11 em operação; 

• E a ampliação da escala de acesso à produção 
de cana-de-açúcar no Brasil pela Copersucar, 
que passa a contar com 36 usinas sócias a 
partir da safra 22/23.

Trata-se de evoluções que fortalecem a essência 
de nosso negócio e nosso posicionamento como 
uma plataforma integrada e global preparada 
para aproveitar as oportunidades em todos os 
segmentos de atuação.

Luís Roberto Pogetti
Presidente do Conselho de Administração
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Nossa estratégia de negócios avança no mesmo 
compasso da agenda por modelos produtivos 
mais sustentáveis. A descarbonização da 
economia, o aumento da segurança alimentar 
e a inovação como alavanca para o combate às 
mudanças climáticas são temas da nova agenda 
ESG indissociáveis do caminho que escolhemos 
para crescer como companhia.

A companhia foi novamente destaque no 
Programa RenovaBio. Com a escrituração de  
9 milhões de créditos de descarbonização (CBIOs)
no biênio 21/22, colocamos no mercado títulos 
correspondentes à emissão evitada de 9 milhões 
de toneladas de CO

2
eq, volume que equivale ao 

trabalho de captura de 63 milhões de árvores 
crescendo por 20 anos. Com avanços cada vez 
mais relevantes na redução da intensidade 
de carbono na nossa cadeia, pelo ganho de 
produtividade, ecoeficiência e economia circular, 
teremos uma pegada ainda mais positiva para o 
clima nos próximos anos. 

Nessa trajetória de sucesso que construímos e 
pudemos celebrar, as pessoas tiveram um papel 
de destaque. A atuação e o profissionalismo de 
todos os colaboradores e parceiros da Copersucar 

foram essenciais para superar os desafios impostos 
pela pandemia nos últimos dois anos.

Nesse contexto, cabe ressaltar que temos  
fomentado a diversidade, a pluralidade e a inclusão  
em nossa companhia de forma a fortalecer o  
papel da Copersucar no desenvolvimento  
da sociedade onde está inserida.

O reforço das nossas políticas e processos de 
governança, a ampliação das competências de comitês 
e grupos temáticos e o incremento dos instrumentos 
para a gestão de riscos estão no rol de atividades que 
temos conduzido para fortalecer nossa estratégia.

Em 2022, promovemos mudança no comando  
da gestão da Copersucar, seguindo um processo 
planejado de sucessão. Dessa forma, fortalecemos 
ainda mais nossa capacidade de gestão, com o  
objetivo de dar plena continuidade ao projeto de 
crescimento da companhia, valorizando nossa cultura 
empresarial e nossa capacidade de contribuir  
para uma economia de baixo carbono e uma  
sociedade mais saudável.

Luís Roberto Pogetti
Presidente do Conselho de Administração

A Copersucar escolheu 
uma trajetória de 

crescimento que avança 
no mesmo compasso da 

agenda que demanda 
modelos produtivos mais 

sustentáveis e menor 
emissão de carbono
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Com um modelo de negócio único e inovador, 
a Copersucar possui grande potencial de 
crescimento e para a conquista de novos 
mercados. Os resultados operacionais e 
financeiros alcançados no último biênio 
demonstram que a estratégia de atuação, 
combinada com a capacidade de execução das 
equipes e das lideranças, assegura a geração 
de valor para todos os elos da nossa plataforma 
integrada e global de negócios.

A Copersucar registrou faturamento de  
R$ 75,1 bilhões e lucro de R$ 781 milhões na  
safra 21/22, encerrando o ciclo com endividamento 
consolidado zerado (líquido de caixa e estoques), 
com a incorporação da Alvean. A companhia está 
agora preparada e fortalecida para investir em 
novos negócios e parcerias, fortalecer a relação 
com as usinas produtoras, inovar e ser mais 
eficiente na operação logística dos terminais e 
atender com ainda mais qualidade os clientes  
de açúcar e de etanol.

Com vocação para inovar e construir parcerias, 
estamos posicionados estrategicamente para 
atender à demanda crescente por combustíveis 

Mensagem do Presidente

renováveis, em um contexto de descarbonização 
da economia. Antevimos essa necessidade e 
colaboramos de forma ativa para a construção  
do Programa RenovaBio, consolidado como  
uma alavanca para induzir investimentos na 
eficiência energética e sustentabilidade dos 
produtores de etanol.

Ampliar o uso do biocombustível é  
fundamental para que o Brasil alcance as  
metas firmadas no Acordo de Paris e, por isso, 
criamos uma nova joint venture em parceria  
com a Vibra Energia, uma das maiores 
distribuidoras do país. Com esse acordo,  
estaremos à frente da empresa líder na 
comercialização de etanol, reforçando nosso 
compromisso em ser um agente de  
transformação para a sustentabilidade.

No mesmo sentido, trabalhamos de forma  
próxima às usinas produtoras para incentivar 
a adoção das melhores práticas na produção 
agrícola e industrial. Além da certificação no 
RenovaBio, atuamos para que outros padrões  
de produção sustentável, como a Bonsucro,  
sejam cada vez mais adotados.

Tomás Manzano
Diretor Presidente da Copersucar
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Nos Estados Unidos, a Eco-Energy, uma empresa 
100% controlada pela Copersucar, tem inovado 
para oferecer novas soluções aos clientes. Com 
grande capacidade de distribuição de etanol no 
mercado norte-americano, a empresa tem buscado 
novas soluções para reduzir e compensar as 
emissões dos clientes, com novas unidades de 
negócio em energia solar, créditos de carbono e 
oferta de outros renováveis.

No segmento de açúcar, nossa estratégia levou à 
criação e consolidação da Alvean como a maior 
comercializadora da commodity no mundo. 
No último biênio, adquirimos 100% do capital 
da empresa, que continuará expandindo sua 
atuação e levando a todos os continentes um 
alimento natural, saudável e produzido com 
responsabilidade ambiental e social.

Toda essa operação é apoiada por um modelo 
logístico de alta performance e eficiência. Na 
operação do TAC, em Santos, quebramos novos 
recordes de produtividade nas últimas duas safras. 
Realizamos, por exemplo, o maior embarque de 
açúcar em um mesmo navio, com quase 109 mil 
toneladas carregadas de uma única vez.

Na Copersucar, a segurança é um valor da nossa 
cultura, e a preservação da vida está em primeiro 
lugar. Junto com o aumento da produtividade e a 
busca por resultados cada vez melhores, também 
trabalhamos, safra a safra, para evitar acidentes e 
mitigar riscos em todas as nossas atividades. Essa é 
uma prioridade absoluta para os acionistas e para os 
diretores da companhia, compartilhada com todas as 
lideranças e colaboradores. 

A Copersucar vem fortalecendo cada vez mais a 
sua plataforma global, que integra diferentes atores 
em um modelo de negócio inovador e sustentável. 
Temos desafios significativos para atingir esses 
objetivos estratégicos, provocados pela instabilidade 
dos mercados, por conflitos geopolíticos, pela 
persistência da crise sanitária e de seus impactos 
socioeconômicos. Por meio de uma equipe 
qualificada e engajada no propósito de prover 
energia renovável e alimento saudável à sociedade 
vamos, cada vez mais, conectar o campo ao mundo.

Obrigado a todos.

Tomás Manzano
Diretor Presidente da Copersucar

Com um modelo de 
negócio único e inovador, 

a Copersucar é uma 
plataforma integrada e 
global de negócios que 

está pronta para crescer 
e aumentar a oferta de 
bioenergia e alimentos 

naturais para todo o mundo
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Plataforma 
integrada



Maior plataforma global integrada  
de etanol, açúcar e logística

COPERSUCAR

USINAS 
SÓCIAS
• 34 usinas sócias, nos 

estados de São Paulo, 
Paraná, Minas Gerais  
e Goiás

• Moagem anual de  
83,2 milhões de  
toneladas de  
cana-de-açúcar

11

CTC
• 17% Copersucar
• Líder global em ciência 

de cana-de-açúcar
• Mais de 4 mil 

variedades da planta

22

9 milhões
de Créditos de 

Descarbonização 
gerados

3,5 milhões
 de toneladas

de açúcar por 
caminhões

1,9 milhão
 de toneladas

de açúcar por trens

511 milhões 
de litros

de etanol via 
dutos Logum

Mais de  10 bilhões de litros 
de etanol comercializados 

no Brasil e no exterior

3,8 bilhões 
de litros

de etanol no 
mercado  
interno

25.413
viagens de 

caminhões-tanque

143
navios embarcados
com açúcar e grãos

Opla
• 50% Copersucar
• Terminal em Paulínia
• 180 milhões de litros 

de capacidade estática 
• Integrado ao sistema 

Logum

44 TERMINAL TERMINAL 
PORTUÁRIOPORTUÁRIO
• Terminal em 

Santos
• 300 mil 

toneladas de 
capacidade 
estática

• Embarque e 
recebimento 
de 8,5 milhões 
toneladas ao ano

99

Logum
• 34% Copersucar 
• Etanolduto 
• Integra produtores 

no interior, centros 
de armazenagem e 
consumidores

55
Clientes
Principais indústrias  
de alimentos e bebidas  
e distribuidoras de  
combustível do Brasil e 
relevantes refinarias de  
açúcar, indústrias de  
alimentos e empresas  
de energia de  
diversos países

66

Bancos
São importantes 
parceiros para 
que possamos 
concretizar projetos 
e impulsionar ações, 
e, assim, 
potencializarmos 
nossos negócios

77

Alvean
• 100% Copersucar
• Líder global no 

trade de açúcar
• Base operacional 

em 7 países

1010

Eco-Energy 
(EUA)
• 100% Copersucar 
• Líder no mercado 

americano
• 11 terminais de 

armazenagem

1212

COPERSUCAR COPERSUCAR 
EUROPE SLEUROPE SL
Escritórios em Rotterdam, 
na Holanda, e em Bilbao, na 
Espanha, para operações de 
exportação de etanol e açúcar 
da companhia na Europa

1111

INTELIGÊNCIAINTELIGÊNCIA
DE MERCADODE MERCADO
Área essencial, que analisa os 
diferentes cenários, com foco 
em estratégias para atender 
aos mercados doméstico e 
global de forma mais assertiva

88

TERMINAIS 
DE TRANSBORDO
• Em Ribeirão Preto  

e São José Rio Preto
• 80 mil toneladas de 

capacidade estática

33

*Dados do ano-safra 21/22.
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A Copersucar S.A. é a maior comercializadora 
de açúcar e de etanol do mundo. Nossa 
companhia, criada em 2008, é uma plataforma 
integrada que conecta a produção agrícola, 
a venda de alimentos e energia renovável, 
serviços logísticos e outras atividades 
necessárias para atender clientes em  
todos os continentes.

Estamos no centro de um ecossistema 
empresarial que gera valor em todos os elos 
da cadeia, por meio das operações diretas, das 
empresas nas quais possuímos participação e 
da parceria com as 34 usinas produtoras sócias 
no Brasil. Uma rede de múltiplos agentes que 
transformam a cana-de-açúcar em energia para 
alimentar e mover a sociedade. Um modelo de 
negócio inovador que levou nossa companhia 
a ser eleita a melhor empresa do ano de 2021 
pelo jornal Valor Econômico, na 21ª edição do 
ranking “Valor 1000”.

A Copersucar

A Copersucar foi escolhida  
a empresa do ano na 21ª edição  
do ranking Valor 1000
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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%

100%

100%

16,93%

30%

39,07%

50%

100%

Copersucar S.A.

Participações 
societárias
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Propósito
Conectar o campo ao mundo, provendo energia renovável  
e alimento natural para o bem-estar da sociedade.

Missão
A Copersucar tem como propósito gerar valor por meio  
da integração vertical da cadeia dos negócios de açúcar e etanol.
Cria valor de forma sustentável com base em:

Operações comerciais diferenciadas:  
escala, relevância e confiabilidade; tomada 
de posição nos mercados físicos e de futuro; 
gestão de riscos; capacidade de arbitragem 
entre produtos, canais e origens

Excelência 
operacional

Visão de mundo
Em um mundo que caminha 
para uma crescente economia 
de baixo carbono, com 
maior consciência ambiental 
e alimentar, a indústria 
sucroenergética continuará 
a ser fonte importante de 
soluções em energia renovável  
e alimento natural.

Visão de futuro
A Copersucar será a mais 
relevante plataforma 
de negócios no setor 
sucroenergético, liderando 
sua transformação por meio 
de parcerias estratégicas 
que resultem em soluções de 
excelência e inovação aos  
seus participantes.

Capacidade 
logística

RELATÓRIO • 2020-2022
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Nosso Jeito de Ser e Fazer

Somos 
desafiadores

Questionamos os limites e nos colocamos 
desafios. Somos empreendedores. Fazemos 
acontecer com ética e seriedade.

Somos 
responsáveis 

Para nós, o combinado não sai caro. 
Fazemos o que falamos. Assumimos riscos 
considerando os impactos de curto e longo 
prazo das nossas decisões e ações.

Somos  
ágeis 

Temos senso de urgência, mas pensamos 
antes de agir. Respondemos de forma rápida 
às necessidades do mercado e de nossos 
clientes, com processos flexíveis e eficientes.

Somos 
profissionais 

Valorizamos a meritocracia e a alta performance. 
Estimulamos o diálogo e o aprendizado. 
Investimos no desenvolvimento das pessoas e 
reconhecemos suas ideias e contribuições.

Somos 
colaborativos 

Atuamos em rede. Agimos de forma 
integrada e global. Compartilhamos opiniões, 
conhecimentos e experiências em busca do 
desenvolvimento do negócio e das pessoas. 

RELATÓRIO • 2020-2022
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Para garantir a conexão entre todos os elos que 
se comunicam com a plataforma criada pela  
Copersucar e a geração de valor para todos os 
públicos, a governança dos processos e a gestão 
de riscos são fatores essenciais. Por isso, nossa 
companhia adota as melhores práticas para 
assegurar que a estratégia de investimentos 
seja definida considerando uma ampla gama de 
informações e tendências de mercado.

A estrutura de governança corporativa está 
alinhada aos mais elevados padrões de mercado. 
Possuímos um Conselho de Administração que 
conta com membros independentes e é responsável 
pelo direcionamento estratégico dos negócios. 
Os integrantes do mais alto órgão de governança 
são indicados pela Assembleia Geral, que reúne 
os representantes dos 20 grupos econômicos 
acionistas da nossa companhia.

O Conselho de Administração conta com o suporte  
do Comitê de Auditoria e Risco, responsável  
pela avaliação dos mecanismos para gestão de 

Governança 
corporativa

finanças, auditoria, riscos e controles internos. 
Adicionalmente, os comitês de Auditoria, Riscos e 
Finanças, Recursos Humanos e Sustentabilidade 
auxiliam na avaliação de critérios de risco sob o ponto 
de vista de uma gestão ESG.

A Diretoria Executiva reúne executivos com ampla 
experiência no setor sucroenergético. Em 2022, 
conduzimos a mudança na Presidência Executiva da 

companhia, que passou a estar a cargo de  
Tomás Manzano, executivo com nove anos de  
atuação na Copersucar.

Contamos também com comitês permanentes 
compostos de experts em cada assunto, que 
assessoram os órgãos de administração da 
companhia dentro de suas alçadas e dão suporte à 
atuação da nossa Diretoria Executiva.
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Composição do Conselho de Administração (março/2022)

Luís Roberto Pogetti Presidente

Alberto Fernandes Conselheiro – Membro Independente

Carlos Dinucci Conselheiro

Carlos Ubiratan Garms Conselheiro

Clésio Antonio Balbo Conselheiro

José Pedro Andrade Conselheiro

Leopoldo Tittoto Conselheiro

Luiz Roberto Kaysel Cruz Conselheiro

Norberto Bellodi Conselheiro

Pablo Roman Di Si Conselheiro – Membro Independente

Composição da Diretoria Executiva (março/2022)

Tomás Manzano Presidência Executiva

Lara Bacellar Diretoria Comercial e de Planejamento

Tomás Manzano Diretoria Administrativa e Financeira (interino)

Rodrigo Lima Diretoria de Logística e Operações 

Dalbi Arruda Diretoria de Sustentabilidade, Pessoas e Comunicação

Júlio Boada Diretoria Jurídica, Governança e Compliance
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Em 2021, concluímos a reestruturação da área de 
Auditoria e Controles Internos, incluindo a revisão 
do processo de mapeamento e avaliação dos riscos 
corporativos do nosso modelo de negócio, que abrangem 
aspectos ambientais, sociais e de governança. Esse 
trabalho é conduzido conforme as diretrizes da Política 
Global de Riscos e da Política Financeira, buscando a 
máxima eficiência no gerenciamento de riscos financeiros,  
de mercado, de liquidez e operacionais. 

As políticas de gestão de riscos são revisadas e aprovadas 
pelo Conselho de Administração anualmente. Qualquer 
alteração nesses instrumentos é avaliada e recomendada 
pelo Comitê de Auditoria e Riscos, previamente à 
aprovação do Conselho de Administração.

Gestão de riscos

1 Auditoria Interna
Execução do plano anual de 
auditorias, revisão de atividades e 
processos de forma independente, 
conforme aprovação da Diretoria e 
do Comitê de Auditoria e Riscos.

3 Compliance – Canal Ético
A gestão do Canal Ético envolve 
a apuração e a investigação das 
denúncias recebidas referentes a 
comportamentos que não estejam 
de acordo com as diretrizes da 
companhia, como fraude, suborno, 
corrupção e assédio.

2 Controles Internos
Auxilia os gestores na definição e na 
implantação de controles para os diferentes 
processos, buscando garantir a gestão ágil 
e eficiente dos principais riscos e planos de 
ação para proteção ou mitigação.

4 Gestão de Riscos
Identificação e priorização dos riscos 
associados ao modelo de negócio da 
Copersucar, considerando impactos e 
probabilidade de ocorrência. Esse processo  
é acompanhado de perto pelo Comitê 
Executivo e pelos principais executivos da 
companhia, por meio dos Planos de Ação.

Com reporte direto à Presidência da companhia, a área de Auditoria e 
Controles Internos distribui seu escopo de atuação em quatro frentes:
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A ética é um princípio fundamental na condução 
das relações que estabelecemos no ecossistema 
de negócios da Copersucar. O cumprimento da 
legislação, o respeito aos direitos humanos e o 
combate a qualquer forma degradante de trabalho, a 
livre concorrência e a promoção da sustentabilidade 
são condições essenciais para que possamos 
alcançar mercados e clientes em todo o mundo.

A aplicação dessas diretrizes em nossa cadeia de 
valor é direcionada por dois instrumentos da nossa 
governança corporativa: o Código de Conduta 
e Ética nos Negócios e o Código de Conduta e 
Ética de Parceiros. Divulgamos continuamente 
as informações desses normativos por meio de 
treinamentos e capacitações e da atuação dos 
líderes com suas equipes.

Na última capacitação global para 100% dos 
colaboradores sobre o Código de Conduta e Ética, 
o engajamento das equipes ocorreu de forma 
virtual, por causa da pandemia de Covid-19 e 
da manutenção do sistema híbrido de trabalho. 
A ação foi realizada ao longo de dois dias, com 
palestras de especialistas externos e apresentações 
de profissionais da própria Copersucar. Para os 
colaboradores operacionais dos terminais, que 
mantiveram suas atividades in loco, o treinamento 
foi realizado de forma presencial. 

Ética e compliance
O Canal Ético é a plataforma que reforça nossa 
atuação de forma ética e transparente. Fortalecido 
no último biênio com a contratação de uma nova 
ferramenta de gestão externa, o Canal é aberto a  
todos os públicos para o recebimento de 
comunicações sobre comportamentos que estejam em 
desconformidade com os Códigos de Ética.

Disponível em português e inglês, o Canal Ético pode 
ser acessado por telefone, e-mail ou diretamente no site 
da Copersucar. Todas as comunicações são recebidas 
e organizadas pela empresa externa responsável pela 
gestão da ferramenta e repassadas à companhia.  
O Canal não recebe manifestações relacionadas às 
usinas sócias, uma vez que é direcionado para as 
operações próprias da Copersucar S.A.

A área de Auditoria Interna conduz a análise e as 
investigações acerca das eventuais denúncias sobre 
fraude, suborno, corrupção e assédio. A condução 
desse trabalho é acompanhada pela Comissão de  
Ética, para que se defina a tratativa adequada.

O sigilo e a confidencialidade dos autores 
das comunicações no Canal Ético são sempre 
preservados, assim como a aplicação da política  
de não retaliação aos denunciantes que agem  
de boa-fé. Os autores podem, inclusive, realizar 
relatos de forma anônima, se desejarem.

https://www.canaldeetica.com.br/relateaqui/

0800 377 8048
de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h50

(português ou inglês)

relateaqui@canaldeetica.com.br  
e report-it@ethicschannel.com

(português ou inglês)

Acesse o 
Canal Ético
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Um dos principais trabalhos conduzidos no último biênio, 
com foco na preservação da ética e da conformidade em 
nossos negócios, foi a adequação dos processos internos 
à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que começou 
a vigorar no Brasil em 2021. Para isso, criamos um grupo 
de trabalho multidisciplinar, envolvendo diversas áreas – 
Auditoria e Controles Internos, Tecnologia da Informação, 
Comercial, Recursos Humanos, Qualidade e Comunicação, 
sob a liderança do Jurídico.

Também disponibilizamos aos colaboradores, via 
intranet, uma página especial com informações sobre o 
Programa de Governança em Privacidade e como dados 
pessoais são tratados pela companhia. Contamos, ainda, 
com o apoio de uma consultoria especializada para o 
mapeamento de processos internos a serem aprimorados 
e atualizações a serem conduzidas anualmente.

Proteção de dados

Além dessa evolução interna, conduzimos  
um projeto para ampliar a segurança e a 
eficiência dos sistemas de tecnologia que dão 
suporte às nossas operações. Adotamos uma 
solução de infraestrutura digital em nuvem, que 
aumenta a capacidade de processamento e a 
agilidade das ferramentas de gestão
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Nossa estratégia de crescimento e 
internacionalização dos negócios é direcionada 
para a promoção da sustentabilidade em todo 
o ecossistema empresarial da Copersucar. 
Adotamos boas práticas para a gestão dos 
aspectos e impactos socioambientais na mesma 
medida em que incentivamos fornecedores, 
usinas sócias e demais parceiros a seguir  
essas diretrizes em suas esferas de atuação.

Essa governança é pautada pela Política de 
Sustentabilidade, que estabelece diretrizes 
para nortear a realização de investimentos e 

Gestão da sustentabilidade

a formação de parcerias com um olhar atento 
sobre as questões ESG. O documento está 
estruturado sobre três pilares, que abrangem 
toda a cadeia de valor.

Para dinamizar as ações e projetos conectados 
à agenda da sustentabilidade corporativa, 
contamos com a Comissão de Gestão 
Sustentável. Esse grupo reúne colaboradores 
de 12 áreas diferentes, que atuam de forma 
conjunta para verticalizar a visão ESG, a 
Política de Sustentabilidade e as aspirações 
estratégicas em todos os processos internos.

Clique  
aqui

e conheça nossa  
Política de Sustentabilidade

Energia para  
o crescimento

Clientes no mercado 
interno e externo

Energia para  
o movimento

Transporte e 
comercialização

Energia  
para a vida

Gestão das  
operações diretas

Os pilares da Política de Sustentabilidade
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As 34 usinas sócias são o primeiro elo 
do nosso ecossistema de negócios. Essas 
empresas independentes produzem 
açúcar e etanol a partir da cana-de-açúcar, 
colocando em prática as melhores soluções 
para garantir um modelo produtivo de 
excelência e sustentável.

Somos responsáveis pela comercialização 
de 100% da produção de açúcar e etanol 
desses parceiros, que são remunerados  
de acordo com preços de mercado  
(índice Cepea/Esalq). De forma 
independente, as usinas também produzem 
energia elétrica a partir de biomassa 
(bagaço de cana-de-açúcar). Parte delas 
exporta essa energia renovável para 
o Sistema Interligado Nacional (SIN), 
ampliando o impacto ambiental positivo  
do nosso ecossistema corporativo.

As usinas

da produção das usinas sócias  
é remunerada de acordo com  
os preços de mercado

100%

RELATÓRIO • 2020-2022

22 



Coprodutos gerados pelas usinas (milhões de toneladas)

Safra 21/22 Safra 20/21

Bagaço 21,64 22,73

Cinzas da caldeira 0,66 0,82

Torta de filtro1 2,31 6,90

Vinhaça 44,90 44,96

Óleo fúsel1 6,44 0,18

Total 75,95 75,59

1. As variações entre as safras são explicadas pelo mix de produção, majoritariamente alcooleiro em 21/22. A torta de filtro é  
oriunda da produção de açúcar (e, por isso, teve seu volume reduzido), e o óleo fúsel, por sua vez, é oriundo da produção de etanol 
(e, portanto, teve seu volume elevado).

20/21 21/22

114,6

 85,213,3

13,6
101,4

71,5

Captação de água nas usinas  
(milhões de m3)

  Água superficial 
  Água subterrânea

Indicadores de saúde e segurança das usinas1

Safra 21/22 Safra 20/21

Número de horas-homem trabalhadas 95.346.607 96.446.103

Número total de acidentes registráveis2 677 689

Número de acidentes com alta gravidade3 99 103

Número de acidentes que resultaram em óbito 6 6

Número de óbitos 6 7

Taxa de frequência de acidentes4 7,10 7,14

Taxa de frequência de acidentes com alta gravidade5 1,04 1,07

Taxa de frequência de acidentes com óbito6 0,06 0,06

1. Considera acidentes típicos e de trajeto. Os dados referentes a terceiros não estão disponíveis.
2. Considera acidentes com e sem afastamento.
3. Considera acidentes com afastamento superior a 15 dias.
4. Taxa de frequência de acidentes = número de acidentes com e sem afastamento para cada 1 milhão de horas-homem trabalhadas.
5. Taxa de frequência de acidentes com alta gravidade = número de acidentes com afastamento superior a 15 dias para cada 1 milhão 
de horas-homem trabalhadas.
6. Taxa de frequência de acidentes com óbito = número de acidentes com óbito para cada 1 milhão de horas-homem trabalhadas.

De forma integrada e contínua, 
apoiamos as usinas a atuar com foco 
na melhoria contínua e na melhoria da 
qualidade de seus processos produtivos. 
Por meio de workshops e fóruns, dos 
quais também participam clientes, 
parceiros e fornecedores, contribuímos 
para a realização de discussões e o 
endereçamento de questões técnicas 
que permitem o desenvolvimento de 
planos de ação voltados para o aumento 
da eficiência e da produtividade.

Através do Sistema Integrado de Melhoria 
Contínua (SIM Usinas), acompanhamos 
uma série de indicadores de performance 
de todas as usinas e fornecemos, 
mensalmente, um comparativo de 
resultados. Cada usina tem acesso apenas 

às suas informações e à sua  
posição relativa em relação ao conjunto 
das demais associadas, preservando a 
confiabilidade e a ética nessa relação.

Também incentivamos as usinas a  
adotar os mais elevados padrões  
na gestão e no monitoramento dos  
impactos socioambientais de suas 
atividades. Disponibilizamos a todas  
elas uma plataforma on-line para o  
acompanhamento de indicadores ESG, 
alinhados aos parâmetros da Global 
Reporting Initiative (GRI), e acompanhamos 
periodicamente a evolução dos principais 
indicadores de desempenho – como 
consumo de água, geração de resíduos, 
gestão de fornecedores, pegada de 
carbono, entre outros itens.

Áreas protegidas  
(APP, Reserva Legal e outras) 

121.015
109.255

20/21 21/22
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Como parte do nosso compromisso em ser um 
ecossistema sustentável e uma plataforma integrada 
voltada às necessidades de alimento natural e energia 
limpa, impulsionamos as usinas sócias a aderir 
aos mais elevados padrões de qualidade e gestão 
sustentável, atestados por meio de certificações 
reconhecidas internacionalmente.

Entre esses certificados, um dos mais significativos 
é o da Bonsucro™, que avalia a responsabilidade 
socioambiental em todo o ciclo produtivo do açúcar 
e do etanol. Nossa cadeia produtiva também conta 
com certificações de segurança de alimentos e 
de qualidade do etanol, comprovando o benefício 
ambiental do biocombustível.

Certificações

Certificações e requisitos de mercado atendidos pelas usinas sócias da Copersucar

Safra 21/22 Safra 20/21

Certificação ISO 22000 – Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos 11 11

Certificação FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000 9 7

Halal 1 0

Bonsucro™ 9 8

RFS2 (Renewable Fuel Standard)/Environmental Protection Agency (EPA) 24 28

METI (Japão) 18 25

LCFS (Low Carbon Fuel Standard)/California Air Resources Board (CARB) 6 11

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) 8 8

Desde 2020, todas as usinas 
sócias estão certificadas 

pelo RenovaBio, a Política 
Nacional de Biocombustíveis. 
A participação dos parceiros 

fortalece o programa nacional 
e posiciona a Copersucar como 

líder na oferta de créditos de 
descarbonização (CBIOs)

Saiba mais sobre o Programa  
RenovaBio na página 48.

Programa de qualidade

A aderência das usinas aos requisitos de mercado 
é impulsionada pelo programa de Certificação 
de Qualidade, Estoques e Processos (CQEP). Por 
meio de checklists, a iniciativa avalia aspectos 
como a adoção de boas práticas de fabricação e 
de laboratório, a análise de perigos e de pontos 
críticos de controle, as reclamações sobre produtos 
e o atendimento às políticas da Copersucar. 
Baseado no conceito de melhoria contínua, o CQEP 
aporta conhecimento e promove o intercâmbio de 
melhores práticas entre as usinas sócias.
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A Copersucar S.A. é uma plataforma global integrada, líder e referência mundial em 
soluções para as cadeias de açúcar e etanol. Seu modelo de negócio único combina a 
oferta em larga escala de produtos de alta qualidade com uma plataforma integrada 
de logística, transporte, armazenamento e comercialização, no Brasil e no mercado 
internacional. Essa estrutura nos permite conectar as atividades no campo às 
necessidades por alimento natural e energia limpa em todo o mundo. 

Os negócios
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Possuímos três terminais para armazenagem e 
transbordo de açúcar no estado de São Paulo. O 
maior deles é o Terminal Açucareiro Copersucar 
(TAC), localizado no Porto de Santos, com 
capacidade para embarcar até 8,5 milhões de 
toneladas por ano.

Em agosto de 2021, realizamos o maior 
carregamento de açúcar do Brasil, com 108,9 mil 
toneladas embarcadas em apenas um navio. O 
TAC também possui infraestrutura para realizar 
o embarque de grãos, tendo atingido o maior 
volume de sua história na safra 21/22, com 2,23 
milhões de toneladas. Outro marco alcançado 
no terminal portuário durante a safra 21/22 foi a 
maior descarga de açúcar em um período de 24 
horas: 35.728 mil toneladas.

Também contamos com dois Terminais 
Multimodais, nas cidades de Ribeirão Preto e 
São José do Rio Preto. Somados, esses dois 
terminais têm capacidade para armazenar 80 mil 
toneladas de açúcar e possuem infraestrutura 
para realizar o carregamento de até 13 mil 
toneladas diárias em vagões de trem.

Logística
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Destaques da operação logística

  4,51 Açúcar
  2,23 Grãos

Embarques no TAC em 21/22 (milhões de toneladas)

de toneladas no TAC,  
o segundo maior volume 
da história do terminal

6,74 milhões 
Em 21/22, embarcamos 

de toneladas de açúcar 
descarregadas na safra 
21/22, o terceiro maior 
volume da história

4,54 milhões de açúcar embarcadas 
em um único navio, o 
maior carregamento de 
açúcar do Brasil

108.906 
toneladas 

Recorde de 

descarregados  
em 24 horas

615  
veículos 

Recorde de 

437  
caminhões

178 vagões
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O engajamento dos colaboradores é 
um fator essencial para o contínuo 
aprimoramento e eficiência das operações 
logísticas. O Sistema Integrado de Melhoria 
Contínua (SIM) impulsiona essa evolução 
em todos os terminais.

Baseado na filosofia Lean, o SIM foi 
implementado em 2017 no TAC e 
rapidamente foi expandido para os demais 
terminais, para o Centro de Controle 
Operacional (CCO) e para as áreas de 
manutenção e administrativa. Ao completar 
cinco anos em 2022, o SIM registrou mais 
de mil projetos de melhoria (kaizens) 
apresentados pelos colaboradores dos  
três terminais e do escritório-sede, com 
foco na redução de desperdícios e no  
aumento da produtividade.

Melhoria contínua

turmas 
treinadas

32 

1.483  
capacitações

740 
horas  

de formação

5 anos de SIM
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  639 TAC

  211 Terminal Ribeirão Preto

  173 Terminal São José do Rio Preto

  57 Sede - São Paulo

Kaizens implementados desde 2017

A cultura de inovação e melhoria contínua é 
promovida por meio dos treinamentos do SIM  
e de ações de reconhecimento. A principal 
delas é o Prêmio SOU SIM, evento anual que 
destaca os projetos de maior impacto positivo 
para as operações.

A última edição do SOU SIM, realizada em 2021, 
contou com um público recorde de 350 pessoas, 
que acompanharam on-line as apresentações 
de 17 grupos autores de projetos de melhoria 

contínua. Os vencedores foram escolhidos por 
um júri formado por gestores da Copersucar e 
especialistas externos convidados.

Os colaboradores mais ativos no SIM também 
são reconhecidos, anualmente, com o título de 
kaizen makers. Essa distinção é aplicada para os 
profissionais que participam das capacitações,  
como a Imersão SIM, e aplicam com maior frequência 
as habilidades e competências aprendidas em 
projetos de melhoria contínua.

1.080 kaizens foram 
implementados desde o 
lançamento do SIM
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A Alvean é a líder global na 
comercialização de açúcar. Na 
safra 20/21, a empresa movimentou 
mais de 12 milhões de toneladas, a 
despeito de uma retração de mais de 
18% na safra brasileira em relação 
ao ano anterior, diversificando sua 
base de originação para países 
como a Índia. A empresa registrou 
desempenho consistente, com ROE 
(Return on Equity) de 11,3%.

Criada em 2014, a Alvean nasceu 
da parceria entre a Copersucar e 

a Cargill, com sede em Genebra 
(Suíça) e direcionada para ampliar 
a comercialização de açúcar em 
países estratégicos no mercado 
internacional. Em 2021, adquirimos 
a participação de 50% na joint 
venture, fortalecendo nossa presença 
global no segmento de açúcar. 

Com 102 funcionários, a Alvean 
possui escritórios comerciais em sete 
países diferentes – Espanha, Suíça, 
Brasil, Tailândia, Hong Kong, Estados 
Unidos e China.

Alvean

Distribuição dos funcionários da Alvean por região

Mulheres Homens

São Paulo 24 17

Genebra 8 19

Hong Kong 3 3

Bangkok 8 0

Shanghai 5 4

Bilbao 6 3

Miami 0 2

Total 54 48
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Como líder global, a empresa tem a 
sustentabilidade como um direcionador 
estratégico para o crescimento das operações 
e a relação com os clientes. A Alvean possui 
a certificação Bonsucro™ para a cadeia de 
custódia desde o início das suas atividades, 
tendo as usinas sócias da Copersucar como 
lastro das boas práticas de produção agrícola.

A Alvean atua de forma independente e com 
uma estrutura própria de governança. Por meio 
de um acordo comercial, a empresa adquire 
100% do açúcar que a Copersucar destina ao 
mercado externo, realizando a sua venda e 
distribuição para os clientes.

Receita líquida da Alvean 
 (US$ bilhões)

20/21

3,9

4,7

21/22

da Alvean
100% do capital

A Copersucar possui 
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A Eco-Energy, controlada 100% pela Copersucar, 
atua nos Estados Unidos com a comercialização e 
distribuição de etanol e outras soluções direcionadas 
para uma economia de baixo carbono. A empresa 
conta com 160 funcionários e gestão independente, 
sendo apoiada por uma governança em conjunto com 
a Copersucar, com comitês de Recursos Humanos, 
Riscos e Estratégia próprios. 

Dentro da nossa plataforma de negócios, a  
Eco-Energy tem um papel fundamental para expandir 
os impactos positivos do biocombustível em um dos 
maiores mercados consumidores do mundo. No  
ano-safra 20/21, a comercialização total foi de  
6,5 bilhões de litros de etanol. Em 21/22, o volume 
reduziu 4%, chegando a um total de 6,3 bilhões de 
litros. Nos dois períodos, o desempenho foi impactado 
pelas restrições de mobilidade impostas pela Covid-19.

Em sua infraestrutura de atendimento aos clientes, a 
Eco-Energy conta com 11 terminais de distribuição e 
transbordo de etanol. A empresa, que inaugurou uma 
nova unidade em Phoenix no ano de 2021, tem uma 
capacidade total de giro de 5,8 bilhões de litros.

Eco-Energy
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A Eco-Energy também é especialista 
na oferta de serviços logísticos 
de etanol. A empresa fortaleceu 
esse segmento no ano-safra 21/22 
com a integração de 45 novas 
transportadoras ao seu portfólio de 
parcerias. Ainda em 2021, foi iniciada 
a construção de um novo terminal 
de distribuição de etanol por meio 
de dutos na Califórnia, conectada 
à NuStar Energy, um dos maiores 
operadores dutoviários dos Estados 
Unidos. A expectativa é que essa 
conexão movimente cerca de  
800 milhões de litros por ano.

Alinhada à visão de sustentabilidade 
que orienta toda a nossa plataforma 
integrada de negócios, a Eco-Energy 
estruturou no último biênio a Divisão 
Solar, voltada para apoiar os clientes 

com soluções de descarbonização. 
O portfólio de serviços abrange a 
instalação de sistemas fotovoltaicos 
de geração de energia e sistemas 
fotovoltaicos integrados a baterias 
de armazenamento de energia. 
Essa solução foi implementada nas 
próprias operações da empresa, com 
a instalação de painéis solares em 
duas unidades de distribuição, no 
estado da Geórgia.

Outra inovação foi o  
desenvolvimento de uma divisão 
especializada na comercialização de 
etanol de alta pureza. Esse produto 
é destinado a clientes que o utilizam 
em outros tipos de aplicações, 
como produtos de higiene pessoal 
e limpeza, bebidas e alimentos, e 
intermediários químicos.

A Eco-Energy ampliou seu portfólio de soluções  
aos clientes com o lançamento da Divisão Solar  
e de um segmento especializado para a 
comercialização de etanol de alta pureza

da Eco-Energy
100% do capital

A Copersucar possui 
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TERMINAL DE PROCESSAMENTO  
E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 

12 • Rogersville e Condado  
  de Hawkins (Tennessee)

TERMINAIS DE  
DISTRIBUIÇÃO DE ETANOL

1 • Augusta (Geórgia)
2 • Cartersville (Geórgia) 
3 • Knoxville (Tennessee)
4 • Denton (Carolina do Norte)
5 • Charlotte (Carolina do Norte)
6 • Selma (Carolina do Norte)
7 • Filadélfia (Pensilvânia)
8 • Richmond (Virgínia) – joint venture
9 • Phoenix (Arizona)
10 • Beatrice (Nebraska)
11 • Stockton (Califórnia - em construção)

ESCRITÓRIO CORPORATIVO

13 • Franklin (Tennessee)

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

Cada vez mais integrada à visão de 
sustentabilidade da Copersucar, a Eco-Energy 
realizou avanços importantes na gestão dos 
aspectos ESG em suas operações. A empresa 
elaborou a Política de Direitos Humanos, a 
Política ESG e a Política Anticorrupção, aplicável 
a todos os seus empregados e parceiros. Além 
disso, obteve em 2021 a certificação de seu 
Sistema de Gestão de Meio Ambiente, Saúde e 
Segurança Ocupacional nas normas ISO 14001 
(meio ambiente) e ISO 45001 (segurança).

A empresa também concluiu, em fevereiro de 
2022, o primeiro estudo para avaliação de riscos 
climáticos em cinco unidades de negócios. Essa 
avaliação teve o objetivo de construir um modelo 
para avaliar impactos financeiros associados 
a riscos decorrentes de mudanças climáticas 
e eventos climáticos extremos em possíveis 
cenários futuros.

Além disso, a Eco-Energy estruturou seus 
processos internos e governança para monitorar 
e reportar indicadores ESG alinhados às diretrizes 
da GRI, permitindo uma visão mais ampliada dos 
impactos e benefícios das operações.

Gestão ESG

Receita líquida  
da Eco-Energy  
(US$ milhões)

20/21

4,3

6,9

21/22

Comercialização de  
etanol da Eco-Energy  

(bilhões de litros)

20/21

6,5 6,3

21/22

Operações da Eco-Energy

10

11
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Em 2021, fortalecendo nossa estratégia de 
crescimento da plataforma integrada de 
negócios, fechamos um acordo para a criação  
de uma nova joint venture para a comercialização 
de etanol. A Evolua Etanol foi criada em 
parceria com a Vibra Energia (antiga Petrobras 
Distribuidora), tornando-se a maior trading  
do biocombustível do Brasil como uma 
plataforma aberta para produtores e 
distribuidoras, transacionando acima de  
9 bilhões de litros de etanol.

O acordo foi anunciado ao mercado em 2021 e 
recebeu a aprovação do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (CADE) em abril de 2022, 
com a conclusão da transação em junho deste 
ano. A participação da Copersucar na Evolua 
Etanol será de 50,01%, e a da Vibra, de 49,99%.

Evolua Etanol

Em conjunto com a Vibra Energia, 
criamos em 2021 a maior trading 
de biocombustível do Brasil: 
a Evolua Etanol
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A Opla Logística Avançada é uma joint venture com 
participação igualitária (50/50) entre a Copersucar e 
a BP, que opera o Terminal de Combustíveis Paulínia 
(TCP). A empresa presta serviços de armazenagem 
e movimentação de etanol, possuindo capacidade de 
armazenamento estático de 180 milhões de litros e 
podendo movimentar até 2,3 bilhões de litros anualmente.

Localizada estrategicamente para atender os principais 
mercados consumidores de combustíveis do Brasil, 
a Opla evoluiu no último biênio na diversificação dos 
modais logísticos. A Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) concedeu a 
autorização para a integração dos dutos do terminal 
ao terminal ferroviário de Paulínia, possibilitando a 
movimentação do biocombustível por trens.

Com essa evolução e a interligação ao sistema de 
dutos da Logum, a Opla oferece aos clientes opções 
mais eficientes e com menor pegada ambiental para a 
distribuição do etanol no Brasil, integrando os modais 
rodoviário, ferroviário e dutoviário.

Opla

50%

A participação 
da Copersucar na 
Opla é de 
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A Logum Logística é uma empresa que atua na 
construção e operação de um sistema logístico 
multimodal para o transporte de etanol, incluindo 
uma rede dutoviária conectando as principais regiões 
produtoras do país. Esse sistema, além de tornar mais 
eficiente a logística para a distribuição do combustível, 
reduz as emissões de gases de efeito estufa  
decorrentes do uso de caminhões e trens.

Logum

Em 2021, a Logum concluiu, após quatro anos de construção, 
a expansão da malha dutoviária. Agora, o sistema chega 
até a região metropolitana de São Paulo, o principal centro 
consumidor de etanol do país. A expectativa é que, até 2030, 
o volume movimentado pela empresa saia de 2,5 bilhões de 
litros para 9 bilhões de litros por ano.

Na safra 21/22, utilizamos os dutos da Logum para movimentar 
2,3 bilhões de litros de etanol. Esse volume significa que  
76,3 mil viagens de caminhão deixaram de ser realizadas.

30%

A participação da 
Copersucar na Logum é de 

  30% Copersucar

  30% Raízen

  30% Petrobras

  10% Uniduto Logística

Composição acionária  
da Logum

S
h

u
tt

er
st

o
ck

RELATÓRIO • 2020-2022

37 



O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), com 53 anos de 
atividade, atua no desenvolvimento científico e tecnológico 
para promover a inovação e a melhoria genética dos 
canaviais. A empresa possui um laboratório no Brasil (em 
Piracicaba – São Paulo) e outro nos Estados Unidos (em 
Saint Louis – Missouri).

Nosso investimento no CTC tem como foco a contribuição 
para o aumento da produtividade e da eficiência no cultivo 
de cana-de-açúcar, assim como a melhoria contínua no 
manejo do sistema de produção visando à redução dos 
impactos ambientais. As pesquisas desenvolvidas colaboram 
para a evolução constante de todo o setor sucroenergético.

As variedades desenvolvidas no CTC buscam o melhor 
aproveitamento dos recursos de acordo com as 
características de cada região no Brasil, aumentando a 
produtividade nas áreas de plantio e a resistência a pragas e 
doenças, e diminuindo a demanda por agroquímicos.

Os investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) 
totalizaram R$ 168 milhões na safra 21/22, um aumento de 
15% em relação ao período anterior. No mesmo período, o 
CTG atingiu a marca de 40% de market share de plantio de 
cana no Centro-Sul, sendo 55% com variedades elite.

CTC

17%

A participação da 
Copersucar no CTC é de 
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Nossos clientes são o elo final da nossa cadeia 
produtiva. Comercializamos o açúcar e o etanol para 
uma grande diversidade de indústrias alimentícias e 
distribuidores de combustíveis, que valorizam tanto a 
eficiência dos processos quanto o modelo responsável 
de gestão dos aspectos ESG que aplicamos em toda a 
nossa plataforma integrada de negócios.

A inovação, a digitalização e o trabalho colaborativo 
são essenciais para que possamos, em conjunto com as 
usinas sócias, evoluir continuamente no atendimento 
às demandas e necessidades dos clientes. 

Com essa visão integrada, desenvolvemos no último 
biênio o Portal do Cliente, uma nova plataforma de 
relacionamento digital entre a Copersucar e os clientes 
de açúcar. A inovação oferece uma série de facilidades 
para que os clientes tenham acesso a informações 
relacionadas a preço, contratos, atendimentos 
realizados e andamento de chamados abertos.

O Portal do Cliente foi desenvolvido em um trabalho 
colaborativo entre diferentes áreas que interagem com 
os clientes, sob a coordenação dos times comerciais e 
de tecnologia da informação.

Os clientes

Programa Integra

Por meio do Programa Integra, promovemos um 
ambiente de cooperação e colaboração positiva com 
nossos clientes de açúcar. O propósito da iniciativa 
é criar uma interação produtiva a partir da troca de 
experiências e expectativas.

O primeiro workshop do Programa Integra envolveu 
40 pessoas – 20 da Copersucar e 20 do cliente. A 
atividade, realizada totalmente de forma on-line, 

contou com apresentações do nosso modelo de 
negócio e diferenciais na gestão ESG.

Divididos em cinco grupos de trabalho, os 
participantes identificaram os temas mais relevantes 
para serem discutidos no workshop. A partir da 
identificação de oportunidades de melhoria, o 
objetivo é trabalhar sobre planos de ação em busca 
de soluções e da evolução contínua.
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O relacionamento com os nossos fornecedores, sempre 
pautado pela ética e transparência nas parcerias comerciais, 
fortalece a criação de valor na rede de conexões que 
criamos por meio dos nossos negócios. Os processos e 
programas que realizamos visam garantir que os parceiros 
estejam alinhados aos nossos valores e desenvolvam, em 
suas atividades, ações que contribuam para a promoção do 
desenvolvimento sustentável, da segurança e da eficiência.

Uma das principais iniciativas que desenvolvemos 
nesse sentido é o Programa de Relacionamento com 
Transportadoras (PRT), cujo destaque é o Ranking de 
Logística, divulgado anualmente. As empresas que fazem o 
transporte de açúcar são reconhecidas pela qualidade dos 
serviços prestados e incentivadas a melhorar suas práticas 
em busca de mais eficiência.

Também conduzimos o Programa Segurança na Descarga, 
que promove a conscientização dos motoristas para que 
eles adotem as mesmas práticas e cuidados de segurança do 
trabalho que exigimos dos nossos colaboradores. O objetivo 
é evitar acidentes nos deslocamentos dentro dos terminais e 
incentivar uma condução mais segura nas estradas.

Os fornecedores
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Em 2022, estreamos o Portal de Fornecedores, 
uma nova ferramenta para aprimorar ainda mais o 
relacionamento com as transportadoras e dar suporte 
aos serviços de logística. Totalmente digital, o novo 
ambiente concentra as informações dos prestadores 
de serviços e dos contratos, agilizando também o 
trabalho das áreas de Suprimentos e Logística.

Outra vantagem do Portal é a possibilidade de as 
próprias transportadoras que estão localizadas 
próximo aos terminais realizarem seus cadastros, 
colocando-se à disposição para futuras contratações. 
Assim, abrimos oportunidade para potenciais 
fornecedores na área de logística.

Além das empresas de transporte, o Portal passou 
a concentrar informações de fornecedores que 
atuam em outros segmentos estratégicos, como o de 
manutenção e venda de materiais e equipamentos. 
Com a centralização dos dados, torna-se mais fácil o 
acompanhamento dos contratos.

As empresas com as quais estabelecemos contratos 
estratégicos (cujo fornecimento pode afetar a 
qualidade dos produtos ou do funcionamento da 

Copersucar, além de fornecedores cuja substituição é 
limitada por fatores de mercado) e acima de R$ 1 milhão 
são avaliadas, antes da contratação, de acordo com 
critérios da Política de Homologação de Fornecedores. 
Entre os aspectos analisados estão questões ESG e 
aspectos de sustentabilidade.

Todos os nossos fornecedores também se comprometem 
a seguir o Código de Conduta e Ética de Parceiros. 

Entre os princípios e diretrizes desse documento, 
reforçamos a não aceitação de comportamentos e atitudes 
que desrespeitem os direitos humanos, em especial o uso 
de mão de obra infantil ou de trabalho análogo ao escravo.

Qualquer atitude ou comportamento dos fornecedores que 
desrespeitem a legislação ou os nossos princípios podem 
ser denunciados por meio do Canal Ético (saiba como 
acessar na página 19).

dos fornecedores aceitam 
formalmente o Código de Conduta 
e Ética de Parceiros no momento 
da contratação

100%
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A sociedade
Em nosso modelo de atuação, buscamos 
fazer com que a transformação 
impulsionada pelas energias renováveis 
e pela alimentação saudável também 
leve ao avanço no desenvolvimento 
social, principalmente das comunidades 
que estão próximas das nossas 
unidades. Essa ambição de promover um 
impacto social positivo está consolidada 
tanto na Copersucar quanto nas usinas 
sócias, que têm grande influência sobre 
as comunidades nos municípios em 
que estão instaladas.

Na Copersucar, a principal iniciativa 
para promover o desenvolvimento local 
é o Programa Conecta. Realizado em 
parceria com o Instituto Crescer, desde 
2015 promove a formação integral de 
jovens em situação de vulnerabilidade 

social e o empoderamento comunitário  
nos municípios de Santos, São José do  
Rio Preto e Ribeirão Preto.

As ações do Programa Conecta são 
estruturadas em cinco frentes. Uma delas  
é a de Qualificação Profissional, que 
beneficia jovens com mais de 18 anos 
promovendo o empreendedorismo por meio 
da formação cognitiva, comportamental 
e ferramental. O principal benefício dessa 
iniciativa é a preparação dos alunos para a 
atuação em um mercado de trabalho mais 
competitivo, dinâmico e digital.

A frente Fórum em Roda também é 
destaque no Programa Conecta. Nesses 
encontros abertos ao público em geral,  
temas de interesse comunitário são 
debatidos com o apoio de especialistas 
voluntários, responsáveis pela 
intermediação. O objetivo é criar um espaço 
múltiplo para promover o empoderamento 
comunitário e fortalecer a discussão 
sobre temas centrais para os jovens das 
comunidades locais – como geração de 
renda, alimentação saudável, prevenção 
contra as drogas e sexualidade.

Desde 2015,   
121 voluntários da Copersucar 

participaram das iniciativas do 
Programa Conecta
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Atuação do Programa Conecta

Qualificação Profissional
Promove o empreendedorismo por meio 
da formação cognitiva, comportamental e 
ferramental, incentivando os participantes 
a desenvolver um plano de negócios.

Fórum em Roda
Roda de conversa que 
aborda temas de interesse 
comunitário, estimulando o 
diálogo e o fortalecimento das 
comunidades envolvidas.

Café Cultural
Mostra multicultural para apresentação 
de talentos locais e promoção do 
acesso à cultura.

Ação Saúde e Vida
Plataforma para utilizar o 
esporte como ferramenta 
para a formação educacional 
dos jovens.Arte Educação

Estímulo ao desenvolvimento da 
consciência cidadã por meio das artes, 
em oficinas educativas.

380
adolescentes participaram 
das Oficinas de Arte 
Educação

2.898 
pessoas 
beneficiadas pelas 
ações voluntárias 
promovidas  

12.279 
assistiram a peças de teatro

19.133 
pessoas impactadas pelos 

Fóruns em Roda, Cafés Culturais 
e Feiras de Empreendedorismo

810
adolescentes impactados 
pelas oficinas esportivas

Clique  
aqui

e conheça todas as iniciativas  
do Programa Conecta
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Além do Programa Conecta, atuamos com o propósito 
de contribuir para o desenvolvimento educacional 
das comunidades, por meio de investimentos 
sociais viabilizados pelas leis de incentivo. As ações 
promovem a educação profissionalizante, a inovação 
tecnológica, o conhecimento socioambiental, a 
cultura e o esporte.

Em 21/22, cinco projetos foram selecionados para 
serem apoiados conforme as diretrizes da nossa 
Política de Investimento Social. As iniciativas serão 
realizadas ao longo do ano-safra 22/23.

Outras iniciativas

Fundação Dorina Nowill 
Programa de habilitação e reabilitação para 
crianças e adolescentes com deficiência visual.

Instituto Tomie Ohtake 
Curso de educação profissionalizante  
com foco em marcenaria para jovens.

Cósmicas 
Programa de formação de lideranças femininas 
conduzido pelo Instituto Tomie Ohtake.

Gincana EcoCultural 
Ação multidisciplinar envolvendo 35 escolas 
públicas em três municípios de São Paulo em 
um engajamento socioambiental. 

Projeto Geração Vôlei 
Realizado pelo Instituto Crescer para 
beneficiar jovens pelo ensinamento da 
prática esportiva.
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O Programa de Voluntariado da Copersucar 
reúne os colaboradores em ações e campanhas 
que beneficiam as comunidades dos municípios 
em que atuamos. No último biênio, por causa 
da pandemia, que aumentou a vulnerabilidade 
de muitas famílias, os voluntários idealizaram a 
campanha “Abrace uma Família”, que promoveu 
a arrecadação e a doação de cestas básicas.

Em menos de um mês, a campanha arrecadou 
65 cestas básicas e 314 alimentos não perecíveis. 
Para fortalecer a iniciativa, a Copersucar dobrou 
a quantidade de cestas arrecadadas, todas 
doadas para famílias de alunos e ex-alunos do 
Programa Conecta nas cidades de Santos, São 
José do Rio Preto e Ribeirão Preto.

Outra campanha do Programa de Voluntariado 
envolveu a arrecadação de brinquedos para 
serem doados a crianças durante o Natal.

A Copersucar também realizou a doação  
de 300 cestas básicas para o Fundo Social de 
Solidariedade de Santos, destinadas a 
102 entidades assistenciais beneficentes.

Voluntariado
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Estratégia  
e resultados



Em um cenário de extrema volatilidade dos 
mercados de açúcar e etanol, a Copersucar registrou 
faturamento de R$ 75,1 bilhões e R$ 781 milhões 
de lucro líquido no ano-safra 21/22, zerando ainda 
o seu endividamento consolidado (líquido de caixa 
e estoques), com a incorporação da Alvean. Esse 
desempenho evidencia o acerto da sua estratégia de 
conectar e fortalecer todos os elos de uma cadeia 
de negócios direcionada para a oferta de energia 
renovável e alimento natural.

A persistência dos impactos da pandemia de  
Covid-19 sobre a demanda de biocombustíveis, as 
quebras de safra decorrentes de condições climáticas 
adversas e a escalada das tensões no conflito entre 
Rússia e Ucrânia demandaram uma visão integrada 
de gestão de riscos e posicionamento de mercado. 
Nas operações logísticas, atuamos com foco na 

20/21 21/22

5,4
4,9

3,4 2,8

2,0 2,1

Comercialização de açúcar  
(milhões de toneladas)

  Mercado interno 
  Mercado externo

20/21 21/22

75,1

Faturamento líquido  
(R$ bilhões)

38,7

20/21 21/22

781

Lucro líquido  
(R$ milhões)

375

20/21 21/22

4,6

4,00,3
0,2

4,3 3,8

Comercialização de etanol  
(bilhões de litros)

  Mercado interno 
  Mercado externo

Clique  
aqui

e veja as Demonstrações Financeiras 
da safra 21/22 da Copersucar

Para saber mais sobre o 
desempenho da Eco-Energy 
na comercialização de etanol, 
veja a página 32.

Para saber mais sobre o 
desempenho da Alvean na 
comercialização de açúcar, 
veja a página 30.

eficiência e na produtividade, com evolução nos 
números de embarque e desembarque.

A menor moagem de cana-de-açúcar levou a uma 
redução da disponibilidade de açúcar, impactando 
principalmente o volume de exportações, mas sem 
prejuízo dos resultados financeiros. 

A comercialização de etanol também diminuiu 
em volume, mas a volatilidade do mercado 
de combustíveis provocou a valorização do 
biocombustível e permitiu que tanto a Copersucar 
quanto a Eco-Energy registrassem resultados 
positivos nas operações de trade.
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Transição 
energética



Signatário do Acordo de Paris, firmado em 2015 
durante a COP-21, o Brasil assumiu o compromisso de 
reduzir em pelo menos 43% as emissões nacionais de 
gases de efeito estufa (GEE) até 2030, considerando o 
inventário do ano-base de 2005. Por isso, o etanol é um 
biocombustível com eficiência e qualidade comprovadas 
e cada vez mais estratégico para o país.

A Política Nacional de Biocombustíveis, também 
conhecida como RenovaBio, foi instituída pela  
Lei nº 13.576/17 como um dos instrumentos para 
garantir o atingimento dessas metas climáticas. 
Regulamentado em 2020, o programa se consolidou 
como uma importante alavanca para impulsionar os 
investimentos na produção, na qualidade e na eficiência 
energético-ambiental dos produtores de etanol.

Como um dos maiores comercializadores de etanol 
do mundo, a Copersucar atuou em conjunto com as 
usinas e associações do setor sucroenergético (como 
a União da Indústria de Cana-de-Açúcar – Unica) para 
apoiar as discussões com o governo na formatação 
dos processos e ferramentas do RenovaBio. Entre 
2020 e 2022, fortalecemos nosso protagonismo, 
assumindo a liderança na comercialização dos créditos 
de descarbonização – os CBIOs.

Como funciona o CBIO

Cada CBIO emitido significa que 1 tonelada de carbono 
equivalente (1 tCO

2
e) deixou de ser emitida para a 

atmosfera. Em larga escala, isso evidencia que houve 
uma contribuição direta para combater as mudanças 
climáticas, evitando a concentração de gases de efeito 
estufa decorrentes da queima de combustíveis fósseis.

A quantidade de CBIOs que uma usina produtora 
de etanol pode emitir a cada ano varia de acordo 
com uma série de critérios técnicos e ambientais 
avaliados durante o processo de certificação 
no RenovaBio. Uma ferramenta desenvolvida 

especificamente para o programa, a RenovaCalc, 
garante essa quantificação com base em dados e 
informações verificados e auditados.

Depois de emitidos, os CBIOs são escriturados e 
comercializados em um ambiente disponibilizado 
pela B3 – Brasil, Bolsa e Balcão. Os títulos devem ser 
adquiridos e aposentados pelas distribuidoras de 
combustíveis no limite mínimo das metas  
anuais determinadas pela ANP. Outras empresas 
interessadas em compensar suas emissões também 
podem adquirir os CBIOs e retirá-los de circulação.

As usinas sócias da Copersucar 
já emitiram mais de 9 milhões 
de CBIOs no biênio 2020-2022
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As usinas sócias estão certificadas no RenovaBio 
e habilitadas para a emissão de CBIOs. Das 
34 unidades produtoras, 8 passaram por 
recertificação no ano-safra 21/22 e alcançaram 
uma evolução média de 8,24% na NEEA (nota 
de eficiência energético-ambiental) do etanol 
hidratado e de 10,96% na do etanol anidro.

Consolidado o reconhecimento do etanol como 
alavanca para a descarbonização da matriz 
energética, o desafio do setor nos próximos anos 
é ampliar a visibilidade e atratividade dos CBIOs. 
Os créditos são adquiridos compulsoriamente 
pelas distribuidoras de combustíveis, mas 
também podem ser comprados por empresas 
de outros setores comprometidas com a 
neutralização de suas emissões. A valorização 
desse mercado de carbono, evidenciando os 
benefícios da produção de bioenergia a partir da 
cana-de-açúcar, é fundamental para fortalecer 
a continuidade dos investimentos em soluções 
que aprimorem o desempenho energético e 
ambiental das usinas.

8,24% 
de evolução média na nota de 

eficiência do etanol hidratado e 
10,96% de evolução média na nota 

de eficiência do etanol anidro

8 
usinas 
recertificadas 
no RenovaBio 
em 21/22
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Além de apoiarmos o reconhecimento da contribuição 
do etanol para a descarbonização da matriz energética, 
desenvolvemos ações para aumentar a eficiência energética 
e reduzir as emissões de CO

2
 em nossas próprias operações. 

Para isso, elaboramos, desde 2015, nosso inventário anual 
de gases de efeito estufa de acordo com as diretrizes do 
Programa Brasileiro GHG Protocol, submetido a verificação 
externa e reconhecido com o Selo Ouro.

No último ano, verificamos um significativo aumento dos 
índices no escopo 2, que contabiliza as emissões indiretas 
decorrentes da aquisição de energia elétrica. O consumo 
de energia das nossas operações não aumentou, mas 
as emissões cresceram, porque o Brasil acionou mais 
termelétricas no ano por causa da maior crise hídrica do 
último século. Isso piorou a intensidade de carbono na  

Emissões de GEE

matriz elétrica nacional, levando a um maior fator de 
emissões na ferramenta do GHG Protocol.

Com relação ao escopo 1 (emissões diretas das operações), 
mapeamos uma série de iniciativas que podem contribuir para 
reduzir nossas emissões. A primeira delas, já implementada, 
envolveu a substituição dos sistemas de iluminação nos 
terminais por lâmpadas com tecnologia LED, cujo consumo 
é bastante inferior ao das lâmpadas comuns. A iniciativa 
permitirá evitar o consumo de 271,2 MWh de energia por ano, 
o equivalente a 20,6 toneladas de carbono (tCO

2
e). 

Outros potenciais projetos em análise incluem a  
aquisição de tratores rodoferroviários robotizados 
para a manobra de vagões nos terminais e a compra de 
certificados de energia renovável.

Clique  
aqui

para acessar nosso inventário no 
Registro Público de Emissões

Evolução das emissões de GEE  
(escopos 1 e 2) (tCO

2
e)

  Escopo 1      Escopo 2

2018 2019

168,90

2020 2021

950,57

102,81

953,68

98,70

864,16

89,35

1.715,90

  18% Combustão móvel

  17% Combustão estacionária

  65% Emissões fugitivas

Emissões de escopo 1  
em 2021 por fonte emissora

2018 2019

773.658

Evolução das emissões brutas de GEE 
do escopo 3 (tCO

2
e)

827.014

2020

1.001.547

2021

643.831

18/19 19/20

46,1

Consumo total de energia  
nos terminais Copersucar (mil GJ)

44,1

20/21

54,2

21/22

48,4
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No ano-safra 20/21, iniciamos um mapeamento do 
potencial da nossa cadeia de valor para evitar emissões 
de CO

2
. Conduzimos um estudo para identificar as 

fontes emissoras no processo produtivo e de logística e 
contabilizar – seguindo as premissas do Programa GHG 
Protocol – o ganho ambiental em decorrência do uso 
do etanol em substituição à gasolina.

Gestão de emissões nas usinas

Em 21/22, demos continuidade a essa iniciativa 
apoiando as usinas sócias no monitoramento 
de suas próprias emissões. Por meio da nossa 
plataforma digital de acompanhamento dos 
indicadores ESG, disponibilizamos ferramentas e 
treinamentos para que elas possam aprimorar a 
mensuração de GEE em suas atividades.

Outra prática de destaque é o engajamento da cadeia de 
fornecedores logísticos para que esses parceiros também 
realizem seus respectivos inventários de GEE. Iniciado em 
2019, esse trabalho culminou na inclusão desse requisito como 
um crédito de avaliação do Ranking de Logística, prática que 
visa reconhecer o desempenho dos parceiros em critérios 
como qualidade, saúde e segurança e meio ambiente.

100% 
das usinas sócias foram engajadas 

ao longo do biênio para aprimorar o 
monitoramento de suas emissões de GEE
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Ecoeficiência



O Sistema de Gestão Ambiental implementado 
nas unidades da Copersucar assegura uma 
gestão focada em minimizar os impactos 
ambientais associados às operações. No 
Terminal Açucareiro Copersucar, esse modelo 
de gestão é certificado conforme a ISO 14001.

A fim de fortalecer a cultura corporativa nesse 
tema, lançamos em outubro de 2021 as 5 Regras 
Verdes. Esse conjunto de diretrizes, divulgado 
na Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
(SIPAT) da safra 21/22, dissemina premissas de 
gestão ambiental da Copersucar. O objetivo é 
engajar os colaboradores na adoção de hábitos 
ambientalmente responsáveis e no relato de 
incidentes e riscos ambientais.

As 5 Regras Verdes

Não gerar poluição 
atmosférica, como poeiras 
ou gases que possam causar 
alterações na qualidade do ar

Não descartar resíduos  
em local inadequado.  
Utilizar as lixeiras apropriadas 
para a coleta seletiva

Não causar poluição da água. 
Evitar que qualquer produto  
caia em galerias, rios e mar

Não contribuir para a 
proliferação de pragas.  
Eliminar pontos de abrigo e  
não deixar alimentos expostos

Não desperdiçar os recursos 
naturais, como água e energia 
elétrica, utilizando-os de  
forma adequada

1

2

3

4

5

Na safra 21/22, mereceu 
destaque, ainda, a realização 
da 1ª edição do Workshop 
de Sustentabilidade dos 
Terminais, encontro que 
tem como objetivo reforçar 
as ações ambientais da 
Copersucar, empoderando os 
colaboradores para que se 
tornem multiplicadores da 
cultura de sustentabilidade
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Captação de água nos terminais (m3)

18/19 19/20

18.467
20.812

20/21 21/22

28.68128.145

  28.681 Terminais Copersucar

  9.829 Eco-Energy*

  780 Sede*

Captação de água na safra 21/22 (m3)

*O monitoramento da sede e da Eco-Energy 
foi iniciado na safra 21/22. Em 20/21, os 
terminais captaram 28.145 m3.

A importância do uso consciente e otimizado da 
água foi ainda mais evidente com o contexto de crise 
hídrica vivenciado no último biênio, em especial 
ao longo do ano de 2021. Para fazer frente a esse 
desafio, implementamos projetos de melhoria para 
o reaproveitamento de água no âmbito do Sistema 
Integrado de Melhoria Contínua (SIM) e intensificamos 
as campanhas de comunicação e conscientização.

Nas safras 20/21 e 21/22, a captação de água nos 
terminais permaneceu no patamar de 28 mil metros 
cúbicos por ano. A sede da companhia e as instalações 
da Eco-Energy iniciaram o monitoramento dos 
volumes captados na safra 21/22.

Água

Terminal  
Açucareiro 
Copersucar

Projetos de destaque na 
otimização hídrica Reaproveitamento da água 

de limpeza dos dutos do 
sistema de incêndio para a 
lavagem das áreas comuns 

Sistema para captação 
de água da chuva para 
utilização na limpeza das 
instalações 

Terminal 
Multimodal 

Ribeirão Preto

Sistema de 
reaproveitamento da  
água dos aparelhos  
de ar condicionado 

Terminal 
Multimodal São 

José do Rio Preto

Drenagem da água de 
testes de incêndio para 
reaproveitamento 

Economia anual de

100 mil litros

24 mil litros
Economia anual de

Economia anual de até

800 mil litros

96 mil litros
Economia anual de

Projetos kaizen de melhoria 
contínua têm contribuído para 

otimizar o consumo de água nos 
terminais, sobretudo por meio de 

sistemas de reaproveitamento
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Uma das prioridades na gestão ambiental dos terminais 
é reduzir a destinação de resíduos para aterro. Todos os 
resíduos são transportados e destinados por meio de parceiros 
homologados, e monitoramos a adequada disposição por 
meio de documentações, como certificados e manifestos de 
resíduos. No último biênio, as unidades diminuíram ainda 
mais o volume de resíduos descartados por esse método de 
disposição, ampliando a utilização de métodos mais nobres, 
como a reciclagem, a reutilização e a compostagem. A 
evolução foi alcançada com um projeto kaizen, no âmbito do 
SIM, implementado na safra 19/20 e com a melhoria contínua 
das práticas e do monitoramento a partir disso.

Resíduos

  812 Terminais Copersucar

  4 Sede

Descarte de resíduos na safra 20/21 (toneladas)

  956 Terminais Copersucar

  234 Eco-Energy

  8 Sede

Descarte de resíduos na safra 21/22 (toneladas)

Descarte de resíduos nos terminais

18/19 19/20

673,2691,5

20/21 21/22

955,9

812,2

  Total de resíduos perigosos e  
não perigosos destinados (mil toneladas) 

  Percentual de resíduos destinados para aterro

35,9%

18,2%

5,0%
4,0%
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Pessoas e 
diversidade



Nossos colaboradores são protagonistas na 
evolução e na consolidação da nossa plataforma 
integrada de negócios. A capacidade de inovação 
e de desenvolvimento de soluções para aumentar 
a eficiência, a produtividade e a qualidade dos 
serviços para os clientes é resultado da formação 
de uma equipe qualificada e que atua direcionada 
pelo propósito de prover energia renovável e 
alimento natural para o bem-estar da sociedade.

Por isso, nossa estratégia de gestão do capital 
humano é direcionada para impulsionar as 
capacidades individuais e estimular o trabalho 
colaborativo, unindo as multicompetências que 
possuímos em nossas áreas administrativas e 
operacionais. No Brasil e no exterior, somos uma 
equipe de aproximadamente 900 profissionais 
focados em maximizar a geração de valor para 
todos os stakeholders do ecossistema Copersucar.

Total 637

  520 Homens

  117 Mulheres

Colaboradores da Copersucar

Total 210

  162 Homens

  48 Mulheres

Colaboradores da Eco-Energy

Total 102

  48 Homens

  54 Mulheres

Colaboradores da Alvean

Somamos uma equipe 
de aproximadamente 
900 profissionais, 
considerando Copersucar, 
Eco-Energy e Alvean
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Em nossa trajetória de negócios, o respeito às 
pessoas sempre fez parte dos valores e dos princípios 
que aplicamos em nossos negócios. O combate à 
discriminação e a abertura de oportunidades iguais 
para todos os colaboradores são premissas da nossa 
atuação. Desde 2019, a Copersucar é signatária dos 
Princípios de Empoderamento das Mulheres, ação 
promovida pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global.

Nos últimos dois anos, impulsionada pela 
transformação das relações de trabalho causadas 
pela pandemia de Covid-19, a temática da diversidade 
ganhou ainda mais relevância. A formação de um 
ambiente de trabalho inclusivo e aberto para as 
individualidades tornou-se uma pauta central do 
processo de gestão de pessoas.

Para fortalecer nosso compromisso com essa 
agenda, realizamos evoluções importantes em nossa 
governança corporativa. Estruturamos e aprovamos 
a Política de Diversidade e Inclusão e a Política 
de Home Office, adequando nossos instrumentos 
normativos às novas formas de atrair, reconhecer e 
organizar o trabalho em equipe.

Diversidade  
e inclusão
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Também estruturamos o Grupo de Trabalho (GT) de 
Diversidade & Inclusão, que conta com a participação 
de colaboradores voluntários para discutir ideias e 
promover iniciativas de engajamento e planos de 
ação sobre o tema. A criação do GT é resultado de 
debates e provocações conduzidas nas reuniões da 
Comissão de Sustentabilidade, que reúne líderes 
de diferentes áreas para tratar de temas ESG 
estratégicos para o desenvolvimento dos negócios.

Uma das primeiras iniciativas conduzidas foi 
a elaboração de uma pesquisa para balizar 
nosso primeiro censo de diversidade entre os 
colaboradores. O censo possibilitou, a partir das 
autodeclarações dos colaboradores, termos um 
conhecimento mais detalhado sobre as questões  
de diversidade em nossa companhia, considerando 
as diferentes áreas de atuação das equipes 
(terminais e sede corporativa) e cargos. Nos 
terminais há maior diversidade étnico-racial em 
comparação ao escritório de São Paulo, mas a 
presença feminina é mais equilibrada nas áreas 
administrativas do que nas operacionais.

Outras iniciativas serão realizadas ao longo da safra 
22/23 para fortalecer a disseminação e o engajamento 
das pessoas no tema de Diversidade e Inclusão, como 
conteúdos desenvolvidos para a conscientização dos 
colaboradores e treinamentos focados na liderança e 
esclarecimento de conceitos.

Diversidade de gênero (21/22) 

  Homens     Mulheres

Corporativo Terminais

45%

5%

55% 95%

6%
3%

7%

Corporativo Terminais

1%

84% 64%

Diversidade étnico-racial (21/22)

  Branca     Preta     Amarela     Parda

15%

20%

Também promovemos o engajamento dos 
colaboradores por meio de workshops e 
treinamentos. Nessas ações, convidamos 
especialistas de mercado e representantes 
de outras companhias, de diferentes 
setores, para o compartilhamento de 
experiências e informações sobre como as 
organizações estão buscando fortalecer 
a agenda da diversidade e da inclusão em 
suas estratégias.
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Nossa cultura e nossos valores são a base da formação de 
uma equipe de excelência. Para fortalecer o engajamento 
dos colaboradores, investimos em ações de capacitação e 
de preparação das lideranças e em canais de comunicação 
que reforçam nossos objetivos estratégicos.

Nosso Programa de Educação Corporativa é a  
plataforma que reúne as ações para o desenvolvimento e 
qualificação dos colaboradores. Por meio dele, realizamos 
7,8 mil horas de treinamento para os colaboradores da 
Copersucar nas safras 20/21 e 21/22.

Para o desenvolvimento de carreira e sucessão, 
adotamos a metodologia Learning Agility (agilidade de 

Comunicação e cultura
aprendizagem). A premissa é formar os colaboradores  
para que eles sejam capazes de aprender com as 
experiências vivenciadas, adaptando-se a novas situações. 
Também incentivamos o desenvolvimento e a qualificação 
dos nossos colaboradores com programas de subsídio para 
a educação formal (MBA, pós-graduação etc.) e de idiomas.

Na frente de comunicação, inovamos no último biênio  
com o CoperCast, uma plataforma digital de áudio para 
tratar de temas estratégicos para a companhia com  
uma linguagem mais dinâmica e atraente. Na estreia  
do canal, lançamos uma série sobre o RenovaBio, 
destacando a importância do programa para todo  
o setor sucroenergético.

Escola de Cultura 
Promove o desenvolvimento das  
competências organizacionais de todos os 
colaboradores, em alinhamento com nossos 
valores e estratégias empresariais.

Escola de Liderança 
Fortalece a capacidade dos líderes de  
gerenciar equipes e pessoas, fornecendo 
ferramentas para o engajamento e alinhamento 
com os objetivos estratégicos.

Escola de  
Liderança Operacional 
Capacita os gestores dos terminais para o  
gerenciamento de aspectos críticos do negócio e 
das equipes, como segurança do trabalho, gestão 
de responsabilidades, entre outros temas.

Escola de Negócios 
Viabiliza um melhor entendimento do nosso setor  
e do modelo de negócio único da Copersucar, por  
meio de eventos e apresentações que contam com 
a participação de clientes e especialistas.

Programa Copersucar  
de Educação Corporativa

Clique  
aqui e acesse o CoperCast no Spotify
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Na Eco-Energy, os treinamentos são promovidos 
periodicamente com foco em conduta ética, qualidade, 
segurança e eficiência operacional, atendendo aos 
requisitos legais aplicáveis e assegurando a qualificação 
dos profissionais conforme os procedimentos e 
diretrizes corporativos. 

Em 2020, a Eco-Energy estabeleceu um programa de 
desenvolvimento de metas, chamado Performance 
Engagement Growth (PEG). A iniciativa abrange o 
acompanhamento trimestral de objetivos definidos 

em conjunto pelos profissionais e seus líderes e sessões 
semanais de feedback com os gestores, impulsionando seu 
crescimento profissional e a melhoria de performance.

Na safra 21/22, mereceu destaque a realização de um 
curso em segurança de dados para todos os colaboradores. 
A ação, promovida em julho de 2021, foi ministrada por 
um ex-agente do FBI especializado em cybersecutiry, e 
o material de apoio utilizado passou a ser distribuído a 
todos os novos colaboradores no momento da integração. 
A empresa também oferece um programa de reembolso 

educacional, com incentivos de até US$ 8 mil por ano 
para a realização de cursos externos de qualificação 
técnica, graduação e pós-graduação. 

Contamos, ainda, com o Programa de Formação de 
Acionistas, uma iniciativa para aprimorar o conhecimento 
dos sucessores das usinas sócias sobre as políticas, os 
processos e a estrutura de governança. O programa 
aproxima a companhia desse público estratégico e 
promove uma visão mais integrada sobre o nosso 
ecossistema de negócios e operações.
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A inovação é um dos principais 
atributos da nossa cultura corporativa 
e pilar do nosso modelo de negócio. O 
desenvolvimento de novos processos e 
tecnologias orientadas para melhorar 
o atendimento aos clientes e aumentar 
a eficiência promove a geração de 
valor e benefícios para todos  
os nossos públicos.

Com o objetivo de fortalecer a cultura 
de inovação e o entendimento da 
importância do trabalho coletivo, 
lançamos em 2021 um novo módulo 
da Escola de Negócios. O curso, que 
contou com a participação de  
70 colaboradores em sua primeira 
turma, apresentou a metodologia 
de design thinking para direcionar 
o pensamento inovador com base 
na identificação de necessidades do 
negócio e dos clientes.

Inovação
Na safra 21/22, publicamos a cartilha 
#VamosJuntosInovar, reunindo 
informações de todas as iniciativas 
conduzidas para impulsionar a inovação 
em nossa companhia. Os materiais 
apresentam conteúdos explicativos sobre 
os tipos de inovação, suas aplicações 
nos processos internos e as ferramentas 
para atender aos objetivos e às metas, 
como as práticas de design thinking e 
crowdsourcing.

Para nós, inovar é um processo contínuo 
e em constante evolução. Por isso, 
também damos destaque a esse tema 
nas lives e outras ações de engajamento 
conduzidas pelos nossos líderes para 
as equipes. Em março de 2022, a 
inovação foi o assunto central de uma 
apresentação com nossos líderes e que 
contou com a participação de quase  
150 colaboradores.
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A transformação das relações comerciais e entre as 
pessoas nos últimos anos, em grande parte impulsionada 
pela pandemia de Covid-19, levou a uma aceleração do 
processo de digitalização da economia. Essa tendência 
global também tem influenciado nosso ecossistema de 
negócios, com uma maior interação digital das conexões 
entre os diferentes stakeholders.

Por isso, no último biênio, dedicamos atenção especial ao 
tema da segurança dos processos e informações digitais 
e investimos em tecnologias que agregam ainda mais 
confiabilidade e robustez aos nossos sistemas. Ao mesmo 
tempo, atuamos para conscientizar os colaboradores 
sobre os riscos cibernéticos e as ações para aumentar a 
segurança e evitar danos.

Nossa jornada de digitalização já conta com 23 processos 
automatizados, executados por robôs digitais e que 
agilizam a integração da nossa companhia com os clientes. 
Essas soluções facilitam, por exemplo, o planejamento 
de embarques a partir de solicitações realizadas 
eletronicamente diretamente pelos clientes. 

Também há inovações que tornam mais ágil a 
disponibilização de informações relevantes, conforme a 
necessidade de cada cliente. Uma plataforma totalmente  
on-line inova a relação B2B, simplificando pedidos de 
serviços e dados importantes para a condução dos negócios.

Segurança digital
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Segurança  
e saúde



O cuidado com nossos colaboradores e com 
os terceiros que atuam nas nossas unidades é 
reforçado diariamente por meio da campanha 
Operação Segura. Implementada desde 2016, a 
iniciativa foi renovada em março de 2021, com o 
lançamento de uma campanha para a prevenção 
de riscos e o planejamento seguro das atividades 
e a criação do Líder em Segurança, um projeto 
baseado no fortalecimento das relações entre 
líderes e equipes dos terminais.

Estruturado em quatro módulos, o Líder 
em Segurança promoveu o diálogo e a 
identificação conjunta de oportunidades de 
melhoria, envolvendo diretamente mais de 120 
colaboradores. Ao todo, os envolvidos promoveram 
28 reuniões e realizaram mais de 700 tarefas e 
ações. Diante do impacto alcançado, o projeto 
continuará ao longo da safra 22/23, com foco no 
papel do líder para treinar pessoas, incentivar a 
inovação e recompensar realizações.

colaboradores foram  
envolvidos diretamente 
no projeto Líder em 
Segurança

120
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No último biênio, também mantivemos a premiação anual 
da Operação Segura, que reconhece colaboradores e 
terceiros dos terminais da Copersucar. Organizado em 
cinco categorias, o prêmio reforça a importância da 
cultura de segurança e valoriza os profissionais que se 
destacam pela adoção de comportamentos positivos, 
servindo de exemplo para todos os colegas.

Essas ações são alguns dos destaques do nosso Sistema de 
Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, implementado 
conforme as melhores práticas de mercado e exigências 
legais e que, no Terminal Açucareiro Copersucar, está 
certificado conforme a norma ISO 45001. O Sistema 
garante a adoção sistemática de práticas para avaliar riscos, 
capacitar equipes e monitorar indicadores, fortalecendo a 
prevenção de acidentes e a cultura de segurança.

Projetos kaizen para melhoria da segurança

Premiadas no reconhecimento interno SOU SIM 2021 da Copersucar, duas 
iniciativas dos terminais auxiliam na promoção da segurança. No TAC, a instalação 
de um sistema pré-montado para bombear a água sob as balanças rodoferroviárias 
permitiu a operação da estrutura por apenas um colaborador, reduzindo os riscos 
de lesões. No Terminal Multimodal Ribeirão Preto, uma nova sinalização aplicada 
nas marretas utilizadas para bater nas caçambas delimitou, com faixas vermelha 
e verde, o posicionamento correto das mãos no equipamento, contribuindo para 
evitar acidentes. Saiba mais sobre o SIM na página 28.

RELATÓRIO • 2020-2022

67 



No último biênio, celebramos a marca de 1.000 dias 
sem acidentes no Terminal Multimodal São José do 
Rio Preto. No entanto, nossa performance geral foi 
prejudicada pelos desafios operacionais decorrentes 
da Covid-19. Nas duas safras, a frequência de acidentes 
com colaboradores e terceiros apresentou um 
crescimento em relação ao período 19/20.

Quatro acidentes, na safra 20/21, e cinco acidentes, 
em 21/22, ocorreram nos terminais impactaram esse 
indicador. A partir da investigação das ocorrências, 
implementamos novas medidas de prevenção e 
melhorias, em um esforço contínuo para a promoção 
da segurança em nossas unidades. Os acidentes mais 
comuns são cortes e fraturas.

  Colaboradores       Terceiros

Taxa de frequência de acidentes nos terminais

2,37

19/20

4,21

20/21 21/22

3,76

10,08

0,00

18/19

5,32

2,88
2,24

ZERO 
acidente com 
afastamento
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Indicadores de segurança na safra 21/221

Sede Terminais Copersucar Eco-Energy2 Consolidado

Colaboradores Terceiros Colaboradores Terceiros Colaboradores Terceiros Colaboradores Terceiros

Número de horas-homem trabalhadas (HHT) 415.710 nd 939.741 346.624 355.433 nd 1.710.884 346.624

Número de acidentes que resultaram em fatalidade 0 nd 0 0 0 nd 0 0

Número de acidentes com alta gravidade (exceto fatalidade)3 0 nd 0 0 0 nd 0 0

Número total de acidentes 0 nd 5 1 3 nd 8 1

Número de óbitos 0 nd 0 0 0 nd 0 0

Taxa de acidentes que resultaram em fatalidade 0,00 nd 0,00 0,00 0,00 nd 0,00 0,00

Taxa de acidentes com alta gravidade3 0,00 nd 0,00 0,00 0,00 nd 0,00 0,00

Taxa de acidentes 0,00 nd 5,32 2,88 8,44 nd 4,68 2,88

Taxa de óbitos 0,00 nd 0,00 0,00 0,00 nd 0,00 0,00

1. Taxas calculadas com o fator de 1 milhão de HHT. Apenas os terminais possuem controle sobre os dados de terceiros.
2. O monitoramento da Eco-Energy para reporte foi iniciado na safra 21/22.
3. Abrange os acidentes com afastamento superior a 15 dias.
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Nosso compromisso com a saúde e a segurança de 
todos ficou ainda mais evidente com as medidas 
tomadas para combater a pandemia. Adotamos 
medidas para evitar o risco de contágio em nossas 
operações e atuamos em conjunto com a sociedade 
civil para impulsionar ações de prevenção e vacinação.

Em março de 2020, os colaboradores administrativos 
foram direcionados para o trabalho remoto. Para 
isso, investimos de forma acelerada na digitalização 
dos processos e na capacitação das lideranças para 
atuar nesse novo modelo. Na sequência, em abril de 
2020, lançamos o Programa de Apoio Pessoal, com 
foco na saúde e no bem-estar de colaboradores e 
seus dependentes legais, o qual ofereceu orientação 
psicológica, financeira e jurídica de forma gratuita 
via telefone. Além disso, promovemos campanhas e 
lives para fortalecer o espírito de equipe e discutir os 
desafios compartilhados por todos nesse momento.

Covid-19

Tomamos medidas para 
preservar a saúde e a segurança 
daqueles que precisaram 
continuar suas atividades 
presencialmente e direcionamos 
todas as equipes administrativas 
para o trabalho remoto
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Prevenção da Covid-19  
na Alvean

Os colaboradores da Alvean também 
contaram com medidas de promoção da saúde 
implementadas pela empresa em resposta ao 
cenário de pandemia. Todos passaram a ter 
direito a consultas médicas on-line gratuitas 
para orientação e receberam kits para prevenir 
o contágio (máscaras e álcool em gel). No 
encerramento da safra 21/22, 93% dos 
colaboradores estavam vacinados.

Para garantir a segurança daqueles que precisaram 
continuar suas rotinas presenciais nos terminais, 
implementamos um conjunto de protocolos de 
distanciamento e prevenção. Entre eles, destacam-se  
o autodiagnóstico diário, a alteração da escala 
de turnos, o sistema de rodízio nos vestiários, a 
distribuição de máscaras e a aferição de temperatura 
antes da entrada nas unidades. A equipe de Medicina 
do Trabalho acompanhou de perto a situação de 
colaboradores com sintomas ou que manifestaram 
a doença. Os colaboradores diagnosticados com o 
vírus permaneceram afastados de suas atividades 
presenciais até que estivessem recuperados. 

O combate à Covid-19 foi além da proteção de nossos 
colaboradores. Logo no início da pandemia no Brasil, as 
usinas sócias alteraram seus processos para produzir 
cerca de 300 mil litros de álcool 70%, usado para a 
limpeza de hospitais em 100 cidades de 6 estados 
brasileiros. Além disso, doamos 50 mil litros de álcool 
70% para a Secretaria de Saúde de Santos, onde está 
localizado o Terminal Açucareiro Copersucar.

Em 2021, aderimos ao movimento Unidos pela Vacina, 
iniciativa da sociedade civil que reúne centenas de 
organizações para viabilizar a ampla vacinação contra o 
coronavírus no país. Nesse contexto, doamos câmaras de 
conservação e caixas térmicas para o acondicionamento 
de vacinas a quatro municípios da Bahia.

Clique  
aqui

e saiba mais sobre nossas ações 
de combate ao coronavírus
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Relatório de asseguração

 

 
 

             DECLARAÇÃO DE ASSEGURAÇÃO 

 
 
DECLARAÇÃO DA SGS DO BRASIL LTDA. (SGS) SOBRE AS ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE NO “RELATO INTEGRADO – 
SAFRAS 2020/2022” DA COPERSUCAR S.A. 
 
NATUREZA E ESCOPO DA ASSEGURAÇAO 
A SGS foi contratada pela COPERSUCAR S.A. para realizar a asseguração independente de seu Relato Integrado – Safras 2020/2022. O escopo de asseguração, baseado na metodologia para 
assegurações de relatórios de sustentabilidade da SGS, incluiu o texto e os dados relacionados aos indicadores GRI Standards relativos aos anos safras de 2020/2021 e 2021/2022 contidos neste 
relatório. 
 
As informações do “RELATO INTEGRADO – SAFRAS 2020/2022” e sua apresentação são de exclusiva responsabilidade das estruturas de gestão da COPERSUCAR S.A. A SGS não fez parte da 
preparação de nenhum material incluído no referido relatório. Nossa responsabilidade foi a de expressar uma opinião sobre o texto, dados, gráficos e declarações dentro do escopo de asseguração, 
detalhado a seguir com a intenção de informar as partes interessadas da COPERSUCAR S.A. 
 
O Grupo SGS desenvolveu um conjunto de protocolos de Asseguração de Comunicados de Sustentabilidade baseando-se nas melhores práticas apresentadas no guia GRI Sustainability Reporting 
Standards e o padrão de asseguração ISAE3000. Estes protocolos dão diferentes opções de nível de Asseguração, dependendo do contexto e da capacidade da Organização Declarante.  
 
Este relatório foi assegurado utilizando nossos protocolos para avaliação da veracidade do conteúdo e seu alinhamento com os aspectos de requirements do GRI Sustainability Reporting Standards, 
(Universal Standards 101, 102 e 103) e também com os requirements dos Topic-specific Standards (GRI 200, GRI 300 e GRI 400) de acordo com os temas materiais identificados pela COPERSUCAR 
S.A. através do processo descrito neste relatório. Com base nesse contexto, o “RELATO INTEGRADO – SAFRAS 2020/2022” caracteriza-se como nível essencial (Core Option). 
 
O processo de asseguração foi realizado de maneira remota, com (i) entrevistas com colaboradores estratégicos, envolvidos no processo de compilação e elaboração do relatório, onde foram 
revisados disclosures, dados e processos relativos à gestão da sustentabilidade e à coleta de disclosures GRI, (ii) revisão da documentação apresentada pela COPERSUCAR S.A. e comparação 
com as informações inseridas pela organização no relatório, (iii) avaliação de versões deste relatório para alinhamento com os standards do GRI e  (iv) análise das atividades de engajamento com 
as partes interessadas (stakeholders) e avaliação da forma como os tópicos materiais foram definidos e inseridos no contexto da sustentabilidade dentro da organização e no conteúdo deste relatório 
de sustentabilidade. As informações contábeis da COPERSUCAR S.A. contidas e referenciadas no “RELATO INTEGRADO – SAFRAS 2020/2022”, assim como informações referentes ao inventário 
de gases de efeito estufa (disclosures GRI – norma temática 305 – emissões), não foram avaliadas como parte deste processo de asseguração, mas em processo distinto de auditoria, tendo este 
processo de asseguração validado a aderência das informações ao que o GRI Standards exige, e não o conteúdo da informação. 
 
DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA E COMPETÊNCIA 
O Grupo de empresas da SGS é líder mundial em inspeções, análises e verificações, com operações em mais de 140 países e prestando serviços que incluem a certificação de sistemas de gestão, 
auditorias e capacitação nas áreas de qualidade, ambiental, social e ética, asseguração de relatórios de sustentabilidade e verificação de gases de efeito estufa. A SGS afirma sua independência da 
COPERSUCAR S.A., estando livre de conflito de interesse com a organização, suas subsidiárias e partes interessadas. 
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             DECLARAÇÃO DE ASSEGURAÇÃO 

 
A asseguração foi realizada com base em conhecimento, experiência e qualificação para este serviço, e foi composta por: 

• Um Auditor Líder de Asseguração de Relatório de Sustentabilidade, Auditor Líder de programas Socioambientais e Gestão Ambiental, Verificador de Gases de Efeito Estufa (GEE), Auditor 
Líder no Programa Renovabio. 

 
PARECER DE ASSEGURAÇÃO 
Com relação à verificação realizada na metodologia, processos e dados apresentados pela COPERSUCAR S.A. estamos seguros de que as informações e dados presentes no “RELATO INTEGRADO 
– SAFRAS 2020/2022” são confiáveis e uma representação equilibrada das atividades de sustentabilidade desenvolvidas pela COPERSUCAR S.A. nos anos safras 2020/2021 e 2021/2022. A SGS 
tem o parecer de que o relatório pode ser utilizado pelas partes interessadas da organização como parte de seus processos de avaliação da companhia. A organização escolheu o nível de asseguração 
essencial (Core Option), de acordo com suas necessidades.  
 
Em nossa opinião, com base na amostragem do que foi verificado e nas documentações apresentadas pela COPERSUCAR S.A., o conteúdo do relatório atende aos requisitos do GRI Standards. 

 

RECOMENDAÇÕES, CONSTATAÇÕES E CONCLUSÕES DA ASSEGURAÇÃO 

 
• O Relatório da COPERSUCAR S.A., “RELATO INTEGRADO – SAFRAS 2020/2022” está alinhado com os Sustainability Reporting Standards, (Universal Standards 101, 102 e 103) e 

também com os requirements dos Topic-specific Standards (GRI 200, GRI 300 e GRI 400), Opção Essencial (Core Option). O Relatório é aderente aos Princípios para definição de conteúdo 
e qualidade do padrão GRI para relatórios de sustentabilidade. 

 
• A COPERSUCAR S.A. atualizou a materialidade em 2020. Além das atividades da Copersucar no Brasil, o processo também considerou a Eco-Energy, a fim de permitir uma visão mais 

abrangente das expectativas dos públicos e dos impactos associados ao modelo de negócio global, trazendo seu Relato Integrado com 08 temas materiais, quais sejam: Segurança; 
Transição Energética; Ética e Conformidade; Pessoas e Diversidade; Estratégia e Resultados; Ecoeficiência Operacional; Comunidades Locais; e Cana Sustentável, este último focado nos 
aspectos de gestão da sustentabilidade das 33 usinas associadas. A consolidação destes 08 temas materiais levou a uma seleção de disclosures GRI para a elaboração do relatório, assim 
como serviu de base para apresentação das informações e dados contidos no “RELATO INTEGRADO – SAFRAS 2020/2022”. Em nosso entendimento, os temas resultantes do estudo 
refletem os impactos das atividades da COPERSUCAR S.A. e das usinas associadas de maneira equilibrada e o relatório cobre informações sobre todos os tópicos considerados como 
materiais para o setor e para as partes interessadas.  
 

• Destaca-se no “RELATO INTEGRADO – SAFRAS 2020/2022” a transparência na descrição das operações com impactos negativos significativos – reais e potenciais – nas comunidades 
locais (disclosure 413-2). 

 
• Como oportunidade de melhoria e maior robustez na apresentação das informações entendemos que os 08 temas materiais podem ter as informações relacionadas aos disclosures 103-2 

– Forma de gestão e seus componentes e 103-3 - Avaliação da forma de gestão mais detalhada em próximos relatos de sustentabilidade, incluindo metas relacionadas aos mesmos.  
 

• Sugere-se também como oportunidade de melhoria que em próximos relatos as informações relativas a identificação e seleção de stakeholders, assim como abordagem de engajamento  
seja mais detalhada. 
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             DECLARAÇÃO DE ASSEGURAÇÃO 

 
• Quanto a publicação parcial de informações referentes aos disclosures, tem como parcialmente atendido o disclosure 308-2. 

 
 
Finalmente, a SGS acredita na importância da transparência e parabeniza a companhia pela iniciativa de conduzir uma asseguração de seu relatório, bem como de promover a sustentabilidade em 
suas ações e disseminar em todos os níveis da organização o seu código de conduta e compliance. 
 
 
13 de junho de 2022. 
 
 
Assinado por e em nome da SGS 
 
 
 
 
 
 
Fabian Peres Gonçalves      Mariana de Oliveira Klein 
Gerente de Negócios - Sustentabilidade     Auditora Líder de Relatório de Sustentabilidade 
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Durante a produção das fotos, foram tomados 
todos os cuidados para garantir a saúde dos 
colaboradores, bem como observados os protocolos 
sanitários recomendados pelas autoridades 
conforme o estágio da pandemia.
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