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Como mais um passo evolutivo na constru-
ção desse relato, que entendemos ser uma 
ferramenta de gestão de extrema importân-
cia para o aprimoramento de nossas práti-
cas, também é a primeira vez que reporta-
mos os indicadores conforme as diretrizes 
do Sustainability Accounting Standards Bo-
ard (SASB), que, desde agosto de 2022, es-
tão sob a responsabilidade do International 
Sustainability Standards Board (ISSB) – um 
dos comitês normativos do International 
Financial Reporting Standards (IFRS). A me-
todologia estabelece padrões específicos de 
cada setor, identificando questões ambien-
tais, sociais e de governança (ESG) que po-
dem ter impactos materiais no desempenho 
das companhias. No nosso caso, seguimos 
as diretrizes do setor de biocombustíveis e 
produtos agrícolas.  

Refletindo, ainda, a evolução do nosso pro-
cesso de maturidade em relação às ques-
tões de sustentabilidade, revisamos nossa 
materialidade e, pela primeira vez, fizemos 
um exercício de relacionar nossos tópicos 
materiais aos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) – um pacto global assi-
nado pelos 193 países-membros das Nações 
Unidas com 17 objetivos que visam avançar 
no sentido de erradicar a pobreza, proteger 
o meio ambiente e o clima e garantir que as 
pessoas, em todos os lugares, possam des-
frutar de paz e de prosperidade. Dessa for-
ma, teremos mais clareza acerca de como o 
nosso negócio impacta tais objetivos, nos 
permitindo identificar aqueles dos quais 
estamos mais próximos e que, portanto, 
podemos ser mais assertivos no sentido de 
contribuir positivamente até chegar à cons-
trução da nossa própria agenda 2030.

Utilize o menu interativo localizado 
na parte superior das páginas para 
uma leitura mais dinâmica e, em 
caso de dúvidas ou sugestões sobre 
este relatório, clique aqui, acesse 
nosso site e fale conosco.

Guiados pela evolução e trans-
parência, apresentamos a se-
guir nosso Relatório de Sus-
tentabilidade, contemplando a 
Safra 2021/22, que corresponde 
ao período entre 1° de abril de 
2021 a 31 de março de 2022.

Esse é o segundo ano consecutivo que 
produzimos esse material e o primeiro 
em que o fazemos tendo como base as 
diretrizes do Global Reporting Initiative 
(GRI) - uma das metodologias mais uti-
lizadas no Brasil e no mundo. Optamos 
pela versão GRI Standards opção Essen-
cial, a fim de compartilhar com nossos 
stakeholders e a sociedade em geral a 
natureza do nosso negócio, os tópicos 
materiais, destacando os que foram con-
siderados prioritários pelos nossos pú-
blicos estratégicos, bem como a forma 
como os monitoramos e gerimos, dando 
uma perspectiva da nossa trajetória de 
desenvolvimento e melhoria contínua 
em quatro dimensões: Ambiental, So-
cial, de Governança e Econômica. 

Relatório
GRIs 102-45, 102-46, 102-50, 102-51, 
102-52, 102-53 e 102-54

Sobre o As informações financeiras, que re-
fletem os resultados consolidados da 
Companhia Mineira de Açúcar e Álcool 
Participações (CMAA), foram baseadas 
nas demonstrações financeiras prepa-
radas e apresentadas pela consultoria 
externa independente E&Y, em confor-
midade com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, com atendimento inte-
gral às Leis nº 11.638/07, nº 11.941/09 
e n° 12.973/14, pronunciamentos emi-
tidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e aprovados pelo Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC), 
e com as normas internacionais de re-
latório financeiro (IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards 
Board (IASB). Por sua vez, os dados não 
financeiros foram analisados e aprova-
dos formalmente por um processo in-
terno da CMAA. 

Integram esse relatório como anexos 
a Divulgação Padrão GRI e SASB - Indi-
cadores - Caderno de Indicadores Safra 
2021/22, que trazem todos os indicado-
res reportados. 
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A concepção e publicação desse relató-
rio serve não apenas como uma pres-
tação de contas públicas em relação às 
nossas operações, mas também como 
um instrumento estratégico para uma 
reflexão interna a respeito da nossa for-
ma de operar e os impactos que causa-
mos, sejam positivos ou negativos, a fim 
de guiar nosso processo de melhoria 
contínua, cada vez mais com visão de 
longo prazo, visando o desenvolvimento 
perene. 

No ano de 2022 foi realizada a revisão 
da matriz de materialidade. O processo 
incluiu as seguintes etapas:

•  Identificação e engajamento. Foram 
consultados documentos internos e 
externos e foi elaborada uma lista de 
temas iniciais. Na sequência, foi reali-
zada a definição do tema pela CMAA e 
a sua abrangência.

• Engajamento com as partes interessa-
das. foram realizadas entrevistas com 
13 partes interessadas para a coleta da 
perspectiva externa e 128 líderes da 
CMAA através de pesquisa online.

• Priorização dos temas materiais. Com 
base nas pesquisas internas e externas 
os temas foram priorizados.

• Validação. Os temas materiais foram 
validados pela CMAA.

Nossos temas
materiais
GRIs 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

Importância para a CMAA
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Os temas materiais que identificamos 
foram alinhados aos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS), uma 
agenda global adotada em 2015 pelos 
paises que participam da organização 
das Nações Unidas com 17 objetivos e 
169 metas a serem alcançadas até 2030.

Tópico GRI Tópico GRI 13 Setorial Tópico SASB ODS relacionadosAlinhamento 
aos ODS

Não há tópicos SASB 
relacionados
Não há tópicos SASB 
relacionados

Não há tópicos GRI 13 Setorial e SASB relacionadosNão há tópicos 
GRI relacionados
Não há tópicos 
GRI relacionados

Pilar Ambiental
Gestão hídrica

Mudanças climáticas, emissões de 
GEE e energia

Controle de incêndios

Conservação do solo

Economia circular & resíduos

FB-AG-140 e 
RR-BI-140

RR-BI-120 e 410, 
FB-AG-110 e 130

303 13.7

13.5

306 13.18

201 e 305 13.1 e 13.2

Pilar Social 
Saúde e segurança ocupacional

Desenvolvimento e bem-estar dos 
colaboradores

Desenvolvimento, relacionamen-
to e engajamento com a comuni-
dade local

Direitos humanos 

Não há tópicos SASB 
relacionados

Não há tópicos SASB 
relacionados

Não há tópicos SASB 
relacionados

Não há tópicos SASB 
relacionados

Não há tópicos GRI 13 Setorial e SASB relacionadosNão há tópicos 
GRI relacionados

Pilar Econômico e de
Governança 
Produtividade e inovação

Ética e integridade nos negócios

Rastreabilidade da cadeia de for-
necedores

403 13.19 FB-AG-320 e 
RR-BI-540

FB-AG-430

13.15,13.18,13.20 e 13.21

13.25 e 13.26

13.23

13.12 e 13.22

13.16 e 13.17

401, 404 a 407

205 e 206

308 e 414

201, 203 a 413

408, 409
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A CMAA

Mensagem da Direção / Destaques da Safra 2021/22
Quem somos / Nossa identidade
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Entretanto, nossa principal conquista na 
última safra foi, sem dúvida, a grande evo-
lução que tivemos com a redução de 30% 
dos acidentes (60% considerando os dois 
últimos anos). Embora seja um resultado 
importante, estamos conscientes de que o 
nosso desafio ainda continua, motivados 
pela busca da meta de Zero Acidente. Afinal, 
ter um ambiente seguro e cuidar das pes-
soas fazem parte do nosso DNA e, por isso, 
elegemos a Saúde e Segurança dos nossos 
colaboradores como um dos temas mate-
riais prioritários da nossa agenda social. 
Além disso, destacamos também a diversi-
dade e inclusão social como temas prioritá-
rios, principalmente através de ações inter-
nas para a formação e desenvolvimento das 
mulheres para aumentar a representativida-
de feminina em nossos postos de trabalho.

Do ponto de vista da Responsabilidade Am-
biental, temos feito esforços expressivos 
com foco na mitigação do risco global das 
mudanças climáticas, sobretudo, através do 
aumento de produtividade dos canaviais, 
produzindo-se mais nas áreas cultivadas já 
existentes, reduzindo, assim, o impacto da 
abertura de novas áreas. Ainda nesse con-
texto, temos evoluído também na substi-
tuição da adubação química pela orgânica, 
com reflexo direto na redução das emissões 
de carbono ao longo da cadeia. Temos, ain-
da, desempenhado um protagonismo im-
portante na prevenção dos incêndios rurais 
nas regiões onde atuamos, através da cons-
cientização e engajamento da sociedade ci-
vil, fornecedores e poder público.

Acreditamos que a continuidade desta evo-
lução demanda uma coordenação de deci-
sões baseadas nas melhores práticas de go-
vernança corporativa. O amadurecimento e 

consolidação da estrutura de governança 
segue em evolução, com um olhar na in-
tegração dos principais riscos do negócio e 
do mercado à nossa estratégia. Portanto, 
queremos engajar cada vez mais nossos 
stakeholders, através de uma comunicação 
aberta e um relacionamento transparente, 
estabelecendo compromissos e metas cla-
ras e objetivas. 

Reforçamos que todo o trabalho da ma-
terialidade, que fundamenta o relatório 
de sustentabilidade, tem nos orientado 
na definição e no monitoramento de in-
dicadores relevantes para nosso negócio. 
Sendo assim, não se trata apenas de um 
documento informativo, mas de um pro-
cesso de evolução de uma cultura que se 
consolida com foco na criação de valor. Um 
exemplo dessa evolução é a elaboração do 
inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE), 
com o objetivo de mensurar e definir dire-
trizes na busca de alternativas para redu-
ção das emissões em nossa cadeia de valor. 
Além disso, reportamos também a cons-
trução da nossa agenda 2023-2030, que 
materializa o caminho que nos propomos 
a trilhar rumo à sustentabilidade, alinhada 
às melhores práticas de ESG e uma gestão 
cada vez mais estruturada dos processos 
agroindustriais, sustentado pelos temas 
socioambientais. 

Agradeço a todos que estão conosco nesta 
jornada e reforço nosso compromisso na 
construção de um futuro de oportunida-
des, cada vez mais sustentável para as pró-
ximas gerações.

Carlos Eduardo Turchetto Santos
CEO da CMAA

Carta do 
Presidente
GRI 102-14

É com grande satisfação que apresento 
nosso segundo relatório de sustentabili-
dade. A evolução deste processo de co-
municação demonstra a transparência no 
relacionamento e engajamento com nos-
sos stakeholders, a qual considero como 
fundamental nesta jornada de crescimento 
contínuo e sustentável do nosso negócio, 
permeado pelos princípios de ESG. 

Desde a nossa primeira safra em 2010, 
temos experimentado um crescimento 
médio anual de 20%. Definimos que a con-
tinuidade desta evolução deve ser supor-
tada por uma agenda de sustentabilidade. 
Desta forma, este relatório tem sido um 
meio de comunicação importante para 
compartilharmos nossas principais con-
quistas e avanços, além de reforçar nossos 
compromissos e visão de futuro. Adicio-
nalmente, nos estimula cada vez mais na 
busca de alternativas e oportunidades de 
evolução que podemos explorar com foco 
na geração de valor para nossos stakehol-
ders e a mitigação de riscos que podem 
comprometer os objetivos do negócio.

Dentre os resultados da Safra 2021/22, des-
tacamos, principalmente, nossa capacida-
de de superação, que nos permitiu garantir 
a tendência de crescimento em produção 
e receita, mesmo considerando um cená-
rio adverso com impactos provenientes 
da pandemia da Covid-19 e das condições 
climáticas extremas. Certamente, esse re-
sultado foi sustentado, principalmente, 
pela prática diária de nossos valores e pela 
busca da excelência através do comprome-
timento das nossas equipes, com foco no 
resultado operacional e na qualidade dos 
nossos processos. 

Sobre o relatório Nossos temas materiais A CMAA Excelência agroindustrial 
e o conceito 4.0

Gestão de sustentabilidade 
e os pilares ESG

Nossa relação com o 
meio ambiente

Nossa relação com 
as pessoas

Governança, risco e 
compliance

Desempenho 
econômico-financeiro

Relatório Anual de Sustentabilidade - Safra 2021/22 1312



Minas Gerais

Vale do Pontal

Canápolis

Vale do Tijuco

CSC

Quem
Somos
GRIs 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 
102-5, 102-6, 102-7 e 102-8

A Companhia Mineira de Açúcar e Álco-
ol (CMAA), empresa aberta registrada na 
CVM (categoria B), é uma das maiores pro-
dutoras de etanol anidro e hidratado, açú-
car VHP (Very High Polarization) e bioele-
tricidade do Estado de Minas Gerais. Com 
DNA agrícola e industrial, a companhia foi 
fundada em 2006, em Uberaba/MG, pelo 
grupo JF Citrus – referência na produção de 
laranja no Brasil com experiência em citri-
cultura. A partir de 2013 passamos a contar 
também com todo know-how de uma das 
maiores produtoras de alimentos da Indo-
nésia, a Indofood Agri Resources Ltd (In-
doAgri), que entra para o rol de acionistas 
com 50% de participação.

Hoje, contamos com três usinas localiza-
das no Triângulo Mineiro (Vale do Tijuco, 
em Uberaba; Vale do Pontal, em Limeira do 
Oeste; e Canapólis, na cidade homônima), 
região com terra apropriada para a cultura 
e excelente logística de transportes para a 
distribuição da produção, além de um Cen-
tro de Serviços Compartilhados em Uber-
lândia/MG. Juntas, as três unidades indus-
triais têm capacidade para moagem de 10 

milhões de toneladas de cana-de-açúcar por 
ano. Na Safra 2021/22, atingimos a produção 
de 7,9 milhões de cana processadas – 15,1% su-
perior ao volume processado na safra anterior. 

Acreditamos que esse desempenho, mesmo em 
situações climáticas e mercadológicas adversas, 
seja fruto do nosso jeito de ser, materializado 
por um time integrado e comprometido, o que 
viabiliza tomadas de decisões rápidas, além da 
busca constante pela excelência, que resulta 
em um processo de contínua melhoria em efici-
ência e produtividade.

Unidade
Centro de Serviços 

Compartilhados 
(CSC)

Vale do Tijuco Açú-
car e Álcool S.A Vale do Pontal Canápolis Açúcar e 

Etanol S.A.

Localização

Avenida dos 
Vinhedos, 71, 13º 
andar, Jardim Sul, 
Uberlândia/MG

Rodovia BR-050, 
Km 116, área 

rural de Uberaba, 
Uberaba/MG

Estrada Antonio 
Cabrera Mano, s/n, 
zona rural, Limeira 

do Oeste/MG

Rodovia BR-365, 
Km 734, zona rural, 

Canápolis/MG

Início das 
operações 2021 2010 2018 2020

Capacidade 
de moagem - 5.000.000 2.500.000 2.500.000
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Para isso, contamos com 2.800 colabo-
radores, sendo 2.698 contratados sob o 
regime CLT, em jornada integral, e mais 
102 em jornada parcial, entre aprendi-
zes e estagiários. No campo, são 130.806 
hectares de canavial, sendo 50% de áreas 
arrendadas de 62 fornecedores de cana, 
que integram nosso rol de parceiros, 
com quem atuamos dia após dia, com 
base nos mesmos valores e princípios 
que guiam nossa operação. O açúcar e 
o etanol são os produtos com maior par-
ticipação em nossa receita. No setor de 
açúcar, atendemos grandes tradings de 
açúcar globais, em território internacio-
nal, chegando a 572,5 mil toneladas pro-
duzidas. 

Com a produção de etanol, atendemos 
grandes distribuidores de combustíveis 

Receita Bruta (R$ milhões) 2021 2022 Δ% 22/21
Açúcar  631,4  795,7 26,0%
Etanol anidro  219,8  351,0 59,7%
Etanol Hidratado  505,8  650,2 28,5%
Energia  102,5  107,5 4,9%
Cbios  9,1  12,5 37,4%
Outros  20,5  16,5 -19,5%
Total  1.489,1  1.933,4 29,8%

3 usinas

130.806 hectares de
plantio de cana

2.800 colaboradores

7,9 milhões de toneladas de
cana-de-açúcar processada

R$ 1,9 bilhão de receita bruta

572,5 mil toneladas de
açúcar produzido

128,6 mil m³ de etanol anidro 
produzido

188,2 mil m³ de etanol hidratado 
produzido

359,5 mil MWh de bioenergia 
exportada

no Brasil. Na Safra 2021/22 foram 128,6 
mil m³ de etanol anidro produzidos, vo-
lume 49,3% superior à safra passada, en-
quanto a produção de etanol hidratado 
atingiu 188,2 mil m³, redução de 0,3%, 
considerando o mesmo período de com-
paração.

Na geração de bioenergia para venda 
tivemos uma redução de 10,9% frente 
à safra anterior, ao passar de 403,3 mil 
MWh para 359,5 mil MWh. 

Com os três produtos, além dos títulos 
do Renovabio (Cbios) comercializados, 
alcançamos uma receita bruta de mais 
de R$ 1,9 bilhão na Safra 2021/22, o que 
representa um crescimento de 29,8% 
em relação à safra anterior.
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Linha do tempo

Início das atividades industriais com 
a Unidade Vale do Tijuco. O rápido 
desenvolvimento dos processos 
agrícolas e a implantação de uma 
indústria moderna resultou na marca 
de 1,2 milhão de toneladas de cana-de-
açúcar na primeira moagem.

Início do processo de expansão da 
Unidade Vale do Tijuco.

Implantação do Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC)

Expansão dos negócios para a cana-de-
açúcar, com a implantação do primeiro 
viveiro de cana na unidade Vale do 
Tijuco (Uberaba/MG), dando início à 
nossa trajetória de sucesso no setor 
sucroenergético. 

Incorporação da Unidade Canápolis 
na CMAA, com início das atividades 
industriais.

Dando início ao plano de expansão da 
companhia, foi adquirida a Unidade Vale 
do Pontal, em Limeira do Oeste/MG.

Início das obras da Vale do Tijuco, 
primeira unidade industrial do grupo. 

Publicação do primeiro relatório de 
sustentabilidade, referente à Safra 
2020/21, dando início a uma nova 
etapa de desenvolvimento sustentável 
ancorado nos pilares ESG.

Acesse pelo QR code 
o vídeo institucional 

sobre nossa história:

Uma das maiores produtoras de 
alimentos da Indonésia, a Indofood 
Agri Resources Ltd (IndoAgri), entra 
para o rol de acionistas com 50% de 
participação.

Início do projeto para criação do grupo 
CMAA pela JF Citrus.

Incorporação e consolidação da 
Unidade Vale do Pontal.

Continuidade do plano de expansão 
com a aquisição da Unidade Canápolis, 
localizada no município de Canápolis/MG.
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A nossa visão e valores são as premissas 
que expressam nossa identidade corpo-
rativa, manifestando aquilo que acredi-
tamos, que buscamos e que guiam nos-
sas atitudes, relacionamentos e tomadas 
de decisões dia após dia.

Ser arrojados, buscando 
estar entre os melhores na 
produção de energia renovável 
e alimentos, com rentabilidade, 
profissionalismo, em um 
ambiente aberto e seguro, com 
respeito à comunidade e ao 
meio ambiente.

Gente: contratamos 
profissionais de caráter 
inquestionável, interessados, 
que gostem de gente e de 
desafios, que tenham paixão 
pelo que fazem, brilho no olhar 
e trabalham duro. Trabalhamos 
em equipe, cuidamos da 
nossa vida pessoal e dividimos 
responsabilidades na tomada 
de decisão;

Integridade: pautamos 
nossas ações pelos mais altos 
padrões éticos e profissionais. 
Conduzimos nossos negócios de 
forma transparente e íntegra;

Resultados: buscamos 
resultados agressivamente com 
visão de longo prazo. Dividimos 
os resultados com a equipe, 
na medida da participação e 
empenho de cada um;

Qualidade: buscamos e 
implantamos padrões de 
excelência em tudo o que 
fazemos.

Nosso jeito: somos arrojados, 
profissionais, fazemos o 
“arroz com feijão” bem-feito, 
com respeito mútuo entre as 
pessoas e com atitudes de dono 
do negócio;

Essência
Nossa

Visão

Valores
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Embora sejamos uma empresa jovem, a 
solidez das bases nas quais pavimenta-
mos nosso caminho nos gerou alguns re-
conhecimentos e certificações, do qual 
nos orgulhamos. Consideramos essas 
conquistas como uma validação dessa 
trajetória e um farol para a continuidade 
dela. 

Certificação Bonsucro: primeiro pa-
drão métrico global para cana-de- açúcar, 
realizado pela Bonsucro - associação mul-
ti-stakeholders criada com o objetivo de 
reduzir os impactos ambientais e sociais da 
produção de cana-de-açúcar, assegurando 
um futuro sustentável para a produção de 
cana. Atesta práticas sustentáveis em toda 
a cadeia produtiva e possibilita a exporta-
ção de derivados de cana-de-açúcar para 
países da Ásia e da União Europeia. 

Certificação Renovabio: realizada 
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), como 
parte da nova Política Nacional de Bio-
combustíveis (Renovabio), viabiliza a 
emissão de créditos de carbono (Cbios). 
Sua nota reflete a contribuição individu-
al de cada agente produtor para a miti-
gação de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Selo Empresa Amiga da Criança: 
Um dos primeiros selos de Responsa-
bilidade Social do País, o Selo Empresa 
Amiga da Criança comunica a Responsa-
bilidade Social da empresa junto à causa 
da infância e da adolescência e os com-
promissos firmados junto à Fundação 
Abrinq.

Reconhecimentos 
e certificações
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da Safra
Destaques Operacionais

•  7,9 milhões toneladas de cana moída, 

aumento de 15,1%.

• Implementação de Business Intelligen-
ce (BI), que integra as três unidades a 
partir do Centro de Controle Industrial 
Central.

• Aprimoramento do conceito de indús-
tria 4.0 - redução do índice de manu-

tenções corretivas em 25 pontos per-

centuais.

•  97,8% de disponibilidade na unidade 

Vale do Tijuco - aumento de 3 pontos 

percentuais no índice de aproveita-
mento de tempo industrial.

• Recorde de produção de etanol hidra-

tado: 1.250.000 litros em um dia.

Governança
• Revisão do Código de Conduta e Ética.

• Inserção do módulo de Governança no 
treinamento da liderança.

• Implementação do Canal Confidencial 
de Denúncias, aberto à comunidade e 
gerido por empresa especializada inde-
pendente.

• Criação do Programa de Integridade.

Econômico-financeiros
• Receita líquida de R$ 1,8 bilhão - 

aumento de 30,7%.

• Ebitda de R$ 866,4 milhões - au-

mento de 38,6%.

• Margem Ebitda de 48,2% - avanço de 

2,7 pontos percentuais.

• Resultado operacional 23,9% maior, 

com R$ 379,1 milhões.

• Lucro líquido de R$ 195,1 milhões.

Sociais
• Criação do Programa de Trainee.

• Primeira edição do programa “Engre-
nando sua Carreira” exclusivamente 

dedicado a mulheres - 30 operadoras 
de máquinas agrícolas formadas.

• Redução de 60% no número de aci-
dentes nos dois últimos anos.

• Melhora da taxa de frequência de aci-
dentes (índice de 2 versus 5,1 da Safra 
anterior).

• Melhora no indicador de segurança Sa-
fety Index, abaixo da meta 3 (Índice 2,3 
versus 5,4 da Safra anterior).

•  62% de compras locais.

• Programa de conscientização ambien-
tal “Graninha Verde”.

• Realização do programa “Mãos que 
Transformam”.

Meio ambiente
• Renovação da certificação Bonsucro nas 

unidades Vale do Tijuco e Vale do Pontal.

• Certificação RenovaBio com nota de efi-
ciência energética acima de 90 nas três 
unidades e comercialização de Cbios, so-
mando R$ 12,5 milhões.

• Aumento de 36,9% na receita de 
Cbios.

• Reciclagem ou reutilização de 100% dos 
resíduos gerados.
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Inovação e tecnologia

Excelência 
Agroindustrial
e o conceito 4.0
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A Safra 2021/22 foi marcada por grandes 
desafios para todo o setor sucroenergéti-
co, a começar pelas condições climáticas, 
como ciclo de chuvas irregulares, ocor-
rência de geadas no inverno e queima-
das devido às altas temperaturas a partir 
de agosto, que impactaram significativa-
mente a produtividade agrícola. Segundo 
dados divulgados pela União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar (Unica), as usinas da 
região Centro-Sul tiveram uma retração 
de 13,6% frente à Safra 2020/21 na quan-
tidade de cana processada, processando 
523,11 milhões de toneladas. 

Foi neste cenário que nossa cultura an-
corada pelo trabalho em equipe formada 
por profissionais comprometidos, que 
têm abertura para atuarem com “senso 
de dono”, fez toda a diferença. Essa dinâ-
mica nos deu a possibilidade de tomar-
mos decisões na velocidade que o merca-
do e os desafios demandaram, com foco 
em excelência, tanto no campo, quanto 
na indústria. Assim, conseguimos supe-
rar os desafios e atingir um crescimento 
de 15,1% no volume de cana processada 
na Safra 2021/22 frente à safra anterior, 
passando de 6,894 milhões de toneladas 
para 7,936 milhões de toneladas.

E não foram só as questões climáticas 
que nos desafiaram. A alta de preço e es-
cassez na oferta dos insumos, em partes 
devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, 
também impactaram o setor. Mais uma 
vez, nosso jeito fez a diferença para mi-
nimizar esses efeitos. Um exemplo foi 
a construção de tanques de armazena-
mento capazes de atender cada uma das 
unidades por uma safra. 

No campo, foi adotada a estratégia de ex-
plorar outras fontes de insumos e otimizar 
sua utilização para reduzir o consumo, che-
gando a uma economia de 22% no uso de 
alguns deles, contribuindo, desta forma, 
para a mitigação dos impactos da alta dos 
preços nos custos. Outra estratégia adota-
da foi a construção de tanques de ácido sul-
fúrico em todas as unidades para aumento 
da capacidade de armazenamento deste 
importante insumo utilizado para correção 
do PH no tratamento do fermento. As três 
instalações ampliaram nossa capacidade de 
armazenamento em 82,36%, o que corres-
ponde a 2.105 toneladas.

Na indústria, essa busca por excelência está 
refletida no nosso jeito de “fazer o arroz 
com feijão bem-feito”, em um processo de 
melhoria contínua. Por um lado, os projetos 
e ações são pautados pela busca por mais 
eficiência, redução de consumos dos recur-
sos e aumento da capacidade produtiva, 
considerando também as oportunidades 
de melhorias mapeadas pelo olhar atento 
das equipes e seus líderes. 

Na unidade Vale do Tijuco, destacamos a 
implantação do sistema de automação e 
controle, que faz os ajustes de carga dos 
geradores e controle das caldeiras, a partir 
de uma análise detalhada do sistema, na 
qual são avaliadas as variáveis do processo 
e dos equipamentos. Dessa forma, os siste-
mas operam de forma mais estável, sem a 
necessidade de intervenção humana, o que 
também resulta em eficiência energética.

Apesar dos esforços no campo e na indús-
tria, os indicadores de produtividade so-
freram impacto: a quantidade de Açúcares 
Totais Recuperáveis (ATR) atingiu 136,9 kg/t 

na Safra 2021/22, 0,3% menor se compa-
rado ao 137,2 kg/t verificado na safra an-
terior; as Toneladas de Cana por Hectare 
(TCH) atingiram 75,4 em 2022, redução 

de 9,8% frente à última safra; e as Tone-
ladas de Açúcar por Hectare (TAH) média 
alcançaram 10,3, 10% abaixo conside-
rando o mesmo período de comparação.

CANA PROCESSADA
MILHÕES DE TONELADAS

TAH
TON DE AÇÚCAR/HECTARE

ATR
KG/TON DE CANA

TCH
TON DE CANA/HECTARE
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“dividimos os resultados com a 
equipe, na medida da participação 
e empenho de cada um”

Por outro lado, seguimos em busca de 
manter nossas unidades em dia com 
as atualizações das Normas Regula-
mentadoras (NRs). Na Safra 2021/22, 
por exemplo, focamos nas NRs 10 (Ins-
talações e Serviços de Eletricidade), 12 
(segurança no trabalho em máquinas e 
equipamentos) e 13 (vasos sob pressão). 

À frente dessas iniciativas temos uma 
área de projetos industriais que atua, 
basicamente, em três frentes. A primei-
ra parte das demandas de cada unidade, 
mapeadas a partir da atuação conjunta 
e próxima de toda a equipe, que conta 
com o líder no dia a dia da operação. 
Assim, é feito um levantamento das 
oportunidades de melhorias e ganhos 
que são endereçadas à área, responsá-
vel pelos estudos de viabilidade e im-
plementação. Esses estudos são, então, 
levados à diretoria na reunião anual de 
planejamento e definição de Capex para 
seleção daqueles de maior necessidade 
e/ou que representam o maior ganho. É 
essa seleção que é submetida à avalia-
ção do Conselho de Administração. 

A segunda frente trata dos projetos de ca-
racterísticas mais transformacionais e de 
alto impacto, contemplados em nosso Bu-
siness Plan plurianual. 

Na terceira frente, temos o projeto de Ex-
celência Industrial, que consiste em um 
programa de conscientização e engaja-
mento para que todos estejam integrados 
a esse objetivo de buscar cada vez mais 
eficiência e qualidade, em cada ação, pro-
jeto, mas, principalmente, na prática do 
dia a dia. Tratam-se de pequenas atitudes 
que, adotadas em conjunto e de forma sis-
temática, representam ganhos significati-
vos. Não é à toa que estamos na 13ª safra 
da unidade Vale do Tijuco, com recordes 
em todas elas, como a de produção diá-
ria de etanol hidratado atingida em 14 de 
maio de 2021: 1.250.000 litros. 

Como está expresso em um de nossos 
valores - “dividimos os resultados com a 
equipe, na medida da participação e em-
penho de cada um” – o projeto também 
está atrelado a um programa de bonifica-
ção monetária, independente da Partici-
pação nos Lucros e Resultados (PLR).
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Inovação e 
tecnologia
GRI-103-2 e 103-3- Produtividade e Inovação

Na revisão de nossa materialidade, reali-
zada em 2022, “produtividade e inovação” 
foi mapeado como um dos tópicos mate-
riais prioritários. Na prática, ele está pre-
sente de forma transversal como aliado de 
extrema importância para nossa busca por 
produtividade, excelência e eficiência.

Na área industrial, nas unidades Vale do 
Tijuco e Vale do Pontal, que já integravam 
nossa estrutura, está implementado o con-
ceito de “Indústria 4.0”, que consiste em 
um modelo de manufatura baseado em 
automação e utilização de sistemas ciber-
-físicos, como a Internet das Coisas (IoT) e 
o Big Data. 

Na Safra 2021/22 avançamos nesse con-
ceito com a implementação de um sistema 
de Business Intelligence (BI) que integra as 
três unidades a partir do Centro de Contro-
le Industrial Central. A partir de um siste-
ma de gestão à vista com dashboards es-
palhados pelo site, podemos acompanhar 
os principais indicadores e termos parâ-
metros seguros para guiar nossas tomadas 
de decisões de maneira rápida, de forma 
a atuar em possíveis desvios tão logo eles 
ocorram. Com o mesmo princípio, o sis-
tema também faz a gestão de estoques 
e custos, contribuindo para uma gestão 
eficiente em pontos sensíveis e estratégi-
cos da nossa indústria. Em complemento, 

passamos a contar com uma assistente 
virtual, a Maria, para gestão a vista em 
tempo real.

Assim, temos equipamentos automa-
tizados com algoritmos dotados de In-
teligência Artificial, o que reduz a ne-
cessidade de atuação dos operadores, 
resultando em menor exposição huma-
na ao risco, mais qualidade de vida, com 
redução de necessidade de hora extra, 
maior produtividade, acuracidade, mais 
estabilidade nos processos industriais 
e, consequentemente, mais eficiência 
energética, além de maior disponibilida-
de industrial, uma vez que também con-
tribui para a realização de manutenção 
preditiva, que se baseia nas condições 
dos equipamentos, prevendo possíveis 
falhas ou quebra. Para monitorar esses 
dados, contamos com um profissional 
dedicado em cada unidade, munido de 
tecnologia para uma atuação com total 
mobilidade e 100% digital. Graças a essa 
estrutura, já conseguimos reduzir nosso 
índice de manutenções corretivas em 25 
pontos percentuais, de 60% para 35%.

Outra evidência significativa do impacto 
positivo do uso da tecnologia é o apro-
veitamento de tempo industrial. Na nos-
sa maior unidade, a Vale do Tijuco, pas-
samos de 94,8% em aproveitamento de 

Sobre o relatório Nossos temas materiais A CMAA Excelência agroindustrial 
e o conceito 4.0

Gestão de sustentabilidade 
e os pilares ESG

Nossa relação com o 
meio ambiente

Nossa relação com 
as pessoas

Governança, risco e 
compliance

Desempenho 
econômico-financeiro

Relatório Anual de Sustentabilidade - Safra 2021/22 3332



tempo na Safra 2020/21 para 97,8% na 
Safra 2021/22, embora no consolidado 
esse indicador tenha recuado em função 
de uma intercorrência em um dos equi-
pamentos da Vale do Pontal.

Para as próximas safras nosso foco será 
consolidar as soluções implementadas, 
extraindo cada vez mais valor para a 
gestão estratégica e sustentável, espe-
cialmente a partir da análise dos dados 
que passaram a ser gerados de forma 
sistematizada, transparente e fidedigna, 
além de ampliar o conceito de “indústria 
4.0” para a unidade Canapólis, com um 
investimento médio anual de R$ 1,5 mi-
lhão apenas em automação, além dos 
investimentos previstos para ampliação 
de sua capacidade produtiva.

No campo, monitoramos 100% dos 
equipamentos via satélite e estamos in-
vestindo para cobrir 100% da área dos 
canaviais com internet 4G. 

A tecnologia integra, ainda, o nosso pro-
cesso de pesquisa e desenvolvimento, a 
exemplo do projeto de enriquecimen-
to da vinhaça, que vai demandar cerca 
de R$ 10 milhões de investimento até 
março de 2023, quando deve entrar em 
operação. Com investimento previsto 
em R$ 3 milhões, serão implementadas 
duas fábricas de adubo a partir da mis-
tura da vinhaça a outros produtos – nas 
unidades Vale do Pontal e Vale do Tiju-
co – para aplicação localizada no campo. 
Com isso, será possível reduzir os custos 
com o adubo, ter um ganho de área apli-
cada e reduzir possíveis impactos negati-
vos provenientes do uso de fertilizantes 
sintéticos.

Outro exemplo são as atividades no pá-
tio de compostagem, que englobam um 
programa de utilização dos resíduos só-
lidos (torta de filtro e fuligem) da em-
presa, matéria-prima para produção de 
fertilizantes orgânico composto e orga-
nomineral. O resultado do processo uti-
lizado será um composto obtido a partir 
desses resíduos, tornando-se um insumo 
agrícola de alta qualidade (adubo orga-
nomineral ou orgânico composto), auxi-
liando no alcance da excelência em adu-
bação das lavouras, resultando em maior 
produtividade e eficiência na utilização 
agrícola desses resíduos, reduzindo os 
custos com adubação em relação à adu-
bação química (mineral) e promovendo 
maior sinergia entre os processos de ge-
renciamento dos resíduos e as exigências 
atuais e futuras dos órgãos ambientais.

Para ajudar no processo de composta-
gem, temos usado aditivos biológicos 
que têm como funções: solubilizar bio-
logicamente fósforo; sintetizar e estabi-
lizar nitrogênio; e degradar substâncias 
tóxicas. Esses aditivos são produzidos 
especificamente para nossa utilização e 
de acordo com as características dos re-
síduos que são utilizados como matéria-
-prima. As leiras são liberadas para uso 
após 30 dias da aditivação.

Na produção desses compostos orgâ-
nicos e organominerais são aplicadas 
as melhores práticas operacionais, mas 
sempre considerando e respeitando as 
atuais e rígidas normas ambientais para 
o gerenciamento de resíduos sólidos, 
sem deixar de priorizar a redução de cus-
tos e alta eficiência agronômica do pro-
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duto. Conseguimos aliar o conhecimento 
técnico com a praticidade operacional 
para chegar com maior eficiência a ob-
jetivos que definimos, como nutrição de 
alta qualidade, baixo custo e adequação 
ambiental.

Paralelamente, outro foco da nossa atu-
ação em pesquisa e desenvolvimento é o 
nosso plano de desenvolvimento varietal 
da cana. Temos convênio com os três prin-
cipais centros de melhoramento de cana 
do País: a Rede Interuniversitária para o 
Desenvolvimento do Setor Sucroenergé-
tico (RIDESA), o Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC) - órgão de pesquisa da 
Agência Paulista de Tecnologia dos Agro-
negócios, da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo – 
e o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). 

Paralelamente, nas três unidades temos 
viveiros com mais de 100 variedades em 
teste para avaliarmos cada etapa do ci-
clo produtivo e quais espécies melhor se 
adaptam às condições edafoclimáticas de 
cada região. Além de identificar as me-
lhores variedades, que possam contribuir 
para o aumento da nossa produtividade 
agrícola, a diversificação varietal é uma 
medida de mitigação de riscos, minimi-
zando a exposição de nosso canavial a 
doenças e pragas. O objetivo é não ultra-
passar o limite de 25% de presença de 
cada variedade. Em adição, anualmente 
introduzimos novas mudas pré-brotadas 
(MPB) – tecnologia de multiplicação que 
contribui para a produção rápida de cana 
com elevado padrão de qualidade, sem 
doenças, pragas, com pureza genética e 
uniformidade.

Nessa vertente, desde 2014 contamos 
com a colaboração da equipe de experi-
mentação agrícola, que coloca parte dos 
nossos canaviais à serviço da ciência, 
enquanto nos dá uma posição diferen-
ciada em relação às novidades. Na Safra 
2021/22, esse setor teve importantes 
avanços, se consolidando como uma 
porta de entrada à inovação. Em parce-
ria com a Universidade Federal de Uber-
lândia, por exemplo, temos sido campo 
de teste de novos produtos e práticas 
agrícolas. Quando uma solução apre-
senta bons resultados, passa para uma 
escala semicomercial e, caso continue 
apresentando vantagens competitivas, 
avança para a escala comercial, passan-
do a integrar nossa operação. 

A aplicação de fertilizante foliar na cana 
é fruto dessa parceria. A prática, que an-
tes não era adotada, passou a ser utiliza-
da na maioria de nossos canaviais após a 
comprovação de sua eficácia por testes 
e análises comparativas com nosso am-
plo banco de dados. Os estudos e testes 
resultaram em uma fórmula totalmente 
customizada, que foi até batizada pelo 
fabricante com o nome da nossa usina 
onde ela foi desenvolvida.

Os projetos transformacionais também 
estão no pipeline de pesquisa e desen-
volvimento, como os estudos de diver-
sificação de produtos que podem ser 
fabricados a partir da cana-de-açúcar, 
como óleo fusel - um dos subprodutos 
também conhecido como óleo de cana, 
que pode ser comercializado para indús-
trias de cosméticos e de medicamentos 
- além de álcool, biogás e biometano. 
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A safra passada marcou um novo mo-
mento na nossa trajetória de crescimen-
to com a criação da área de sustentabi-
lidade para sustentação e perenidade 
do negócio, a partir da iniciativa da pre-
sidência. Sob esse olhar estratégico e 
visão de médio e longo prazos, foram 
agrupadas as áreas de Saúde e Seguran-
ça do Trabalho, Meio Ambiente, Respon-
sabilidade Social e Comunicação, com 
reporte direto à presidência, de forma a 
garantir sua autonomia frente às áreas 
operacionais, seguindo as boas práticas 
de governança corporativa.

Desde o primeiro momento, adotamos 
como princípio que a forma como iría-
mos avançar nas questões de sustenta-
bilidade estaria alinhada à nossa cultura 
e aos nossos valores, de maneira que 
fosse um processo consistente e mais 
assertivo, na medida em que parte da 
realidade, sustentado em bases sólidas. 
O primeiro relatório publicado já naque-
la safra foi um processo de autoconheci-
mento que nos permitiu reconhecer as 

ações que já faziam parte do nosso ne-
gócio, as demandas que precisaríamos 
monitorar e as oportunidades a serem 
trabalhadas. 

Assim, na Safra 2021/22 aprimoramos 
uma série de controles ambientais, so-
ciais e de governança e seguimos agora 
na criação de todo suporte documental, 
que vai orientar as práticas e os relacio-
namentos de forma consolidada e única 
por toda a companhia, e na construção 
dos indicadores e metas, que vai nos di-
recionar de forma transversal e integra-
da. Com essa clareza de quem somos, 
nossas fortalezas, potenciais e gaps, com 
visão de onde, como e porque queremos 
chegar, amparados por uma estrutura 
sólida e indicadores claros e transparen-
tes devidamente monitorados e geridos, 

chegaremos a um próximo nível por 
uma via que também está sendo conso-
lidada – um sistema de governança que 
viabilizará um fluxo de comunicação 
mais consolidado e a participação ativa 
do Conselho de Administração nesse pi-
lar estratégico.

Com base no caminho que percorrer-
mos até aqui e com foco na trajetória 
que temos pela frente, compartilhamos 
a seguir nosso desempenho e ações em 
cada um dos pilares ESG (da sigla em 
inglês Environmental, Social and Gover-
nance, ou seja, Meio Ambiente, Social e 
de Governança). 

Destacamos o trabalho de aprimoramen-
to e consolidação que está em curso, mas 
também as ações que validam a presença 
do conceito de sustentabilidade de for-
ma orgânica em nossa operação, o que é 
evidenciado pela certificação RenovaBio 
– que demonstra nossa contribuição para 
a mitigação da emissão de GEE -, além da 
certificação Bonsucro – que demonstra 
o compromisso socioambiental dos pro-
dutores de cana, em linha com padrões 
de qualidade, normas internacionais de 
produção sustentável e ambientalmente 
responsável - e o selo Abrinq, de empresa 
amiga da criança.
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Pela própria natureza do nosso negócio, 
colaboramos em aspectos importantes 
para o meio ambiente. Com a produção 
de biocombustíveis e bioenergia, contri-
buímos para a descarbonização do pla-
neta compondo uma matriz energética 
mais limpa, originada de fontes reno-
váveis, que, em comparação às fontes 
fósseis, oferece comprovada redução de 
emissão de GEE, entre eles, o CO2.

No campo, o impacto ambiental é redu-
zido pela natureza do cultivo da cana, 
que demanda um tratamento conserva-
cionista do solo, além do uso de tecnolo-
gia e práticas agrícolas modernas, como 
o uso de fertilizantes orgânicos, colheita 
mecanizada em substituição à queima, 
rotação de cultura, entre outras, que mi-
nimizam os impactos negativos ao solo, 
efluentes e mudanças climáticas, além 
de aumentar a produtividade agrícola, 
permitindo aumento de produção por 
hectare e menos necessidade de aber-
tura de novas áreas.

Essa relação fica ainda mais evidente se 
considerarmos as áreas para as quais 
temos expandido nossa produção na re-
gião central, até então áreas degradadas 
pela sua destinação à pecuária. Na Safra 
2021/22, processamos 7.793.756 tone-
ladas de cana-de-açúcar nas três uni-
dades, mas já temos licença ambiental 
para processar 14 milhões de toneladas. 
O plano de expansão segue por um perí-
odo de 5 anos, mas direcionado a áreas 
de pastagens.

Nesse processo de expansão, temos 
uma rigorosa análise, que começa no 
momento de arrendamento, envolven-
do as áreas jurídica, agrícola e susten-
tabilidade, e engloba itens relacionados 
a Direito de Uso da Terra, viabilidades 
técnica e econômica para implantação 
da atividade e Áreas Especialmente Pro-
tegidas.

Dessa forma, tanto no setor agrícola, 
quanto no industrial, temos avançado 
no processo de cumprimento das nor-
mas ambientais pertinentes à nossa 
atividade e de regularização ambiental 
de todas as propriedades agrícolas, em 
parte viabilizado graças a uma estrutura 
de governança cada vez mais indepen-
dente, que tem face direta junto à presi-
dência – importante mudança estrutural 
realizada na Safra 2021/22.

Em função das mudanças climáticas, 
nosso negócio tem sido impactado prin-
cipalmente por períodos de estiagem 
mais extensos e a ocorrência de geadas. 
Neste cenário, o risco de incêndios ru-
rais tem aumentado nos últimos anos 
e elegemos este tema como prioritário 
na busca de alternativas de mitigação 
deste risco. As iniciativas relacionadas 
à Prevenção aos incêndios rurais estão 
dispostas no item Mudanças Climáticas 
e Emissão de Gases de Efeito Estufa.

o meio ambiente
Nossa relação com
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Manejo e 
conservação 
do solo
GRI-103-2 e 103-3- Conservação do Solo, GRI-
13.5.1- Caderno Setorial

Nossa principal matéria-prima vem do 
solo. A saúde do solo reflete a sua qua-
lidade, impactando todo o negócio, da 
produção à performance econômico-
-financeira. Não é à toa que “manejo e 
conservação do solo” integra a lista de 
nossos tópicos materiais prioritários. 

Nas novas terras arrendadas esse di-
recionamento fica mais evidente, pois 
atuamos fortemente no manejo da fer-
tilidade do solo por meio da correção 
da acidez e adubação, determinantes da 
produtividade das culturas, em equilí-
brio com o meio ambiente. Nesse que-
sito, seguimos as práticas recomenda-
das pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), como o uso do 
calcário para corrigir a acidez, o uso do 
gesso para diminuir a atividade do alu-
mínio e acrescentar cálcio em profundi-
dade, e a fosfatagem, que adiciona fós-
foro em área total para aumentar o seu 
teor de fósforo em solos pobres deste 
elemento, além do uso da própria vege-
tação como mecanismo de cobertura e 
proteção do solo. Essas medidas corre-
tivas também permitem conter a água 
dentro da lavoura, evitando erosão do 
solo e mantendo os insumos concentra-
dos na produção da cana. 

Com o objetivo de conservar o solo e 
prevenir sua exaustão, a rotação de cul-
turas também integra nossas boas prá-
ticas agrícolas. Ela é feita de maneira 
ordenada e planejada com a plantação 
de soja, crotalária, entre outras cultu-
ras, tanto por meio da técnica de meio-
se, focada em algumas áreas, quanto da 
cantose, que consideramos essencial 
para um trabalho planejado que terá 
impactos também econômicos, uma vez 
que ela dá início à reforma do canavial 
dois anos antes dela de fato acontecer. 
Assim, com um planejamento feito com 
antecedência, conseguimos ter um raio 
médio de percurso da cana mais curto, 
tendo a muda na fazenda.

Adicionalmente, fazemos o uso racional 
de fertilizantes, dos quais cerca de 50% 
são orgânicos, como a torta de filtro – 
resíduo do processo produtivo da cana 
– e adotamos o controle biológico de 
pragas em 100% do canavial, que parte 
do princípio de usar os inimigos naturais 
das pragas contra elas, oferecendo gran-
des vantagens em relação ao controle 
químico, como menor exposição do solo 
a pesticidas e redução do risco de polui-
ção ambiental. Assim conseguimos, por 
exemplo, manejar com sucesso uma das 
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principais pragas que limitam a cana-de-
-açúcar, a Sphenophorus levis, usando 
um fungo (Beauveria bassiana) e fazer 
o controle de broca com cotésia (uma 
espécie de vespa). Quando necessário, o 
uso de inseticida é feito de forma loca-
lizada, graças ao monitoramento cons-
tante das áreas. Ainda assim, em cerca 
de 50% das situações, usamos as opções 
biológicas do produto.

Dessa forma, temos diminuído cada vez 
mais a necessidade de utilização de quí-
micos. Na Safra 2021/22 tivemos uma 

redução de 50% de nematicidas quími-
cos no plantio, que estão sendo substi-
tuídos por produtos biológicos. Esse au-
mento do uso de biológicos favorece um 
incremento da produtividade com redu-
ção de custo e de impacto ao meio am-
biente. Entretanto, mesmo com todos os 
esforços para aumentar a produtividade, 
a produção da Safra 2021/22 foi 8% me-
nor, em função da ocorrência de geadas 
e período de estiagem acima da média 
histórica. Neste contexto, o impacto na 
produtividade foi minimizado em rela-
ção à média do setor sucroenergético, 

onde se observou uma queda muito 
maior.

O planejamento agrícola, por sua vez, 
também tem um papel estratégico nes-
se processo de melhoria contínua. Con-
tamos com uma estrutura, na qual a 
gestão do planejamento e desenvolvi-
mento agronômico é realizada estrate-
gicamente por uma gerência corporativa 
de planejamento agrícola, com suporte 
de uma equipe de controle de qualida-
de. Essa estrutura nos permite avaliar 

as melhores práticas, fazer o controle 
minucioso da qualidade, desde os tra-
tos culturais e manejo de pragas até a 
colheita.

Essa visão de responsabilidade ambien-
tal se estende às terras arrendadas, já 
que nossos parceiros são selecionados 
de acordo com um perfil pré-estabeleci-
do que prima pela experiência agrícola 
e compromisso com as práticas susten-
táveis no campo.
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ESPÉCIES AMEAÇADAS

Biodiversidade
GRIs 304-1, 304-2, 304- 3, 304-4 e 13.3.1 à 13.3.5- Caderno Setorial

Como tratamos na seção anterior, prio-
rizamos a expansão do nosso canavial a 
áreas antropizadas, ou seja, que tiveram 
suas características originais alteradas 
por outras culturas agrícolas e pasta-
gens. Para que possamos torná-las viá-
veis ao cultivo da cana, dedicamos gran-
des esforços na recuperação do solo, 
sem necessidade de desmatamento. 
Mesmo em caso de supressão isolada, 
ela somente é feita se for autorizada pe-
los órgãos reguladores, processo moni-
torado de perto pela nossa área de meio 
ambiente. 

exista alguma atividade agrícola ou pecuá-
ria anterior a 2008 e que não tenha vege-
tação nativa, preferimos recuar e permitir 
a regeneração da vegetação. Isso porque, 
compreendemos a importância da preser-
vação dessas áreas, que desempenham o 
papel biológico de proteger e manter os 
recursos hídricos, conservar a diversida-
de de espécies – fauna e flora –, controlar 
a erosão do solo e, consequentemente, 
o assoreamento e a poluição dos cursos 
d’água. 

Atuamos, por outro lado, de forma pro-
ativa, mantendo na cidade de Pirajuba/
MG, em parceria com o Centro Regional 
de Educação Ambiental do município (Cre-
amb), um viveiro de plantas nativas do 
Cerrado, com produção média de 10 mil 
mudas por ano. Parte das mudas é doa-
da para as prefeituras próximas, escolas, 
ONGs, parceiros, colaboradores e proje-
tos socioambientais das cidades vizinhas. 
Além de utilizar as mudas para recompor 
áreas antropizadas, sistematizamos ações 
de melhoria da qualidade ambiental por 
intermédio de plantio de essências nativas 
típicas regionais.

Ademais, mesmo não tendo presença em 
áreas de proteção ambiental, contamos 
com câmeras de trap instaladas nas áreas 
com coberturas de vegetação nativa para 
identificação do fluxo das faunas na área 
de plantio de cana. A partir dessa obser-
vação, podemos notar que o número de 
animais tem aumentado gradativamente.

Esse monitoramento também vai nos 
possibilitar levantar dados qualitati-
vos sobre a fauna local, identificando 
as espécies ameaçadas de extinção na 
área de influência do empreendimento, 
diagnosticar os fatores de preservação e 
realizar um catálogo referencial de me-
didas que permita a manutenção mais 
adequada das espécies identificadas, 
utilizando como ferramenta-base a refe-
rência de dados secundários e primários 
obtidos por métodos consagrados em li-
teratura, com vistas à obtenção de uma 
amostragem representativa das espé-
cies que compõem os diferentes grupos 
das faunas local e regional.

Indicadores - Fauna (Safra 2021/22)

As próprias práticas agrícolas que adota-
mos, em linha com o que há de mais mo-
derno no setor agrícola e que, de certa 
forma, contribuem para a conquista da 
certificação Bonsucro, é outra maneira 
de mitigar os impactos que podem afe-
tar negativamente a biodiversidade, a 
exemplo da colheita 100% mecanizada e 
da forte atuação na preservação de in-
cêndios.

Adicionalmente, embora seja permitido 
o uso de Áreas de Preservação Perma-
nente (APPs) antropizadas, ou seja, onde 

Total de 
espécies 
catalogadas

Ameaçadas de 
extinção
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12 – Produção 
de bioenergia 
se dá por meio da 
queima do bagaço 
residual, produzindo 
vapor de alta pressão. 

1 - Planejamento 
agrícola 
estabelece as diretrizes 
para o cultivo da 
cana-de-açúcar.

2 - Otimização 
do solo 
recomendações 
de corretivos 
e fertilizantes 
realizadas a partir da 
análise do solo.

3 – Conservação do solo
 operações de correção e 
preparo para conservação 
do solo e melhor uso 
da água, a partir do 
levantamento topográfico 
dos terrenos.

4 – Plantio
formação de sulcos, 
aplicação de adubo e 
herbicidas e distribuição 
homogênea dos toletes 
de cana.

5 – Tratos culturais
 adubação, manejo de 
pragas e a aplicação de 
maturadores e inibidores 
de florescimento para 
o desenvolvimento 
adequado da plantação.

6 – Colheita 
efetuada de forma 
100% mecânica, 
o que garante 
rastreabilidade, 
precisão e evita 
perdas. 

7 – Carregamento
após a colheita, a 
cana é levada até o 
parque industrial.

8 – Pesagem
ao chegar na usina, 
a matéria-prima é 
pesada e passa pelo 
controle de entrada.

9 – Análises  
da cana 
a cana é avaliada 
em laboratório, 
principalmente, em 
relação ao teor de 
sacarose.

10 –  Descarga e 
desfibramento 
em um desfibrador, 
as células da cana são 
rompidas para facilitar 
a extração do caldo.

11 – Extração  
de caldo
 pode ser feita por 
moagem (prensa 
do bagaço) ou 
difusão (lixiviação). 

moagem

difusão

energia 
excedente1 – Utilizado como combustível, tem uma redução de mais de 80% na emissão de GEE, se comparado a combustíveis fósseis.

2- Utilizado na gasolina para melhorar a octanagem e reduzir a emissão de poluentes.

torta de 
filtro

açúcar

etanol

vinhaça

álcool 
anidro

13 – Início da produção 
do açúcar
por meio da decantação, 
o caldo é separado de 
impurezas. O resíduo 
gerado (torta de filtro) 
é tratado e reutilizado 
como adubo.

14 – Produção 
do xarope
o caldo clarificado é 
aquecido para redução 
do seu volume de água e 
se transforma em  
um xarope.

15 - Produção dos 
cristais de açúcar
 o xarope é cozido para 
a formação dos cristais 
de açúcar até atingir 
o tamanho ideal. A 
massa cozida segue para 
centrífugas.

16 - Produção 
do mel final
os cristais de açúcar 
e o líquido açucarado 
são separados em 
centrífugas, resultando 
no mel final (açúcar não 
cristalizado).

17 – Secagem dos 
cristais de açúcar 
é feita em um secador 
rotativo, no qual é 
injetado ar quente. 

18 – Finalização da 
produção de açúcar 
Após a secagem, o açúcar 
é transportado até o 
armazém.

19 – Início da  
produção de etanol
para formar o vinho alcoólico, é feita a fermentação 
(mistura do mosto - mel final, caldo clarificado e água – 
com o fermento), que segue para um biorreator.

20 – Centrifugação 
para separar o 
fermento para posterior 
reutilização, o material 
é encaminhado às 
centrífugas.

21 – Destilação
 nessa etapa é 
gerado o etanol 
hidratado (96ºGL)¹, 
que é bombeado 
para os tanques de 
armazenamento.

21 – Desidratação 
se encaminhado 
para um processo 
de desidratação, o 
etanol é transformado 
em álcool anidro 
(99,6ºGL)².

22- Resíduo
O resíduo da destilação 
é a vinhaça, 100% 
reutilizada na irrigação 
da lavoura.

PROCESSO AGRÍCOLA

PROCESSO INDUSTRIAL

PRODUÇÃO DE BIOENERGIA

PRODUÇÃO DE AÇÚCAR

PRODUÇÃO DE ETANOL

Eficiência agroindustrial de ponta a ponta



Mudanças 
climáticas 
e emissões 
de GEE 
GRIs 103-2 e 103-3- Mudanças climáticas, 
emissões de GEE e energia, 305-1, 305-2, 
305-3, GRI-13.1.1 à 13.1.8- Caderno setorial, 
GRI-13.2.1 à 13.2.2- Caderno setorial

Como um dos tópicos materiais prioritá-
rios, queremos avançar para uma atuação 
mais proativa e sistemática no sentido de 
monitorar nossas emissões a fim de guiar 
tomadas de decisões e ações que possam 
minimizá-las, de forma que possamos au-
mentar nossa contribuição para a meta de 
descarbonização do planeta, reforçando o 
papel da nossa indústria como importante 
agente para tal. Nesse sentido, como parte 
do nosso processo evolutivo na jornada da 
sustentabilidade, elaboramos um inventário 
de Emissões de GEE.

Categoria Emissões (t CO2 e) Emissões de CO2 
Biogênico (t)

Remoções de CO2 
Biogênico (t)

Combustão estacionária 35.576,43 1.874.315,96 0
Combustão móvel 42.184,59 6.465,04 0
Fugitivas 5.534,60 0 0
Processos industriais 0 310.255,15 0
Atividades agrícolas 65.348,35 0 0
Mudança do uso do solo 0 0 2.130,02
Total 148.643,98 2.191.036,14 2.130,02

Categoria Emissões (t CO2 e) Emissões de CO2 
Biogênico (t)

Remoções de CO2 
Biogênico (t)

Aquisição de energia elétrica 88,86 0 0
Total 88,86 0 0

Categoria Emissões (t CO2 e) Emissões de CO2 
Biogênico (t)

Remoções de CO2 
Biogênico (t) 

01-Bens e serviços comprados 275.991,98 0 0
04-Transporte e distribuição 
(upstream)

11.184,24 0 0

05-Resíduos gerados nas ope-
rações

438,20 0 0

07-Deslocamento de funcio-
nários (casa-trabalho)

10.522,17 1.282,50 0

09-Transporte e distribuição 
(downstream)

13.786,62 1.454,51 0

Total 311.923,20 2.737,01 0

GRI 305-1. EMISSÕES DIRETAS (ESCOPO 1) DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE)

GRI 305-2. EMISSÕES INDIRETAS (ESCOPO 2) DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) PROVENIENTES 
DA AQUISIÇÃO DE ENERGIA

GRI 305-3. OUTRAS EMISSÕES INDIRETAS (ESCOPO 3) DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE)
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Por enquanto, no entanto, as emissões 
são acompanhadas por uma empresa ter-
ceira especializada, responsável por ela-
borar o laudo ambiental semestralmen-
te, encaminhado aos órgãos reguladores. 
De acordo com o documento, podemos 
afirmar que não emitimos materiais par-
ticulados além do limite permitido pela 
legislação. Isso porque, já temos práticas 
responsáveis nesse quesito. 

GRI 305-7-EMISSÕES DE NOx, SOx E OUTRAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS (EM 
TONELADAS

Nas três unidades industriais, contamos 
com torres que retiram dos gases emi-
tidos o gás carbônico (CO2) oriundo do 
processo de fermentação do etanol e 
nossas caldeiras contam com um dispo-
sitivo para retirada de materiais particu-
lados. Na Safra 2021/22, inclusive, elas 
foram revisadas.

Crédito de descarbonização (Cbios) atesta nossa 
contribuição para mitigação das mudanças 
climáticas
Os Cbios são créditos de descarbonização, parte da RenovaBio. Estabelecida 
pela Lei nº 13.576/2017 com regulamentações adicionais através do Decreto 
nº 9.888/2019 e da Portaria nº 419 de 20/11/2019 expedida pelo Ministério de 
Minas e Energias, a Política é uma forma de viabilizar o compromisso assumido 
pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 
2015 (COP 21). Ela estabelece metas anuais de descarbonização para o setor de 
combustíveis, com o intuito de aumentar a participação de bioenergia na matriz 
energética brasileira para aproximadamente 18% até 2030.

Dessa forma, a cada tonelada de CO2 que deixa de ser emitida pela substituição 
do combustível fóssil pelo biocombustível, o produtor devidamente certificado 
pela ANP no âmbito do Renovabio recebe um Cbio - título negociável em bolsa. 
Por outro lado, as distribuidoras têm nos Cbios um mecanismo obrigatório para 
atingirem suas metas de descarbonização, adquirindo tais créditos de carbono. 

Embora os principais investidores dos Cbios sejam as distribuidoras, o merca-
do voluntário também começa a despontar como público em potencial, tanto 
no mercado de investimento, especialmente por causa de sua valorização, mas 
também entre pessoas e empresas que buscam maneiras de neutralizarem suas 
emissões de CO2.

A emissão dos certificados é realizada de acordo com Nota de Eficiência Energéti-
ca-Ambiental (NEAA) definida pela ANP depois de auditoria do processo produti-
vo das usinas. Na Safra 2021/22, nossas três usinas estavam certificadas pelo pro-
grama, com uma nota acima de 90. Os Cbios comercializados na Safra 2021/22 
renderam uma receita de R$ 12,5 milhões, 37,4% a mais que a receita gerada na 
safra anterior.

# Valor

NOx 225,4

SOx Não há monitoramento

Poluentes orgânicos persistentes (POP) Não há monitoramento

Compostos orgânicos voláteis (COV) Não há monitoramento

Material particulado (MP) 752,4

Outras categorias-padrão de emissões at-
mosféricas identificadas em leis e regula-
mentos relevantes.

É monitorado através de relatório de controle de 
fumaça preta, porém não há medição

Fonte dos fatores de emissão usados. Fontes móveis (veículos automotores); fontes fi-
xas (caldeiras)

Normas, metodologias, premissas e/ou 
ferramentas de cálculo adotadas.

Referências externas: CETESB L9.229 - dutos e 
chaminés de fontes estacionárias - determinação 
de óxido de nitrogênio; NBR 12019:1990 - Efluen-
tes gasosos em dutos e chaminés de fontes esta-
cionárias - determinação de material particulado 
e usepa metody CTM 030:1997
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GRIs 103-2 e 103-3- Controle de incêndios

Um relevante impacto das mudanças cli-
máticas sobre o nosso negócio é, sem 
dúvida, a ocorrência de incêndios rurais, 
que colocam em risco a segurança das co-
munidades rurais e dos colaboradores e 
causam a degradação do meio ambiente. 
Além disso, representam um grande im-
pacto financeiro em função da degradação 
de áreas já cultivadas de cana-de-açúcar.

Portanto, o tema foi definido como prio-
ritário na agenda 2023-2030. Assim, cada 
vez mais, direcionamos esforços e im-
plementamos iniciativas para mitigação 
desse risco. Uma dessas iniciativas foi a 
criação de um programa de prevenção de 
combate a incêndios rurais que se baseia 
nos pilares a seguir.

Comunicação
Programa de conscientização e prevenção aos 
incêndios rurais.

Treinamento para prevenção
Treinamento de prevenção e controle a 
incêndio.

Monitoramento e controle
Estrutura de controle de incêndios.

Prevenção 
e combate a 
incêndios
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sas áreas cultivadas via satélite, o que 
nos permite identificar o início de in-
cêndio de forma imediata. Batizado de 
“triângulo de fogo”, o sistema verifica a 
direção e velocidade do vento, a tempe-
ratura da superfície e a umidade relati-
va do ar, detectando quais áreas estão 
suscetíveis a ter novos focos, além do 
histórico de focos ocorridos anterior-
mente. Como os satélites propiciam a vi-
sualização das áreas até um quilômetro 
das nossas fazendas, também consegui-
mos monitorar áreas vizinhas, alertando 
quanto a algum foco de incêndio. Caso 
haja alguma ocorrência, recebemos os 
alertas através de SMS ou e-mail envia-
dos pela empresa contratada de moni-
toramento. Identificando os fatores de 
risco e o foco de incêndios de maneira 
precisa, conseguimos ter uma atuação 
rápida de controle. 

Outra iniciativa inovadora implementada 
foi o monitoramento da temperatura da 
parte rodante da colhedora, também co-
nhecida como esteira. Em razão das ca-
racterísticas da máquina e da operação 
de colheita de cana, esse é o ponto que 
pode apresentar maior temperatura. É 
também neste ponto que pode ocorrer 
o acúmulo de palha durante o proces-
so de colheita e entre os momentos de 
limpeza, criando a condição de risco de 
incêndio, embora seja um risco de baixa 
probabilidade. A partir desta implemen-
tação, não registramos em 2021 nenhum 
incêndio com causa associada ao contato 
da palha com a parte rodante aquecida.

No pilar Comunicação, realizamos cam-
panhas educativas e de conscientiza-
ção para oferecer informações sobre 
medidas de prevenção aos incêndios. 
O objetivo é provocar uma mudança 
de comportamento, atitudes e práticas 
associadas ao tema junto à sociedade. 
Internamente, a campanha foi realiza-
da por meio de encontros temáticos di-
recionados aos nossos colaboradores. 
Como a grande maioria dos incêndios 
analisados foram de causas externas 
desconhecidas, estendemos a ação para 
as comunidades onde temos operações 
e em toda a região em parceria com 
entidades. Neste caso, o tema foi disse-
minado por meio de comunicação em 
outdoors, rádios, mídias sociais, plota-
gem de veículos, placas, dentre outros. 
Regionalmente a campanha repercutiu 
chegando a ser tema de reportagem no 
canal da TV Integração, afiliada da rede 
globo em Uberlândia/MG, no progra-
ma MG Rural em 18 de julho de 2021. 
A reportagem abordou a relevância do 
tema e destacou nossas principais ações 
de prevenção e controle (Clique aqui ou 
acesse pelo QRCode abaixo).

No pilar Treinamento para prevenção 
são realizados treinamentos de preven-
ção e combate a incêndios por meio da 
formação das brigadas. Além disso, te-
mos parceria com o Corpo de Bombeiros 
e integramos o Plano de Auxílio Mútuo 
de Emergências (PAME), que reúne em-
presas locais para atuar de forma inte-
grada em casos de emergência, sob a 
coordenação do Corpo de Bombeiros. 
Ainda como parte desse pilar, realiza-
mos o treinamento de motoristas que 
transportam pessoas em emergências 
que envolvam incêndios, cujo objetivo é 
preparar os profissionais para garantir a 
segurança das pessoas em condições de 
risco durante trajeto. 

Em relação à Monitoramento e contro-
le, temos investido em tecnologia para 
identificar os focos de incêndio e atuar 
de forma mais assertiva no combate. 
Para tanto, monitoramos 100% das nos-
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Gestão hídrica
GRIs 103-2, 103-3-Gestão Hídrica, 303-1, 303-2, 303- 3, 
303-4, 303-5 e GRI-13.7.1 à 13.7.6- Caderno setorial

Como um dos recursos indispensáveis 
à vida, a água é também elemento fun-
damental do nosso negócio, integrando 
nossa lista de tópicos materiais priori-
tários. Por isso, atuamos com respon-
sabilidade, em conformidade com a 
legislação, e implementamos medidas 
que possam otimizar a utilização desse 
recurso.

Para nos ajudar nessa gestão, monitora-
mos o volume de água consumido por 
tonelada de cana moída, bem como, o 
volume de água captada e descartada, 
o que nos dá condições de incluir a te-
mática na nossa agenda 2023-2030 que 
está em desenvolvimento, desencade-
ando um processo de gestão mais estru-
turado e pautado pela sustentabilidade.

Por um lado, a natureza do nosso pro-
cesso produtivo é um fator de destaque, 
já que o processamento da cana se dá 
por meio de circuito fechado. Portanto, 
não há descarte de água nem efluen-
tes, pois todas as águas residuárias e a 
vinhaça são usadas na fertirrigação das 
lavouras de cana, obedecendo aos crité-
rios estabelecidos na Deliberação Nor-
mativa COPAM nº 164, de 30/03/2011. 

A aplicação desses efluentes em áreas 
de canavial supre parte das necessida-
des nutricionais da cultura, atuando 
como complemento da adubação mine-
ral e proporcionando o aumento da pro-
dutividade agrícola.

Por outro lado, buscamos reduzir o con-
sumo por meio de equipamentos mo-
dernos. A unidade Vale do Tijuco, por 
exemplo, projeto greenfield que tivemos 
a oportunidade de desenvolver já den-
tro de nossas premissas de eficiência e 
sustentabilidade, é nosso modelo nesse 
quesito. Enquanto a média de consumo 
de água por tonelada de cana moída no 
Estado de Minas Gerais fica em torno 
de 0,8 m3 por tonelada, nessa unidade 
utilizamos 0,6 m3 por tonelada de cana 
moída. Na Safra 2021/22, a unidade Vale 
do Pontal manteve a média da região. Já 
a unidade mais recentemente adquirida, 
Canapólis, está sendo alvo de grandes 
investimentos com intuito de ficar em li-
nha à performance das demais. Em fun-
ção de ser a mais antiga, com cerca de 
30 anos de atividade, a média na Safra 
2021/22 ficou em 0,9 m3 por tonelada 
de cana moída. 
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Moagem (t) Água (m3/t cana)

Fonte de captação m3

Água de superfície 14.235,33
Água subterrânea 188,33
Total 14.423,66

Nesse sentido de melhorar a eficiência 
hídrica, contamos com iniciativas para 
continuar evoluindo no uso racional de 
água em nossos processos. Com inves-
timento previsto em R$ 3,5 milhões em 
5 anos, uma das medidas já adotada foi 
a implantação de uma lagoa facultativa 
– um sistema de tratamento de esgo-
to para reuso de água. Ressalta-se que 
estes efluentes, mesmo tratados, não 
serão lançados em curso d’água, mas, 
sim, encaminhados ao tanque de vinha-
ça para posteriormente serem dispostos 
de forma controlada no solo através de 
irrigação de lavoura de cana-de-açúcar.

Na Unidade de Canapólis instalamos 
também duas torres de resfriamento, 

que permitem recircular a água por mais 
tempo, ampliando sua vida útil.

A captação de água, por sua vez, feita 
para suprir o processo produtivo e aten-
der à irrigação de salvamento, seguem 
os critérios estabelecidos pela Portaria 
IGAM nº 48, de 4 de outubro de 2019. 
Dessa forma, todos os poços tubulares 
são outorgados e passam por manuten-
ções periódicas não excedendo a um pe-
ríodo de 18 meses, conforme orientação 
da Associação Brasileira de Águas Sub-
terrâneas (ABAS), a fim de garantir a in-
tegridade das captações subterrâneas e 
a qualidade da água explotada, forneci-
da para consumo humano. Vale destacar 
que as interações com o uso do recurso 

Captação de água em áreas fora de es-
tresse hídrico

hídrico se dão fora de áreas de estresse 
hídrico.

Como medida complementar, fazemos o 
monitoramento contínuo da qualidade 
das águas superficiais por meio de aná-
lises laboratoriais que garantem a qua-
lidade dos cursos hídricos nas áreas de 
influência de produção de cana.

As solicitações de outorga, necessárias 
em função do momento de expansão 
do canavial, do projeto de irrigação e da 
indústria, são antecedidas de um estudo 
de disponibilidade hídrica para que não 
se ultrapasse os limites previstos em lei. 
O projeto de irrigação plena, embora de-

mande o uso do recurso, será pautado 
pela mesma racionalidade que já orienta 
a nossa relação com a água. Além disso, 
ele possibilita a verticalização da produ-
ção da cana, reduzindo a necessidade de 
abertura de novas áreas.

Consumo de Água CMAA (m³/t cana processada)
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GRI 302-1. CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO
Tipo Escopo 1 Escopo 2 Total
Combustíveis não renováveis 617.482  -   617.482

Diesel-B10 355.000  -   355.000
Diesel-B11  -    -    -   
Diesel / Brasil 262.458  -   262.458
Gás liquefeito de petróleo (GLP)  -    -    -   
Gasolina / Brasil 24  -   24
Querosene de aviação  -    -    -   

Combustíveis renováveis 18.711.395  -   18.711.395
02 04 05 Bagaço de cana-de-açúcar 18.686.717  -   18.686.717
Etanol hidratado 24.678  -   24.678
Palha  -    -    -   

Eletricidade  -   2.531 2.531
Eletricidade / Brasil  -   2.531 2.531
Eletricidade exportada  -   -973.159 -973.159
Eletricidade / Brasil  -   -973.159 -973.159

Total 19.328.877 -970.628 18.358.249

Energia 
GRIs 103-2, 103-3- Mudanças climáticas, emissões de GEE e energia 302-1 e 302-3

Nossa busca pela eficiência abrange 
também o consumo de energia. Temos 
como tema fundamental a busca de 
oportunidades de ganhos de eficiência, 
como mencionamos na seção “Excelên-
cia agroindustrial e o conceito 4.0” (pág. 
26), identificando oportunidades de me-
lhorias em equipamentos na indústria. 
Um exemplo é a instalação de centros de 
controle, que viabilizaram um consumo 
mais racional de vapor. Como resultado, 
conseguimos aumentar a exportação de 

GRI 302-3. INTENSIDADE ENERGÉTICA

Tipo Escopo 1 Escopo 2 Total
Intensidade energética (Gj/ t cana moída) 2,34 0,07 2,41

energia da Vale do Tijuco em 6,5%, em 
comparação à safra anterior.

Para a próxima safra, nosso objetivo é 
aprimorar a gestão energética. Como pri-
meiro passo nesse sentido, realizamos o 
primeiro relatório com a consultoria de 
uma empresa terceirizada especializada, 
que vai fomentar a criação de um proces-
so efetivo e sistemático de monitoramen-
to dos dados que já captamos.
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Economia circular e resíduos
GRIs 103-2, 103-3-Economia circular & resíduos, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5, 306-6 e 
13.8.1 à 13.8.6- Caderno setorial

O gerenciamento de resíduos sólidos pode 
ser entendido como uma série de ações 
que envolvem as etapas de coleta, trans-
porte, transbordo, tratamento, destinação 
e disposição final ambientalmente corre-
ta. Estas questões estão intrinsecamen-
te conectadas com uma gestão eficiente 
para garantir ao máximo o reaproveita-
mento, bem como reduzir a produção dos 
rejeitos. Em resumo, objetivamos:

• Reduzir desperdícios e o volume de re-
síduos.

• Segregar os resíduos por classe e tipo.
• Reutilizar os materiais, elementos e 

componentes que não requisitem trans-
formações.

• Reciclar os resíduos tornando-os maté-
ria-prima para a produção de novos pro-
dutos ou destiná-los a essa finalidade.

Para isso, contamos com um Plano de Ge-
renciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 
que reúne as devidas tratativas a ques-
tões relacionadas ao tema, quantificando, 
qualificando, categorizando, de maneira 
pormenorizada, tudo o que é gerado nas 
unidades industriais, e as premissas para 
o tratamento de cada tipo de material. 
Nesse processo de gestão também está 
contemplada a análise de como é desen-
volvida a estrutura de gerenciamento de 
resíduos e subprodutos. 

Dessa forma, podemos afirmar que du-
rante as operações contínuas são gerados 
resíduos de classes 1 e 2. O primeiro são 
resíduos separados de água e óleo que, 
em função de suas propriedades físico-
-químicas e infectocontagiosas, podem 
apresentar risco à saúde pública e ao 
meio ambiente. Desse modo, os elemen-
tos que se encontram nesta categoria 
não são reaproveitados e os resíduos são 
encaminhados para um aterro sanitário 
próprio para receber esse tipo de rejeito, 
que dispõe das devidas licenças ambien-
tais. Na Safra 2021/22 foram geradas 291 
toneladas de resíduos dessa espécie, 38% 
a menos que na safra anterior. Essa redu-
ção deve-se, principalmente, às campa-
nhas internas de conscientização.

Em um modelo de economia circular, os 
resíduos de classe 2, como a torta de filtro 
e a vinhaça, que consistem em compostos 
orgânicos com uma enorme quantidade 
de nutrientes, são totalmente reutiliza-
dos na adubação dos canaviais. Por meio 
do uso racional, essa prática reduz signi-
ficativamente a contaminação ambiental, 
ao diminuir adubação química e o descar-
te dos resíduos. Adicionalmente, por suas 
propriedades benéficas, o uso desses 
compostos aumenta a tonelada de cana 
por hectare (TCH) entre 10% e 15%, além 
de representar uma redução de custos na 
aquisição de fertilizantes químicos. 

É importante que o conceito de susten-
tabilidade seja aplicado não somente na 
produção do campo, mas também trazer 
a conscientização e sensibilidade am-
biental para o comportamento dos co-
laboradores dentro da empresa. Nesse 
sentido, inspeções mensais são realiza-
das nas áreas a fim de assegurar que os 
resíduos sejam descartados de maneira 
adequada. 

Com o intuito de impulsionar o engaja-
mento dos colaboradores nessa causa, 
promovemos diálogos de meio ambien-
te no pátio industrial e agrícola para 
direcionar os setores que apresentam 
maiores oportunidade de melhorias. 
Além disso, incluímos no Índice de Prá-
ticas de Sustentabilidade (IPS) as metas 
de gestão de resíduos atrelando seu 
atingimento a uma bonificação. 
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GRI-103-2 e 103-3-Desenvolvimento e 
bem estar dos colaboradores

O respeito mútuo entre as pessoas é 
um de nossos valores e está amplamen-
te enraizado em nossa cultura. Está no 
relacionamento com os colaboradores, 
que contam com um ambiente aberto 
e seguro, no qual desfrutam de autono-
mia para atuarem com senso de dono 
em prol de excelência, mas também de 
forma integrada, compartilhando res-
ponsabilidades na tomada de decisão e 
os resultados na medida da participação 
e empenho de cada um. O cuidado com 
o ser humano não se restringe à atua-
ção profissional de cada um que compõe 
nossa equipe. Partimos de uma visão in-
tegrada do ser. Por isso, “cuidamos da 
nossa vida pessoal” também está ex-
presso em nossos valores.

Está também no respeito à comunidade 
com a qual interagimos e articulamos em 
prol do desenvolvimento local. Os rela-
cionamentos de longo prazo com os nos-
sos fornecedores, marcado pela ética, 
idoneidade e confiança, é outro reflexo 
do nosso valor. Por meio dessa relação, 
compartilhamos com transparência nos-
so conhecimento e tecnologia, gerando 
benefícios e valor para todos os nossos 
stakeholders. 

Nossa relação 
com as pessoas
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justamente nesse ponto que centramos 
nossos esforços com o Programa de Lide-
rança, que consiste na avaliação do ges-
tor por meio da metodologia Disc – ferra-
menta que ajuda a identificar os principais 
pontos fortes e fracos dos seus colabora-
dores, possibilitando o uso de estratégias 
alinhadas ao perfil de cada um. Depois é 
feita uma calibração da análise junto ao 
gestor imediato e, em seguida, é dado o 
feedback, para que, juntos, com o apoio 
do RH, eles possam construir o Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI). Com 
início na Safra 2021/22, a primeira etapa 
teve como alvo questões críticas identifi-
cadas. Na safra seguinte, ele será aplicado 
gradativamente em cada uma das áreas.

Paralelamente, o programa de coaching 
em situações específicas também teve 
continuidade na Safra 2021/22, com 13 
líderes beneficiados.

Nossa gente
GRIs 103-2, 103-3-Desenvolvimento e bem estar dos colaboradores  e 102-8

Na Safra 2021/22, contávamos com 2.698 
colabores contratados sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
e assegurados por negociações coletivas, 
quase 7% acima que o número de pesso-
as contratadas na safra anterior, e mais 
102 estagiários e um trainee.

É nessa etapa inicial da relação que já co-
meça nossos esforços na construção de 
uma relação saudável e duradoura, com 
base no cuidado. 

Esse contato direto com as pessoas tam-
bém já nos trouxe outros indicadores que 
apontam os pontos positivos e negativos, 
nos dando importantes insights para me-
lhorias. Na avaliação de desligamento, 
por exemplo, ficou clara a percepção de 
valor em relação ao pacote de benefícios 
que oferecemos. Por outro lado, identi-
ficamos o desenvolvimento da lideran-
ça como oportunidade de melhoria. E é 

GRI 102-8.A. NÚMERO TOTAL DE EMPREGADOS POR CONTRATO DE TRABALHO POR GÊNERO

# Homens Mulheres Total
Tempo determinado 44 58 102
Tempo indeterminado 2.455 243 2.698
Total 2.499 301 2.800

# Região Sudeste Total
Tempo determinado 102 102
Tempo indeterminado 2.698 2.698
Total 2.800 2.800

GRI 102-8.B. NÚMERO TOTAL DE EMPREGADOS POR CONTRATO DE TRABALHO POR REGIÃO
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Desenvolvimento
GRIs 103-2, 103-3-Desenvolvimento e bem estar dos colaboradores, 404-1, 404-2 e 
13.20.1- Caderno setorial 

Média de horas de treinamento Homem (horas) Mulher (horas) Total (horas)
Presidência & Diretoria (N-1) 2 0 2
Gerência (N-2) 7,36 8 7,28
Outros cargos de liderança (N-3) 8,28 6,44 8,22
Técnico e administrativo 6,46 6,4 6,43
Operacional 7,23 8,3 7,25
Total 7,27 7,23 7,27

“Não foi o que nos fez chegar até aqui que vai 
nos levar adiante”. A frase traduz nossa busca por 
oportunidades de melhorias, desenvolvimento e 
inovação.”

No relacionamento com nossos cola-
boradores isso é trabalhado e incen-
tivado por meio de desenvolvimento, 
um dos principais focos da gestão 
de pessoas na Safra 2021/22. Essa 
semente é plantada e nutrida, por 
exemplo, pelo Workshop “Excelência 
Agrícola” que chegou à sua segunda 
edição na safra relatada como parte 
do programa homônimo. O objetivo 
é promover a colaboração entre as 
equipes agrícolas, despertando no 
time o sentimento de pertencimen-
to, motivado pelo trabalho de análise 
conjunta detalhada dos resultados 
atingidos e construção das metas 
de superação para a safra seguinte, 
avaliando os principais pontos do 
programa. Esse trabalho de engaja-
mento e promoção da nossa cultura 
organizacional será ampliado a toda 
a empresa por meio de uma ampla 
campanha de comunicação a partir 
da próxima safra, com o tema “Orgu-
lho de ser CMAA”.

O investimento em desenvolvimento, 
portanto, não se limita à liderança. Um 
exemplo foi a aquisição da plataforma 
de Ensino à Distância (EAD), voltada para 
o atendimento da Política de Matriz de 
Treinamentos Obrigatórios. Além do sis-
tema em si, que permite fácil acesso aos 
conteúdos, de forma intuitiva, flexibili-
dade e mobilidade, contamos com salas 
equipadas com a infraestrutura necessá-
ria para que as pessoas possam usufruir 
dos benefícios da plataforma. Quem 
optar por estudar fora do ambiente da 
empresa, tem seu tempo de estudo en-
globado como hora extra, até um limite 
de duas horas por dia.

Assim, somamos 102 mil horas de treina-
mento na safra. Embora o número de ho-
ras de treinamento por pessoa seja menor 
que o apurado na safra anterior, que foi de 
47 horas/por pessoa, mantivemos a média 
elevada, chegando a 34,79 horas/pessoa.

Fomentando o ciclo natural de pessoas 
dentro da organização com vistas à susten-
tação do negócio, contamos com o Progra-
ma Aprendiz e o Programa de Trainee. No 
primeiro, chegaremos em 2022 ao final dos 
2 anos do programa com a participação de 
105 jovens. Já o programa de trainee teve 
sua primeira edição na Safra 2021/22 com 
foco específico na sucessão de dois profis-
sionais da área industrial.
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Pacote de benefícios
GRI 401-2 

Todos os benefícios são concedidos tanto aos colaboradores 
de tempo integral, quanto para os temporários ou de período 
parcial, com exceção de estagiários e aprendizes, que pos-
suem benefícios diferentes.

• Seguro de vida 100% custeado pela empresa. 

• Plano de saúde 100% custeado pela empresa para titula-
res e 50% custeado para dependentes com coparticipação 
acessível. 

• Plano odontológico. 

• Vacinas e subsídios para farmácias. 

• Programa de Participação nos Resultados. 

• Cartão-alimentação. 

• Subsídio para educação e cursos de idiomas. 

• Transporte fretado e vale-transporte. 

• Ambulatório com consultório médico nas unidades agroin-
dustriais. 

• Kit cesta final de ano. 

• Plano de Previdência Privada. 

• Check-up médico.

Sobre o relatório Nossos temas materiais A CMAA Excelência agroindustrial 
e o conceito 4.0

Gestão de sustentabilidade 
e os pilares ESG

Nossa relação com o 
meio ambiente

Nossa relação com 
as pessoas

Governança, risco e 
compliance

Desempenho 
econômico-financeiro

Relatório Anual de Sustentabilidade - Safra 2021/22 7574



Diversidade e inclusão
GRIs 103-2, 103-3-Desenvolvimento e bem estar dos colaboradores, 405-1, 405-2 e 
GRI- 13.15.1 à 13.15.3-Caderno setorial

Como parte do nosso valor de respeito 
às pessoas, entendemos a diversida-
de como um ponto fundamental. Além 
disso, sabemos da importância do tema 
para a construção de uma socieda-
de mais justa e equilibrada, ao mesmo 
tempo em que, do ponto de vista do 
negócio, a diversidade nos proporciona 
um olhar mais amplo, com multiplicida-
de de opiniões e um instrumento para 
atração e retenção de talentos, o que 
confere uma vantagem competitiva no 
mercado. Contudo, assim como em toda 
a sociedade, por questões culturais, a 
diversidade tem trazido alguns desafios. 

Iniciamos, então, por descontruir mitos 
e preconceitos no dia a dia, a começar 
pelos níveis hierárquicos mais elevados, 
devido ao seu poder de influência.

Nas questões de gênero, refletindo a re-
alidade do setor, majoritariamente mas-
culino, as mulheres representam 10,5% 
dos colaboradores, mesmo índice do ano 
passado. Como uma forma de começar a 
mudar esse cenário, na Safra 2021/22 o 
programa “Engrenando a Sua Carreira” 
foi dedicado exclusivamente à capacita-
ção de 30 operadoras de máquinas agrí-
colas nas três unidades do grupo, resul-
tando na efetivação de 8 delas. 

Outro ponto relevante na inclusão social 
é o aumento na contratação de PcD’s 
(Pessoas com Deficiência). Para tanto, 
temos investido em iniciativas, buscan-
do parcerias com instituições, com foco 
na atração, desenvolvimento e retenção 
dessas pessoas em nossos postos de tra-
balho.

Identificamos as características étnico-
-raciais de nossos colaboradores através 
de autodeclaração.

# Por etnia Branca Negra Amarela Indígena Não in-
formado

Total

Presidência & Diretoria (N-1) 1 0 4 0 0 5
Gerência (N-2) 7 0 9 0 0 16
Outros cargos de liderança (N-3) 99 9 159 0 8 275
Técnico e administrativo 154 9 290 0 7 460
Operacional 538 81 1.368 0 57 2.044
Total 799 99 1.830 0 72 2.800

GRI 405-1. NÚMERO DE EMPREGADOS POR CATEGORIA FUNCIONAL

# Por gênero Homens Mulheres Total
Presidência & Diretoria (N-1) 5 -   5
Gerência (N-2) 15 1 16
Outros cargos de liderança (N-3) 252 23 275
Técnico e administrativo 249 211 460
Operacional 1.978 66 2.044                            
Total 2.499 301 2.800

# Por faixa etária Abaixo de
30 anos

Entre 30 e
50 anos

Acima de
50 anos

Total

Presidência & Diretoria (N-1) 0 2 3 5
Gerência (N-2) 0 15 1 16
Outros cargos de liderança (N-3) 22 235 18 275
Técnico e administrativo 205 242 13 460
Operacional 544 1.310 190 2.044
Total 771 1.804 225 2.800

GRI 405-2. PROPORÇÃO ENTRE O SALÁRIO-BASE E A REMUNERAÇÃO RECEBIDOS PELAS MULHERES 
E AQUELES RECEBIDOS PELOS HOMENS

Remuneração mulheres Remuneração homens Razão 
mulheres/ 

homens
# Média Total Média Total

Presidência & Diretoria 
(N-1)

                            
-  

                            
-  

49.600 248.000 0

Gerência (N-2) 24.000 24.000 24.567 368.500 0,06
Outros cargos de
liderança (N-3)

9.772 224.751 6.779 1.708.319 0,09

Técnico e administrativo 2.385 503.125 3.490 868.909 0,84
Operacional 2.024 133.599 2.108 4.169.068 0,03

Remuneração Total = Remuneração Média x Quantidade de colaboradores por gênero/categoria
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Saúde e segurança do trabalho
GRIs 103-2 e 103-3-Saúde e segurança ocupacional, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 
403-7, 403-8, 403-9, 403-10 e 13.19.1 à 13.19.11- Caderno setorial

Garantir a saúde e segurança das pesso-
as anulando qualquer tipo de interven-
ção negativa no ciclo e na qualidade de 
vida de nossos colaboradores é nossa 
responsabilidade, para a qual precisa-
mos contar com o comprometimento de 
todos, engajados nesse mesmo propósi-
to de termos um ambiente de trabalho 
seguro em saudável.

Para isso, contamos com três grandes 
frentes de atuação – comportamento, 
infraestrutura, política e procedimen-
tos. De forma transversal, temos o re-
gistro transparente e o monitoramento 
de indicadores através de um portal que 
permite categorizações por unidades, 
área, assunto, gestão, período, resulta-
do, entre outros. Os principais indicado-
res são acompanhados semanalmente 
pela gestão e em reuniões gerenciais de 
trabalho de SST, sendo: conformidade 
de procedimentos, plano de ação para 
mitigação de riscos, campanhas e ações 
educativas, resultados de investigação e 
análise de desvios e incidentes, taxa de 
frequência, taxa de gravidade e o safety 
index – uma combinação entre taxa de 
frequência, SAF (da sigla em inglês para 
taxa de frequência de acidentes sem 
afastamento), CAF (da sigla em inglês 
para taxa de frequência de acidentes 
com afastamento) e taxa de gravidade.  
Nos dois últimos anos, conquistamos 

uma redução de 60% no número de 
acidentes, sendo 30% apenas na última 
safra em relação à anterior. Na taxa de 
frequência, considerando colaborado-
res próprios e terceiros, chegamos a um 
índice de 2, frente aos 5,1 registrados 
na safra anterior (base de cálculo de 
1.000.000 horas trabalhadas).

A melhora significativa nos indicadores 
teve reflexo no safety index, que saiu de 
5,4 na Safra 2020/21 para 2,3 na Safra 
2021/22, abaixo da meta limitada a 3. 
Tais evoluções se deram, principalmen-
te, em função dos programas que desen-
volvemos em cada uma das frentes de 
atuação, com base na avaliação técnica 
da área de SST através de ida no cam-
po, nas operações e, principalmente, no 
relacionamento com os trabalhadores e 
na verificação das práticas operacionais. 
Após captar a percepção das pessoas e 
verificar as práticas operacionais, passa-
mos por um processo de validação por 
meio de uma avaliação objetiva acerca 
das oportunidades identificadas em ro-
dadas de conversas.

Taxa 20/21 21/22
Safety index 5,45 2,30
Taxa de frequência 5,14 1,96

Sobre o relatório Nossos temas materiais A CMAA Excelência agroindustrial 
e o conceito 4.0

Gestão de sustentabilidade 
e os pilares ESG

Nossa relação com o 
meio ambiente

Nossa relação com 
as pessoas

Governança, risco e 
compliance

Desempenho 
econômico-financeiro

Relatório Anual de Sustentabilidade - Safra 2021/22 7978



77%
89%

2020/21 2021/22

No que tange ao comportamento, o prin-
cipal ponto de trabalho, desde então, tem 
sido o desenvolvimento da liderança e, 
por conseguinte, das equipes, em saúde e 
segurança por meio de treinamentos de-
dicados, como o programa Observar, em 
que os líderes são convidados a fazerem 
verificações com os colaboradores, a fim 
de treinar na prática o olhar sobre cada 
uma das atividades desenvolvidos sob o 
prisma da saúde e segurança, identifican-
do antecipadamente os possíveis riscos 
associados à atividade. Essa dinâmica se-
gue diariamente por meio de abordagens 
preventivas e com metas previamente 
estabelecidas em que o líder atua como 
um multiplicador, com o objetivo de au-
mentar o nível de percepção de risco tam-
bém entre os colaboradores, fomentando 
o processo de construção de uma cultura 
de segurança. As boas práticas identifica-
das são compartilhadas entre as unidades 
do grupo.

Como parte dessa ação em prol da mu-
dança comportamental, implementamos 

GRI 403-5. CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

# Safra 2021/22
Treinamento em saúde e segurança do trabalho (horas anuais) 60.547
Treinamentos das NR´s - Segurança do Trabalho (horas anuais) 52.299
Treinamentos das NR´s – Saúde (horas anuais) 8.248
SIPATMA (horas anuais) 4.703
Segurança do Trabalho - Pautas de DSSTMA (horas anuais) 14.850*

o Índice de Práticas Sustentáveis – uma 
evolução do Índice de Práticas Seguras 
(IPS), mas com o mesmo objetivo de en-
gajar as pessoas na prática consistente 
de comportamentos seguros e, agora, de 
responsabilidade socioambiental. A ferra-
menta consiste na aplicação de um che-
cklist com 29 itens a serem verificados du-
rante as vistorias nas unidades entre um 
profissional de Sustentabilidade e o líder. 
Esses itens refletem as oportunidades va-
lidadas no diagnóstico feito junto às equi-
pes nas rodadas de conversas e buscam 
garantir o atendimento aos requisitos 
legais, desenvolver nos colaboradores a 
percepção de risco, na tratativa dos des-
vios encontrados, no compromisso com a 
sustentabilidade e incluir na rotina deles 
a verificação sistêmica dos itens. Os resul-
tados desse programa contribuem para a 
elaboração de controles buscando conti-
nuamente a evolução e a formação de um 
ambiente cada vez mais seguro, saudável 
e sustentável. 

(*)Estimativa: Começamos o controle de participação em novembro de 2021 e ainda está em implantação.

O IPS também reflete um esforço de evoluir os nossos 
indicadores, passando de uma cultura com foco reati-
vo, em que olhamos a presença e ausência de acidente, 
para integrar o foco preventivo, em que olhamos tam-
bém a presença de controles.

IPS (%)
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A segunda frente de atuação trata das 
adequações estruturais, sejam relacio-
nadas às NRs, indicações feitas por audi-
torias da segurança do trabalho ou mes-
mo em atendimento aos apontamentos 
feitos pela CIPA/CIPATR. Anualmente é 
investido cerca de R$ 1,5 milhão apenas 
nessa vertente. Para a próxima safra, te-

Como suporte para esse processo de ma-
peamento, registro e monitoramento, a 
equipe de SST conta com uma platafor-
ma eletrônica que viabiliza uma aborda-
gem diária das ações temáticas de saúde 
e segurança, com registro do Diálogos de 
Saúde e Segurança. Em caso de identifi-
cação de alguma área de oportunidade, 
também é feito o registro para que seja 
prontamente tratada.

A redução em geral dos indicadores reati-
vos também se deu em razão dos planos 
de ação aplicados na causa básica dos aci-
dentes ocorridos no ano anterior graças 
ao procedimento de comunicação, inves-
tigação e análise de incidentes. Dessa for-
ma, todos os acidentes comunicados são 
registrados no controle eletrônico e divul-
gados para toda a gestão para que sejam 
tratados imediatamente junto à Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
e/ou com a Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes do Trabalhador Rural 
(CIPATR) e demais colaboradores. Temos 
duas metodologias para investigação e 
análise de acidentes com identificação de 
causas imediatas, a partir das ferramen-
tas de qualidade.

Após a investigação e análise, alguns in-
dicadores são contabilizados fomentando 
as ações de mitigação, sempre sobre as 
causas básicas, com controle de execução 
e eficácia da ação.

Além das ações corretivas, temos as 
ações preventivas. Uma delas é a Análise 
Preliminar de Riscos (APR), que consiste 
no estudo inicial de uma determinada 
atividade, com a finalidade de identifi-
car previamente os riscos presentes e 
avaliar as medidas de controle e/ou mi-
tigação a serem adotadas. Esse procedi-
mento contempla o Programa de Geren-
ciamento de Riscos (PGR) e Programa de 
Gerenciamento de Riscos no Trabalho 
Rural (PGR-TR) das NRs 1 e 31, respec-
tivamente, contendo o inventário de ris-
cos, planos de ação, capacitação dos tra-
balhadores, planos, programas e outros 
documentos previstos na legislação de 
segurança e saúde no trabalho. Para as 
atividades rotineiras temos ainda as Ins-
truções de Trabalho com APR, enquanto 
para as não rotineiras utilizamos a Per-
missão de Trabalho. 

Com o apoio dos profissionais de SST 
e do RH, as análises fomentaram a ela-
boração de uma matriz com mais de 30 
treinamentos mapeados por posto de 
trabalho de acordo com os perigos iden-
tificados e tarefas executadas.

Os trabalhadores têm participação ativa 
nesse processo de prevenção, podendo 
relatar situações de riscos para os cipei-
ros, diretamente para a área de SST atra-
vés do canal 0800, com opção de anoni-
mato. Além disso, é assegurado a todos 
o direito de recusa, cujas informações a 
respeito integram os treinamentos de 
SST, assim como o manual de bolso do 
programa de valores de SST, o “Regras 
pela Vida”.

A equipe de SST conta com uma 
plataforma eletrônica que viabiliza 
uma abordagem diária das ações 
temáticas de saúde e segurança.

remos um avanço nesse processo a par-
tir da implantação de um diagnóstico de 
conformidade, que nos dará melhores 
condições de avaliar o cenário como um 
todo para elaborar um plano diretor a 
partir de uma visão mais clara do Capex 
necessário, contemplando o investimen-
to total, prazo e prioridades.
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Promoção da saúde e 
bem-estar
GRI-103-2 e 103-3-Saúde e segurança ocu-
pacional

Periodicamente realizamos campanhas 
de saúde temáticas ou aderimos às cam-
panhas da sociedade por meio de lives, 
palestras, abordagens no campo, panfle-
tagem e disseminação de informações 
em nossos canais de comunicação inter-
nos. São exemplos as campanhas de pre-
venção “Setembro Amarelo” (prevenção 
ao suicídio), “Outubro Rosa” (câncer de 
mama), “Novembro Azul” (câncer de 
próstata) e o “Junho Vermelho” para 
mobilização à doação de sangue.

Na Safra 2021/22 também realizamos, 
em parceria com a empresa provedora 
do plano de saúde, o perfil de saúde dos 
colaboradores. De adesão voluntária, ti-
vemos mais de 75% de respondentes ao 
questionário. A partir do levantamento 
foram identificadas cerca de 800 pesso-
as que tinham oportunidade de saúde a 
serem aproveitadas. A empresa respon-
sável pelo plano de saúde fez contato 
direto com cada um desses casos, ofere-
cendo dicas e orientações qualificadas. 
Aqueles que aceitaram as recomenda-
ções passaram então a serem acompa-
nhadas por um profissional. 

As políticas e procedimentos formaliza-
dos, por sua vez, serão o foco na próxi-
ma safra, quando faremos implantação 
do sistema de gestão de saúde e segu-
rança do trabalho similar à ISO 45.001, 
da Política de Consequência, em com-
plemento ao documento de caráter edu-
cativo “Regras pela Vida” que já temos. 
De forma mais ampla, temos ainda a Po-
lítica de Sustentabilidade, Meio Ambien-
te, Responsabilidade Social e Política de 
Governança, que vão consolidar nossa 
atuação, possibilitando a disseminação 
das informações e comportamentos es-
perados a toda a companhia de forma 
clara, objetiva e universal, viabilizando, 
também, a definição de indicadores de 
saúde e metas. 

Nossa preocupação com a saúde e segu-
rança também se aplica aos nossos for-
necedores e terceiros, a começar pelos 
indicadores que não os excluem. Esta-
belecemos padrões de segurança, trei-
namentos obrigatórios e fazemos pesso-
almente a verificação da operação e de 
suas áreas, máquinas e equipamentos e 
da forma como as empresas se relacio-
nam com seus colaboradores, avaliando 
as áreas de vivência e as condições de 
trabalho, para nos certificarmos de que 
não há práticas análogas ao trabalho es-
cravo ou condições degradantes. Caso 
haja alguma não conformidade, depen-
dendo do seu nível de gravidade, ainda 
atuamos no sentido de ajudá-lo a resol-
ver o problema, acompanhando a evo-
lução dele.
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Fornecedores 
GRIs 102-3 e 103-3- Direitos Humanos, 103-2, 103-3- Rastreabilidade da cadeia de 
fornecedores, 408-1, 409-1, 102-9, 204-1 e 13.23.1-Caderno setorial

Nossos 2.088 fornecedores são parte 
fundamental do nosso negócio de forma 
transversal, impactando cada um dos 
pilares ESG. Por isso, para nós, eles não 
são meramente terceiros. Eles precisam 
estar alinhados ao nosso jeito para que 
possamos estabelecer uma relação éti-
ca e transparente, de desenvolvimento 
mútuo. Essa relação, portanto, é guiada 
pelos nossos valores.

É assim, por exemplo, com os proprietá-
rios das terras arrendadas. Em busca de 
padrões de excelência e eficiência, atua-
mos no dia a dia junto aos agricultores e, 
mensalmente, a área agrícola se reúne 
com os fornecedores de cana, comparti-

lhando nosso conhecimento, tecnologia 
e experiência obtidos por meio de pes-
quisas, testes e das parcerias em prol de 
desenvolvimento. 

Já no início da parceria eles passam por 
um processo de avaliação, que inclui a 
verificação in loco das operações e das 
suas unidades no que se refere à se-
gurança, condições de trabalho e con-
formidade com a legislação quanto às 
questões trabalhistas e direitos huma-
nos. Especialmente em relação ao traba-
lho infantil, além das auditorias in loco, 
a prática ilegal é expressamente vetada 
em contrato, verificada em documenta-
ção inicial e, depois, semanalmente, a 

partir dos relatórios da auditoria, com re-
porte à diretoria, paralelamente à reali-
zação de workshops educativos pontuais.

No que se refere especificamente às 
questões trabalhistas e de saúde e se-
gurança no trabalho, contamos com o 
Manual de Fornecedores e Contratados, 
que tem como principal objetivo apoiar o 
parceiro, seja fornecedor e/ou prestador 
de serviços, esclarecendo acerca das me-
lhores práticas trabalhistas e de seguran-
ça, aquelas que não são toleráveis pela 
lei e/ou pela CMAA, bem como informar 
sobre as penalidades a que estarão su-
jeitos em caso de adoção das últimas. 

Ressalta-se que este manual não tem a 
pretensão de substituir o estudo pleno e 
aprofundado da legislação trabalhista e 
das normas de saúde e segurança.

A partir dessa relação com os fornecedo-
res, também atuamos em prol do desen-
volvimento local. Na Safra 2021/22, 62% 
do valor transacionado com os fornece-
dores foram com parceiros locais. Investir 
na qualificação dos profissionais também 
faz parte, a exemplo do programa “Engre-
nando sua Carreira”, mencionado ante-
riormente.

Sobre o relatório Nossos temas materiais A CMAA Excelência agroindustrial 
e o conceito 4.0

Gestão de sustentabilidade 
e os pilares ESG

Nossa relação com o 
meio ambiente

Nossa relação com 
as pessoas

Governança, risco e 
compliance

Desempenho 
econômico-financeiro

Relatório Anual de Sustentabilidade - Safra 2021/22 8786

Sobre o relatório Nossos temas materiais A CMAA Excelência agroindustrial 
e o conceito 4.0

Gestão de sustentabilidade 
e os pilares ESG

Nossa relação com o 
meio ambiente

Nossa relação com 
as pessoas

Governança, risco e 
compliance

Desempenho 
econômico-financeiro



GRI 102-9.B. CADEIA DE FORNECEDORES - POR CATEGORIA DE COMPRA

TipoTipo QuantidadeQuantidade  Valor comprado R$  Valor comprado R$ 
ServiçosServiços 1.1191.119 391.031.300,35391.031.300,35
Insumos agrícolasInsumos agrícolas 105105 142.945.893,32142.945.893,32
CombustíveisCombustíveis 1818 115.913.884,84115.913.884,84
FertilizantesFertilizantes 2727 98.430.960,8898.430.960,88
Equipamento industrialEquipamento industrial 406406 72.895.816,0072.895.816,00
Manutenção agrícolaManutenção agrícola 250250 41.722.416,2341.722.416,23
Insumos industriaisInsumos industriais 6464 27.573.269,9027.573.269,90
Veículos e utilitáriosVeículos e utilitários 211211 20.878.565,8820.878.565,88
SiderúrgicoSiderúrgico 100100 18.115.807,0118.115.807,01
Ambulatório médicoAmbulatório médico 3636 14.311.557,6514.311.557,65
MoendaMoenda 3434 11.344.850,9111.344.850,91
Didático curso/normaDidático curso/norma 6565 9.972.675,789.972.675,78
Equipamentos e acessórios TIEquipamentos e acessórios TI 121121 9.931.706,189.931.706,18
LubrificantesLubrificantes 9999 8.024.682,028.024.682,02
EvaporadorEvaporador 22 7.590.400,007.590.400,00
IrrigaçãoIrrigação 3232 6.470.235,026.470.235,02
AlimentosAlimentos 5555 6.058.129,606.058.129,60
RedutorRedutor 3131 5.472.306,755.472.306,75
Outros fornecedoresOutros fornecedores 3.3023.302 75.053.209,8175.053.209,81
TotalTotal 6.0776.077 1.083.737.668,131.083.737.668,13

GRI 204-1 PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES LOCAIS

# Valor
Valor gasto com fornecedores locais (em reais) R$ 668.315.125,70
Valor gasto com fornecedores (em reais) R$ 1.083.737.668,13
Porcentagem de gastos com fornecedores locais (%) 62%
b. A definição geográfica de “local” usada pela orga-
nização (discussão e análise)

Utilizado o estado de MG em virtude de 
termos 3 unidades neste território

c. A definição usada para “unidades operacionais im-
portantes” (discussão e análise)

São nossas 3 usinas

Como um dos temas materiais prioritários, para a próxima safra queremos avançar na rastrea-
bilidade da cadeia de fornecedores a partir da criação de uma célula multidisciplinar focada na 
gestão de terceiros. Também está em elaboração/revisão nosso suporte documental, como a 
Política de Compras.

GRI 102-9.A. CADEIA DE FORNECEDORES - POR REGIÃO

Fornecedores com pedidos emitidos Número Reais (R$)
Região Sul 57 R$ 16.573.145,68
Região Sudeste 1.951 R$ 1.046.286.323,72
Região Norte 2 R$ 43.980,00
Região Nordeste 18 R$ 2.304.248,32
Região Centro-Oeste 60 R$ 18.529.970,41
Total 2.088 R$ 1.083.737.668,13

 62% de compras em 
fornecedores locais
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Desenvolvimento da 
comunidade local 
GRIs 103-2, 103-3- Desenvolvimento, relacionamento e engajamento com a comunidade local, 
413-1 - Operações com engajamento da comunidade local, avaliações de impacto e programas 
de desenvolvimento e 13.12.1 à 13.12.2- Caderno setorial

O respeito e o desenvolvimento das co-
munidades fazem parte de nossas pre-
missas, estando refletido como um dos 
nossos tópicos materiais prioritários. 
Essa relação começa já no início ao solici-
tar a licença ambiental para operar, res-
peitando a legislação vigente, mas indo 
além no estudo dos possíveis impactos 
socioambientais, a fim de minimizá-los, 
ao mesmo tempo em que buscamos, 
por meio do engajamento, diálogo e 
transparência no relacionamento com 
as comunidades locais, agregar valor. 

Com o objetivo de avançar nesse proces-
so de mitigação de impactos negativos e 
agregação de valor, estabelecemos um 
diálogo com as comunidades e com os 
órgãos públicos locais, a fim de estreitar 
laços e identificar as principais necessi-
dades. Dessa forma, podemos definir 
mais assertivamente como colaborar, 
estabelecendo ações, métricas e metas 
claras e objetivas. 

O engajamento de todas as partes inte-
ressadas na elaboração de temas sociais 
e ambientais tem se transformado em 
uma grande oportunidade para trilhar o 

caminho correto em direção à constru-
ção do futuro. A partir dessa iniciativa, 
adotamos como frentes de atuação a 
educação, tanto com foco em emprego 
e renda, quanto para conscientizar à po-
pulação em relação à sustentabilidade, 
pois acreditamos no poder transforma-
dor e multiplicador de benefícios desse 
pilar, além de projetos de melhorias de 
infraestrutura e ações sociais. Conheça a 
seguir as principais iniciativas desenvol-
vidas na Safra 2021/22.
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Uma das maiores demandas que iden-
tificamos durante o trabalho de comu-
nicação para adequar nossas ações às 
necessidades da comunidade local con-
siste na formação educacional, que des-
dobramos em três frentes: conscientiza-
ção ambiental, formação de jovens para 
o mercado de trabalho e programa de 
geração de renda.

Para atingir um desenvolvimento sus-
tentável efetivo, sabemos que a educa-
ção das crianças precisa conter o pilar da 
conscientização socioambiental. Ensinar 
sustentabilidade para os pequenos é 
como cultivar uma semente para a cons-
trução de um mundo melhor. O Projeto 
“Graninha Verde”, implementado na Sa-
fra 2020/21 nas escolas de Santa Vitória/
MG e Limeira do Oeste/MG, define me-
tas e objetivos de segregação de resídu-
os sólidos com campanhas de incentivo 
para que as crianças protagonizem essa 
etapa fundamental para a reciclagem. 
Os resíduos segregados valem moedas 
simbólicas que, ao final do ano, podem 
ser trocadas por prêmios. O Projeto Ca-
nápolis Consciente, implementado na 
Safra 2021/22 nas escolas de Canápolis/
MG e Limeira do Oeste/MG, promove a 
capacitação dos professores da rede de 
ensino municipal no tema de sustentabi-
lidade para se tornarem multiplicadores.

Ainda nessa vertente, temos o programa 
“Engrenando sua Carreira - Especial para 
Elas”, realizado em parceria com o Senai. 
Como o nome sugere, na Safra 2021/22 
o curso foi exclusivamente dedicado à 
formação de mulheres para atuação na 
área agrícola. Foram 30 mulheres bene-
ficiadas, que se tornaram operadoras de 
colhedoras certificadas, das quais oito 
foram efetivadas nas unidades Vale do 
Tijuco, Vale do Pontal e Canápolis.

Desenvolvimento, emprego e renda por meio da educação
GRIs 103-2, 103-3- Desenvolvimento, relacionamento e engajamento com a comunidade local e 
13.22.1- Caderno setorial

Contribuição para os ODS:

Assegurar a educação inclusiva e equita-
tiva de qualidade, e promover oportuni-
dades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos.

Promover o crescimento econômico sus-
tentado, inclusivo e sustentável, empre-
go pleno, produtivo e trabalho decente 
para todas e todos.

Objetivo 4
Educação de Qualidade

Objetivo 8
Trabalho e Crescimento 
Econômico
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GRI 203-1.A. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E APOIO A SERVIÇOS

# Conteúdo

O nível de desenvolvimento de investi-
mentos em infraestrutura e apoio a ser-
viços que são significativos.

Projeto de pavimentação de estrada, no município 
de Limeira do Oeste/MG, a partir de um plano de 
parceria com o governo do Estado, beneficiando 
comunidades rurais locais, na área de influência da 
unidade Vale do Pontal, incluindo escolas, assenta-
mentos e produtores agrícolas. Projeto de constru-
ção da ponte sobre o Rio Cabaçal, promovendo a 
integração entre os municípios de Veríssimo/MG e 
Uberaba/MG.

Impactos atuais ou esperados nas comu-
nidades e economias locais, incluindo 
impactos positivos e negativos, quando 
relevantes.

Melhoria da mobilidade e segurança de escoa-
mento agrícola, transporte escolar, melhoria da 
qualidade do ar nas comunidades circunvizinhas.

Se esses investimentos e serviços são co-
merciais, em espécie ou gratuitos.

Investimentos realizados em parceria com os go-
vernos Municipais e Estadual.

Desenvolvimento por meio de melhorias na 
infraestrutura local
GRIs 103-2, 103-3- Desenvolvimento, relacionamento e engajamento com a 
comunidade local, 203-1 e 13.22.3- Caderno setorial

A infraestrutura de uma cidade também 
está diretamente relacionada ao desen-
volvimento local, sendo a base para um 
ambiente que ofereça saúde, segurança, 
bem-estar, ou seja, qualidade de vida. 
Uma vez identificadas as oportunidades 
de melhoria nesse aspecto, estabele-
cemos parcerias público-privadas em 
obras de infraestrutura a partir de recur-
sos dos governos estadual e federal com 
foco na utilidade pública e benefícios 
para os municípios e comunidades onde 
atuamos. 

Com investimento previsto em R$ 60 
milhões, em 5 anos (de 2022 a 2027), 

o projeto de pavimentação de estrada 
no município de Limeira do Oeste/MG, 
realizado a partir de um plano de par-
ceria com o governo do Estado, é um 
dos exemplos. A expectativa é impactar 
cerca de 80 mil pessoas, entre membros 
das comunidades rurais locais e na área 
de influência da unidade Vale do Pontal, 
incluindo escolas, assentamentos e pro-
dutores agrícolas. Temos ainda o proje-
to de construção da ponte sobre o Rio 
Cabaçal, que visa à integração entre os 
municípios de Veríssimo/MG e Ubera-
ba/MG, em um investimento previsto 
em R$ 2,6 milhões, concluído em agosto 
de 2021.

Projeto de Pavimentação da estrada Limeira do Oeste/MG
Investimento de R$ 60 milhões impactando 80.000 pessoas. 

Projeto de Construção da ponte sobre o Rio Cabaçal
Investimento de R$ 2,6 milhões em 3 anos.

Fortalecer os meios de im-
plementação e revitalizar a 
parceria global para o de-
senvolvimento sustentável.

Objetivo 17
Parcerias e meios de 
implementação
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Ações sociais
GRI-103-2 e 103-3- Desenvolvimento, re-
lacionamento e engajamento com a co-
munidade local

O Natal Solidário é nosso principal pro-
grama social. Voluntariamente, nossos 
colaboradores apadrinham as cartinhas 
das crianças de escolas próximas às uni-
dades fabris, feitas para o Papai Noel. 
Em uma festa de final de ano, os pre-
sentes são entregues. Na Safra 2021/22 
tivemos a participação de 563 colabora-
dores, que beneficiaram 503 crianças. 
Em sua sétima edição, mais que realizar 
os desejos dos pequenos, ele contribui 
efetivamente para o engajamento inter-
no e a construção de uma cultura de so-
lidariedade.
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Nossa estrutura de governança é com-
posta pela Assembleia Geral de Acionis-
tas, o Conselho de Administração, o Co-
mitê de Auditoria e Gerenciamento de 
Riscos e a Diretoria-Executiva. 

Estrutura de governança
GRI 102-18, 102-22, 102-23 e 102-24

Conselho de Administração

Os conselheiros são nomeados pela As-
sembleia Geral de Acionistas, para man-
datos de 1 ano. Na Safra 2021/22 ele era 
composto por:

José Francisco de Fátima Santos – 
Presidente

Iniciou sua carreira em 1973, aos 18 
anos, como comprador de frutas cítricas 
de produtores da região de Bebedouro/
SP para vender ao CEASA de Belo Hori-
zonte/MG. O progresso de seus negócios 
durante esses anos tornou sua empresa, 
a JF Citrus, uma das maiores produtoras 
de frutas cítricas em âmbito nacional.

Governança 
corporativa
GRIs 103-2, 103-3- Ética e integridade 
nos negócios, 102-16, 13.25.1 à 13.25.2- 
Caderno setorial e 13.26.1 à 13.26.4- Ca-
derno setorial

A governança está intrinsecamente ligada 
ao desenvolvimento sustentável, sendo 
parte indissociável da tríade que compõe 
os pilares da sustentabilidade. Na verdade, 
é ela quem suporta esses pilares, criando 
estruturas e processos para que eles inte-
grem o dia a dia da empresa de maneira 
consistente e permanente. 

Tendo entre nossos acionistas dois impor-
tantes grupos, a JF Citrus e a IndoAgri, nas-
cemos com fundamento nas boas práticas 
de governança corporativa, baseadas nos 
princípios de transparência e prestação de 
contas aos acionistas e demais públicos de 
relacionamento. Como empresa registrada 
na CVM como Companhia Aberta (catego-
ria B), nosso modelo de Governança Cor-
porativa possuí quatro principais pontos:

1. Conselho de Administração instituído 
com seis membros, sendo um indepen-
dente;

2. Presidente do Conselho de Administra-
ção e CEO que não acumulam cargo;

3. Auditorias interna e externa (escolhidas 
entre as “big four”);

4. Comitê de risco estruturado.

Luiz Gustavo Turchetto Santos – 
Conselheiro

Possui formação superior em Economia, 
tendo iniciado sua carreira em 1998, na 
JF Citrus, chegando ao cargo de Diretor 
de Planejamento em 2003, onde contri-
buiu para o crescimento do respectivo 
patrimônio, tornando a empresa uma das 
líderes do mercado produtor de frutas cí-
tricas do País. Sua atuação abrange desde 
a captação de recursos através de institui-
ções financeiras até a análise estratégica e 
de viabilidade para a compra e venda de 
empresas relacionadas ao grupo. No setor 
sucroalcooleiro, destaca-se sua atuação 
através do estudo de viabilidade da imple-
mentação do Grupo CMAA.

Hansjorg Suelzle – Conselheiro 
independente

Possui formação superior pela Universida-
de de St. Gallen, na Suíça, e pelo Institu-
to Federal de Tecnologia de Zurique, com 
MBA na Fundação Getúlio Vargas, em São 
Paulo. Trabalhou por 32 anos na Cargill 
Corporation (1968 – 2000), atuando nas 
áreas de Trading e processamento de com-
modities agrícolas, metais minerais em 
nível internacional e em várias posições 
de management, sendo a última como 
VP/CEO da divisão de produção/compra, 
processamento e distribuição mundial de 
suco de laranja.

Surjadi Tirtarahardja – Conselheiro

Possui formação superior pela Delft Uni-
versity of Technology na Holanda, com 
mestrado em Desenho Industrial. Traba-
lha para o Grupo Salim desde 1984 e, des-
de então, já assumiu cargos em diversas 

empresas do Grupo, como a Hagemeyer 
NV e a PT Indomobil Sukses Internatio-
nal Tbk. Atualmente, o Sr. Surjadi é Con-
selheiro Administrativo no escritório do 
CEO do Grupo Salim e presidente da Indo-
mobil América Inc, já tendo atuado como 
conselheiro em várias outras subsidiárias 
do Grupo Salim, tendo inclusive participa-
do do desenvolvimento de vários projetos 
no Vietnã, Camboja e, mais recentemen-
te, no Brasil.

Mark Julian Wakeford – Conselheiro

Qualificado e registrado como contador 
em Londres, Inglaterra, tendo também 
frequentado o Curso de Executivo Sênior 
na London Business School, Mark é o CEO 
da Indofood Agri Resources Ltda desde 17 
de agosto de 2007 e Diretor-Presidente 
da PT Salim Ivomas Pratama desde 2007, 
acumulando ainda o cargo de Diretor de 
Relações com Investidores. Atua no setor 
agroindustrial desde 1993, tendo traba-
lhado em companhias na Indonésia, Pa-
pua Nova Guiné, Ilhas Salomão e Tailân-
dia.

Moleonoto Tjang (“Paulus”) – 
Conselheiro

Bacharel em Contabilidade da Universida-
de de Tarumanegara, possui bacharelado 
em Gestão pela Universidade de Indoné-
sia e mestrado em Ciências em Política 
de Administração e Negócios na Univer-
sidade da Indonésia. Atualmente é Dire-
tor da PT Indofood Sukses Makmur Tbk 
e, simultaneamente, Conselheiro da PT 
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Vice-
-Diretor Presidente da PT SIMP e Diretor 
de Lonsum.
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Diretoria-executiva

Os diretores e os membros do Comitê de 
Auditoria e Gerenciamento de Risco são 
eleitos pelo Conselho de Administração. 
A Diretoria-Executiva é composta por:

Carlos Eduardo Turchetto Santos – CEO

Possui formação superior em Adminis-
tração de Empresas pela Fundação Ar-
mando Álvares Penteado (FAAP) e MBA 
em Agronegócios pela Universidade 
de São Paulo (USP), tendo iniciado sua 
carreira na JF Citrus em 2000, tornan-
do-se Gerente Agrícola em 2005. Carlos 
foi responsável pela reestruturação da 
equipe e intensificação do manejo agrí-
cola nos pomares de forma a levar a pro-
dutividade média da companhia de 550 
caixas por hectare para 1000 caixas por 
hectare. De fevereiro de 2006 a janeiro 
de 2014, foi Diretor Agrícola do Grupo 
CMAA, tendo participado e coordenado 
a implantação dos primeiros canaviais 
para a formação de mudas.

Jeferson Degaspari – CFO e DRI

Técnico em contabilidade, administra-
dor de empresas, com pós-graduação 
em Controladoria e Finanças pela USP, 
Gestão empresarial pela FGV e executivo 
internacional pela Ohio University. Com 
30 anos de experiência no setor sucroe-
nergético, construiu sua carreira na área 
de custos e orçamentos, controladoria e 
finanças, dos quais 15 anos são de expe-
riência em joint ventures, sendo 10 anos 
em empresas multinacionais.

Eduardo Scandiuzzi Lopes – Diretor 
agrícola

Engenheiro Agrônomo, graduado pela 
Faculdade de Agronomia Francisco Ma-
eda/SP. Iniciou sua carreira na Usina Del-
ta em 1993, onde permaneceu por 19 
anos, nas áreas de Superintendência Co-
orporativa e Gestão dos Processos e dos 
profissionais de três unidades da área 
agrícola. Lá foi também responsável pela 
gestão da área agrícola e manutenção 
automotiva, formação dos custos eco-
nômicos, integração dos setores agríco-
la, industrial e administrativo e padroni-
zação das unidades agroindustriais. Em 
2012 exerceu o cargo de Gerente Agríco-
la na empresa Cevasa/Cargil. Atualmen-
te é Diretor Agrícola no grupo CMAA.

Alisson Venturini Colonhezi – Diretor 
industrial

Profissional com mais de 18 anos de ex-
periência na agroindústria de bioener-
gia, trabalhando em empresas nacionais 
e multinacionais de grande porte. Tem 
experiências em gestão corporativa in-
dustrial, atuando no gerenciamento 
de duas unidades industriais de cana e 
grãos, com capacidade conjunta de pro-
cessamento de 8 milhões de toneladas/
ano, e atuação como gerente corporati-
vo industrial durante a implantação da 
indústria com tecnologia experimental 
para o processamento de grãos (sorgo 
e milho). Possui ainda experiência na 
gestão de unidades de produção de eta-
nol, DDGS alta proteína, DDGS alta fibra, 
WDG, óleo de milho ácido e melaço con-
centrado. É bacharel em química indus-
trial e iniciou a carreira como trainee na 
Usina Vale do Ivaí, no Paraná.

Marcelo Bosquetti – Diretor Comercial

Graduado em administração de empre-
sas pela USCS de São Caetano do Sul-SP, 
é especialista em mercados futuros e 
derivativos pela Bolsa de Mercadorias 
de São Paulo/USP (BM&F). Gerenciou o 
Departamento de Produtos Agrícolas da 
Bolsa de Mercadorias de São Paulo (hoje 
B3) e da mesa de operações agrícolas da 
Fava Commodities e da TBC Commodi-
ties. Foi ainda Trader Agrícola/Financei-
ro da Cooperativa de Laranja Comcitrus 
S/A, atuando desde 1993 nos mercados 
de café, suco de laranja e açúcar, em 
Nova Iorque e Londres.
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GRIs 103-2, 103-3- Ética e integrida-
de nos negócios , 102-17, 13.25.1 à 
13.25.2- Caderno setorial e 13.26.1 à 
13.26.4- Caderno setorial

Como diz um de nossos valores, “pauta-
mos nossas ações pelos mais altos pa-
drões éticos e profissionais. Conduzimos 
nossos negócios de forma transparente 
e íntegra”. Não é à toa, que ética e in-
tegridade nos negócios também foi um 
dos tópicos materiais prioritários identi-
ficados na revisão de nossa materialida-
de. Não há resultado, futuro e perenida-
de dos negócios sem a conscientização 
quanto ao compliance e ESG.

Se por um lado, como define o Institu-
to Brasileiro de Governança Corporati-
va (IBGC), governança nas empresas “é 
o sistema pelo qual as empresas e de-
mais organizações são dirigidas, moni-
toradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho 
de administração, diretoria, órgãos de 
fiscalização e controle e demais partes 
interessadas”, o compliance formaliza 
os instrumentos para guiar essas rela-
ções e garantir o cumprimento das leis e 
normas às quais a empresa está sujeita, 
bem como as práticas e ações alinha-
das aos valores e princípios éticos. Para 
garantir essa conformidade, contamos 
com a área de Gerenciamento de Risco 
e Compliance (GRC), que atende a todas 

as unidades com uma metodologia que 
envolve a integração dos processos de 
maneira clara, unificada e segura.

Para disseminar esse conteúdo entre os 
colaboradores, começamos por levar as 
informações aos líderes, devido seu po-
der de influência e multiplicação sobre 
os demais de sua equipe, integrando o 
programa de treinamento promovido 
pelo RH. A próxima etapa que já está 
em curso é o Programa de Integridade 
e uma campanha de comunicação conti-
nuada que busca empoderar os colabo-
radores com informação, conhecimento 
e senso crítico para identificar condutas 
antiéticas ou em desacordo com o Códi-
go de Conduta e tomar a atitude certa.

Um dos instrumentos de compliance é 
o Código de Conduta e Ética. Na Safra 
2021/22 a área de GRC revisou o docu-
mento, que foi implementado após apro-
vação da presidência, trazendo nossos 
princípios éticos, compromissos e dire-
trizes mais claras e transparentes sobre o 
relacionamento com fornecedores, clien-
tes, concorrentes, meio ambiente, socie-
dade, governo e acionistas, as posturas 
inadequadas, entre outros temas.  

Ética e integridade
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Em complemento, também foi imple-
mentado o Canal Confidencial de De-
núncias, aberto a toda a comunidade, 
para que sejam relatadas atitudes anti-
éticas. Por meio de ligação telefônica ou 
pelo site, é possível fazer uma comunica-
ção segura e, se desejada, anônima, de 
condutas consideradas antiéticas ou que 
violem os princípios éticos e padrões de 
conduta e/ou a legislação vigente.

Para assegurar o sigilo absoluto e o tra-
tamento adequado de cada situação 
pela área de Compliance, sem conflitos 
de interesses, as informações registra-
das são recebidas por uma empresa in-
dependente e especializada, que conta 

com um fluxo de encaminhamento de 
acordo com cada tipo de denúncia, para 
que a imparcialidade seja mantida em 
todas as tratativas. 

As denúncias podem ser feitas sem cus-
to pelo 0800 300 4494, diariamente, 24 
horas por dia, por esse link ou através 
do QRCode abaixo.

GRI 102-17. MECANISMOS PARA ORIENTAÇÕES E PREOCUPAÇÕES REFERENTES À ÉTICA

# Descrição

Orientações sobre comportamentos éti-
cos e lícitos e sobre integridade organiza-
cional.

Foi implementado durante a Safra 2021/22 o Ca-
nal Confidencial de Denúncias para que sejam re-
latadas atitudes antiéticas.

Comunicação das preocupações com 
comportamentos antiéticos ou ilícitos e 
com a integridade da organização.

Foi implementado durante a Safra 2021/22 o Ca-
nal Confidencial de Denúncias.

Número total de queixas e/ou reclamações: Quantidade

Registradas durante o período coberto pelo relatório. 30

Processadas durante o período coberto pelo relatório. 27

Resolvidas durante o período coberto pelo relatório. 27

Recebidas antes do período coberto pelo relatório, que foram resolvidas du-
rante o período coberto pelo relatório.

0

Resolvidas mediante remediação e como a reparação foi fornecida. 0
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Principais etapas da gestão de riscos:

Gestão de riscos
GRI-102-15

A área de GRC também é responsável 
pela gestão de risco, contemplando as 
etapas de identificação, avaliação, trata-
mento, monitoramento e comunicação 
dos riscos aos administradores. No en-
tanto, esse processo inclui outros agen-
tes, para que seja abrangente, transver-
sal, recorrente e efetivo.

Como primeira etapa dessa gestão, te-
mos o levantamento de riscos através 
de mapeamento de processos sob as 
perspectivas econômicas, ambientais e 
sociais. Em seguida, os riscos devem ser 
avaliados e classificados de acordo com 
seu contexto - Operacional, Legal e Com-
pliance, Financeiro e Estratégico –, com 
o nível de apetite a risco estabelecido 
pelo Comitê de Auditoria independen-

te e com a probabilidade de ocorrência 
e impacto. Com base nessas variáveis, 
calculamos o nível de Risco Inerente em 
formato de pontuação (alto, médio ou 
baixo) para visualizar a dimensão das 
consequências no caso de ocorrência de 
um ou mais eventos que possam atingir 
e explorar as vulnerabilidades e fragili-
dades existentes. Mesmo os riscos com 
possibilidade de ocorrência relativamen-
te baixa não são ignorados se o impacto 
na realização de uma meta importante 
for elevado. 

A fase seguinte é a de tratamento, que 
consiste no mapeamento e/ou elabo-
ração das ações de controle para cada 
fator identificado, que irão compor o 
plano de mitigação. Este, por sua vez, in-

clui as estratégias de mitigação, planos 
preventivos e de contingência elabora-
dos pelos respectivos responsáveis para 
garantir a redução da exposição aos ris-
cos. Essa etapa engloba, ainda, testes e 
apresentação de propostas de melhorias 
dos controles existentes que endereçam 
possíveis vulnerabilidades a fim de redu-
zir cada vez mais o grau de incerteza no 
alcance das metas e na preservação do 
valor e perpetuidade dos negócios. Ao 
reportar à área de negócios e Alta Admi-
nistração, a Gestão de Riscos deve mo-
nitorar o andamento do plano de ação. 

Paralelamente, contamos com a autoa-
valiação de riscos, na qual a própria área 

avalia os riscos aos quais está exposta, 
cria e/ou analisa os controles utilizados 
para mitigação dos mesmos e envia evi-
dências de tais controles para a área de 
GRC por meio de uma plataforma online. 
Atualmente, alguns temas sociais e am-
bientais, bem como estratégias, também 
são reportados ao Conselho, mas como 
mais um passo de evolução nessa traje-
tória contínua de melhoria nos proces-
sos de governança, estamos elaborando 
o Política de Gestão de Riscos. Uma vez 
consolidada e aprovada, teremos o su-
porte documental que trará as diretrizes 
para uma comunicação mais ampla e sis-
temática.

Entendimento
do processo

Realização de 
testes

Monitoramento
do plano de ação

Reporte à área
e à alta 

administração

Identificação
de riscos e
controles

Cálculo e 
priorização dos 

riscos
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A primeira e a segunda reportam dire-
tamente à alta administração, enquanto 
a terceira linha de defesa, além de re-
portar à ela, tem acesso direto e inde-
pendente ao Comitê de Auditoria e ao 
Conselho de Administração, que atuam 
como órgãos de governança. Paralela-
mente à essa estrutura interna, temos os 
agentes externos - a auditoria externa e 
os órgãos reguladores. As três linhas de 
defesa são: 

Primeira linha: composta pelos gestores 
das áreas de negócio e suporte que de-
tém a responsabilidade sobre os proces-
sos e gerenciam os riscos diretamente, 
desde a identificação e monitoramento, 
até as ações corretivas para melhorar a 
gestão, processos e controles internos.

Segunda linha: composta pelas áreas 
de Gestão de Riscos e Compliance. A 
primeira auxilia a área de negócio na 
identificação de riscos que possam a vir 
impactar o negócio, assessora no desen-
volvimento de processos e controles in-
ternos e apresenta propostas de melho-
ria de controle que enderecem possíveis 
vulnerabilidades. A área de Compliance, 
por sua vez, gerencia o risco, dissemina a 
cultura e executa o Programa de Integri-
dade, além de inventariar e acompanhar 
regulamentações internas e externas.

Terceira linha: composta pela Auditoria 
Interna, que fornece avaliações inde-
pendentes para a alta administração e 
tempestivamente ao órgão de governan-
ça através da avaliação da efetividade de 
controles e materialização dos riscos.

À frente desse processo temos uma estrutura 
criada com base na principal metodologia 
de gerenciamento de riscos de padrão 
internacional, o Enterprise Risk Management 
(COSO-ERM), que contempla o conceito de 
três Linhas de Defesa.

1ª Linha de defesa 3ª Linha de 
defesa

2ª Linha de defesa
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interna

Au
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Controles financeiro

Segurança

Gerenciamento de riscos
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Desempenho
econômico-
financeiro
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Mesmo em um cenário adverso marca-
do por fatores climáticos e até mesmo 
escassez de insumos, nossos resultados 
foram positivos, alavancados pela alta de 
preços das commodities e maior produ-
ção em relação à safra anterior em con-
junto às tomadas de decisões rápidas e 
assertivas e a nossa busca contínua pela 
eficiência e excelência. Assim, fechamos 
a Safra 2021/22 com desempenho ope-
racional e financeiro satisfatórios nas 
três unidades. Foram 7,9 milhões tone-
ladas de cana processadas, isto é, 15,1% 
superior ao volume processado na safra 
anterior.

Tendo também como reflexo a alta no 
preço do açúcar no mercado externo, a 
menor oferta de etanol hidratado e ani-
dro e a alta nos preços da gasolina, com 
níveis de preços recordes, nossa recei-

ta líquida chegou a R$ 1,7 bilhão, 30,7% 
maior que o valor obtido na Safra 2020/21, 
quando registramos R$ 1,3 bilhão. 

Nesse cenário, priorizamos a produção de 
açúcar na safra a fim de atender ao vo-
lume de fixação futura realizado na safra 
anterior. Assim, foram vendidas 563,2 mil 
toneladas de açúcar, avanço de 10,3% em 
relação à Safra 2020/21, com um preço 
bruto maior em 14,2%, de R$ 1.413/t (in-
cluindo o efeito do Hedge Accounting rea-
lizado no período).  

Embora tenhamos comercializado 8,2% 
menos etanol hidratado que na safra an-
terior, com um volume de 206,7 mil m³, o 
preço médio de R$ 3,14/litro foi 0,89 supe-
rior ao preço da safra anterior. Aproveita-
mos também a oportunidade de mercado 

Preços médios brutos dos produtos comercializados na Safra 2021/22

com a comercialização de 104,3 mil m³ 
de etanol anidro, um aumento de 10,7% 
na comparação com a safra anterior, ao 
preço médio de R$ 3,37/litro, superior à 
Safra 2020/21, cujo preço médio foi de 
R$ 2,33/litro. 

Já a venda de energia apresentou uma 
redução de 10,8%, totalizando 353,2 mil 
Mwh, com preços 17,7% superiores, ao 
atingir R$ 353,2/Mwh. O mesmo foi ob-
servado com a negociação de Cbios, que 
alcançaram R$ 51,8/unidade, contudo, 
com 5,2% menos unidades negociadas.

Etanol Anidro

Etanol Hidratado

Açúcar VHP

Energia
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Custos dos produtos 
vendidos e despesas 
operacionais
Devido ao aumento nos volumes de açú-
car, etanol e energia negociados, além 
da incorporação da Canápolis, o custo 
dos produtos vendidos na Safra 2021/22 
apresentou alta de 29,5%. 

Outro fator relevante para o aumen-
to nos custos ocorreu pelo reflexo dos 
preços de venda do açúcar e etanol no 
preço do ATR que remunera a cana-de-
-açúcar nos contratos de fornecimento 
e parceria agrícola. Ao comparar o custo 
unitário de açúcar/etanol sobre o ATR 
vendido, houve um aumento de 25,8% 
perante a safra anterior. 

Olhando para a produção e negociações 
da próxima safra, manteremos a estraté-
gia de maximização da capacidade insta-
lada, com a expansão do plantio da cana 
e aumento da eficiência. Dessa manei-
ra, impulsionamos nosso rigor quanto 
ao controle e gerenciamento de custos. 
Seremos ainda mais criteriosos no inves-
timento em Capex, em virtude dos de-
safios econômicos, como a inflação de 
custos e escassez de produtos em geral. 
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EBITDA e lucro
Com a evolução verificada na receita 
líquida combinada com o aumento de 
eficiência, o Ebitda totalizou R$ 866,5 
milhões em 2021/22, o que representa 
um aumento de 38,6% em relação aos 
R$ 625,1 milhões reportados na Safra 
2020/21. A margem atingiu 48,2% no 
ano, avanço de 2,7 p.p. na mesma base 
comparativa.

Nota: A forma de cálculo do EBITDA contempla depreciação, amortização de ativo biológico, amortização de tratos 
cana soca, amortização de gastos entre safra, amortização do plantio, amortização de direito de uso referente à nor-
ma IFRS 16 e elimina o efeito do Valor justo do ativo biológico, além de efeitos de perdas e ganhos com investimentos.

O lucro bruto totalizou R$ 539,7 milhões, 
montante 33,8% superior ao verificado 
em 2021. Dado que o crescimento do 
CPV apresentou evolução inferior à va-
riação positiva na receita bruta no perí-
odo, a margem bruta apresentou avanço 
de 0,7 p.p. em relação ao período ante-
rior, ao atingir 30%. Já a soma do lucro lí-
quido alcançou R$ 195,1 milhões, 10,7% 
maior que os R$ 176,2 milhões registra-
dos no mesmo período da safra anterior. 

Cálculo do EBITDA (R$ milhões) 2021 2022 Δ% 22/21
Receita líquida 1.375,0 1.797,7 30,7%
CPV (971,8) (1.258,0) 29,5%
Despesas gerais, comerciais e outras (97,3) (160,6) 65,1%
Depreciação e amortização 358,6 542,9 51,4%
Itens não EBITDA (39,4) (55,5) 40,9%
EBITDA 625,1 866,5 38,6%
Margem EBITDA 45,5% 48,2% 2,7 p.p.

Resultado financeiro
O resultado financeiro líquido apurado 
acumulado na Safra 2021/22 foi nega-
tivo em R$ 238,9 milhões, aumento de 
130,2% frente os R$ 103,8 milhões ne-
gativos reportados na safra anterior. O 
resultado reflete, principalmente, a alta 
da taxa de juros e o impacto da Usina 
Canápolis nos números consolidados 
do Grupo. As receitas financeiras regis-
traram um aumento de 4,6% na Safra 
2021/22 em comparação ao ano ante-
rior, enquanto as despesas financeiras 
apresentaram aumento de 43,8% no 
mesmo período.

Endividamento bancário
Os recursos que captamos são utilizados 
para financiar os investimentos nas áreas 
industriais e agrícolas, além de suprir as 
necessidades de capital de giro, incluindo 
exportações. Vale destacar que, entre os 
trimestres, tais necessidades podem ser al-
teradas significativamente em decorrência 
da safra e dos estoques. Portanto, o even-
tual pico de endividamento em um período 
é geralmente seguido de redução no próxi-
mo trimestre devido à conversão de esto-
que de produto acabado em caixa.

A dívida bruta no final da Safra 2021/22 so-
mou R$ 1,7 bilhão, um montante de 43,2% 
a mais que os R$ 1,1 bilhão registrado no 
encerramento da safra passada. Já as dis-
ponibilidades e equivalentes de caixa tota-
lizaram R$ 900,8 milhões.

O endividamento líquido atingiu R$ 801,8 
milhões, o que representa 21% a mais em 
relação à safra anterior. Esse aumento se 
deve basicamente à incorporação da Usina 
Canápolis e aos investimentos que realiza-
mos para o constante crescimento da com-
panhia, que consequentemente ocasionou 
a necessidade de novas captações. 
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Em R$ mil Controladora Consolidado
2021 2022 2021 2022

Receitas 555 87 1.538.940 1.967.252
Vendas de mercadorias, produtos e serviços - - 1.489.052 1.933.365
Outras receitas 555 87 49.888 33.887

Insumos adquiridos de terceiros (2.817) (5.216) (620.005) (834.970)
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos - - (450.017) (641.082)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (2.817) (1.461) (152.036) (187.390)
Outros - (3.755) (17.952) (6.498)

Valor adicionado bruto (2.262) (5.129) 918.935 1.132.282
Depreciação e amortização - (1.275) (358.632) (542.850)
Valor adicionado liquido gerado pela companhia (2.262) (6.404) 560.303 589.432

Valor adicionado recebido em tranferência
Resultado de equivalência patrimonial 179.825 201.600 (19) 203
Receitas financeiras 2 1 228.351 238.875
Valor adicionado total a distribuir 177.565 195.197 788.635 828.510

Pessoal - - 119.365 130.740
Remuneração direta - - 83.543 91.210
Benefícios - - 30.854 34.200
FGTS - - 4.968 5.330

Impostos, taxas e contribuições 86 - 104.496 25.467
Federais 18 - 73.772 (8.266)
Estaduais 18 - 20.863 33.700
Outros tributos 50 - 9.861 33

Remuneração de capitais de terceiros 1.318 112 388.613 477.218
Juros sobre empréstimos e financiamentos - - 87.975 161.715
Variação cambial e despesas com derivativos - - 165.881 165.077
Aluguéis - - 55.492 108.543
Outras 1.318 112 79.265 41.883

Remuração de capitais próprios 176.161 195.085 176.161 195.085
Lucro líquido do exercício 176.161 195.085 176.161 195.085

Valor adicionado distribuido 177.565 195.197 788.635 828.510

DVA – Demonstração de Valor Adicionado
GRIs 103-2, 103-3- Desenvolvimento, relacionamento e engajamento com a comunidade 
local, GRI 201-1 e 13.22.2- Caderno setorial

Por meio da DVA, quantificamos o valor gerado e distribuído entre nossos públicos, como sócios, 
empregados e governo, em forma de impostos, remunerações, entre outros. Na Safra 2021/22 
foram mais de R$ 828 milhões distribuídos – um aumento de 5% em relação à safra anterior.

Nota: Nossas Demonstrações de Valor Adicionado foram elaboradas de acordo com os termos do pronunciamento 
técnico CPC 09, as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras aplicável às com-
panhias abertas. 
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Indicadores GRI /
Expediente

Anexos
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Indicadores GRI  
GRI 102-55 

GRI Standard Página de referência ou 
divulgação ODS

Tópico 
caderno 
setorial

Conteúdo padrão
GRI 101: Fundamentos 2016
Perfil organizacional
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-1 Nome da organização Página 14 e Caderno de 

indicadores
GRI 102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços Página 14 e Caderno de 

indicadores
GRI 102-3 Localização da sede da organização Página 14 e Caderno de 

indicadores
GRI 102-4 Local de operações Página 4 e Caderno de 

indicadores
GRI 102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica Página 4 e Caderno de 

indicadores
GRI 102-6 Mercados atendidos Página 14 e Caderno de 

indicadores
GRI 102-7 Porte da organização Páginas 14 a 15 e Caderno 

de indicadores
GRI 102-8 Informações sobre empregados e outros 

trabalhadores 
Páginas 14 a 15 e Caderno 
de indicadores

8.8, 10.3

GRI 102-9 Cadeia de fornecedores Páginas 86 a 89 e Caderno 
de indicadores

GRI 102-10 Mudanças significativas na organização e 
em sua cadeia de fornecedores

Páginas 86 a 89 e Caderno 
de indicadores

GRI 102-11 Princípio ou abordagem da precaução Caderno de indicadores
GRI 102-12 Iniciativas externas Caderno de indicadores
GRI 102-13 Participação em associações Caderno de indicadores
Estratégia
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-14 Declaração do mais alto executivo Páginas 12 a 13 e Caderno 

de indicadores
GRI 102-15 Principais impactos, riscos e 

oportunidades
Páginas 108 a 111 e 
Caderno de indicadores

Ética e integridade
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-16 Valores, princípios, normas e códigos de 

comportamento 
Páginas 100 a 101 e 
Caderno de indicadores

16.3

GRI 102-17 Mecanismos para orientações e 
preocupações referentes à ética

Páginas 105 a 107 e 
Caderno de indicadores

16.3

GRI Standard Página de referência ou 
divulgação ODS

Tópico 
caderno 
setorial

Governança
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-18 Estrutura de governança Páginas 100 a 103 e 

Caderno de indicadores
Engajamento com as partes interessadas
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-40 Lista de grupos de stakeholders Páginas 6 a 7 e Caderno 

de indicadores
GRI 102-41 Acordos de negociação coletiva Caderno de indicadores 8.8, 8.8.2
GRI 102-42 Identificação e seleção de stakeholders Páginas 6 a 7 e Caderno 

de indicadores
GRI 102-43 Abordagem para engajamento de 

stakeholders 
Páginas 6 a 7 e Caderno 
de indicadores

GRI 102-44 Principais preocupações e tópicos 
levantados

Páginas 6 a 7 e Caderno 
de indicadores

Práticas de relato
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-45 Entidades incluídas nas demonstrações 

financeiras consolidadas 
Páginas 4 a 5 e Caderno 
de indicadores

GRI 102-46 Definição do conteúdo do relatório e dos 
limites de tópicos 

Páginas 4 a 5 e Caderno 
de indicadores

GRI 102-47 Lista de tópicos materiais Caderno de indicadores
GRI 102-48 Reformulações de informações Caderno de indicadores
GRI 102-49 Alterações no relato Caderno de indicadores
GRI 102-50 Período coberto pelo relatório Páginas 4 a 5 e Caderno 

de indicadores
GRI 102-51 Data do relatório mais recente Páginas 4 a 5 e Caderno 

de indicadores
GRI 102-52 Ciclo de emissão de relatórios Páginas 4 a 5 e Caderno 

de indicadores
GRI 102-53 Contato para perguntas sobre o relatório Páginas 4 a 5 e Caderno 

de indicadores
GRI 102-54 Declarações de relato em conformidade 

com as Normas GRI 
Páginas 4 a 5 e Caderno 
de indicadores

GRI 102-55 Sumário de conteúdo da GRI Páginas 124 a 130 e 
Caderno de indicadores

GRI 102-56 Verificação externa Caderno de indicadores
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GRI Standard Página de referência ou 
divulgação ODS

Tópico 
caderno 
setorial

Pilar Econômico e de Governança
Tópico material: Produtividade e Inovação
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu limite Páginas 33 à 36
GRI 103-2 Forma de gestão e seus componentes Páginas 33 à 36
GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Páginas 33 à 36
GRI 201: Desempenho econômico 2016
GRI 201-1 Desempenho econômico Página 120 e Caderno de 

indicadores
8.1, 8.2, 8.2.1,  
9.1, 9.4, 9.4.1,  
9.5, 17.1.2

13.22.2

Tópico material: Ética e integridade nos negócios
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu limite Páginas 105 e 106
GRI 103-2 Forma de gestão e seus componentes Páginas 105 e 106
GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Páginas 105 e 106
GRI 205: Combate à corrupção 2016
GRI 205-1 Operações avaliadas quanto a riscos 

relacionados à corrupção
Caderno de indicadores 16.5.2 13.26.2

GRI 205-3 Casos confirmados de corrupção e 
medidas tomadas

Caderno de indicadores 16.5.2 13.26.4

GRI 419: Conformidade socioeconômica 2016
GRI 419-1 Não conformidade com leis e 

regulamentos na área socioeconômica
Caderno de indicadores 16.3, 16.5.2

Tópico material: Rastreabilidade da cadeia de fornecedores
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu limite Página 86
GRI 103-2 Forma de gestão e seus componentes Página 86
GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Página 86

GRI Standard Página de referência ou 
divulgação ODS

Tópico 
caderno 
setorial

Pilar Ambiental
Tópico material: Gestão hídrica
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu limite Páginas 61 a 63 e Caderno 

de indicadores
13.7.1

GRI 103-2 Forma de gestão e seus componentes Páginas 61 a 63 e Caderno 
de indicadores

13.7.1

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Páginas 61 a 63 e Caderno 
de indicadores

13.7.1

GRI 303: Água e efluentes 2018
GRI 303-1 Interações com a água como um recurso 

compartilhado
Páginas 61 a 63 e Caderno 
de indicadores

6.4 13.7.2

GRI 303-2 Gestão de impactos relacionados ao 
descarte de água

Páginas 61 a 63 e Caderno 
de indicadores

6.5, 14.2, 15.1, 
15.5

13.7.3

GRI 303-3 Captação de água Páginas 61 a 63 e Caderno 
de indicadores

6.4, 6.4.2 13.7.4

GRI 303-4 Descarte de água Páginas 61 a 63 e Caderno 
de indicadores

3.9, 6.3, 6.4, 
12.4, 14.1

13.7.5

GRI 303-5 Consumo de água Páginas 61 a 63 e Caderno 
de indicadores

6.3, 6.4.1, 8.4, 
12

13.7.6

Tópico material: Mudanças climáticas, emissões de GEE e energia
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu limite Páginas 52 a 55, 65 e 

Caderno de indicadores
GRI 103-2 Forma de gestão e seus componentes Páginas 52 a 55, 65 e 

Caderno de indicadores
9.4, 12.4, 12.5, 
13.1, 13.3, 
14.2, 14.3, 15.1

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Páginas 52 a 55, 65 e 
Caderno de indicadores

13.1.1

GRI 305: Emissões 2016
GRI 305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de 

efeito estufa (GEE)
Páginas 52 a 55 e Caderno 
de indicadores

3.9, 9.4.1, 12.4, 
14.3, 15.2

13.1.2

GRI 305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases 
de efeito estufa (GEE) provenientes da 
aquisição de energia

Páginas 52 a 55 e Caderno 
de indicadores

3.9, 9.4.1, 
12.4,13.1, 14.3, 
15.2

13.1.3

GRI 305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de 
gases de efeito estufa (GEE)

Páginas 52 a 55 e Caderno 
de indicadores

3.9, 12.4, 
13.1,14.3, 15

13.1.4

GRI 105-7 Emissões de NOx, SOx e outras emissões 
atmosféricas significativas

Páginas 52 a 55 e Caderno 
de indicadores

13.1.8
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GRI Standard Página de referência ou 
divulgação ODS

Tópico 
caderno 
setorial

GRI 303: Energia 2016
GRI 302-1 Consumo de energia dentro da 

organização
Página 65 e Caderno de 
indicadores

7 e 13

GRI 302-2 Consumo de energia fora da organização Página 65 e Caderno de 
indicadores

7 e 13

GRI 302-3 Intensidade energética Página 65 e Caderno de 
indicadores

7 e 13

Tópico material: Controle de incêndios
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu limite Páginas 56 a 59 13 e 15
GRI 103-2 Forma de gestão e seus componentes Páginas 56 a 59 13 e 15
GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Páginas 56 a 59 13 e 15
Tópico material: Conservação do solo
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu limite Páginas 44 a 47 2 e 15 13.5.1
GRI 103-2 Forma de gestão e seus componentes Páginas 44 a 47 2 e 15 13.5.1
GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Páginas 44 a 47 2 e 15 13.5.1
Tópico material: Economia circular & resíduos
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu limite Página 66 a 67 e Caderno 

de indicadores
12

GRI 103-2 Forma de gestão e seus componentes Página 66 a 67 e Caderno 
de indicadores

12

GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Página 66 a 67 e Caderno 
de indicadores

12 13.8.1

GRI 305: Resíduos 2016
306-1 Geração de resíduos e impactos 

significativos relacionados a resíduos
Página 66 a 67 e Caderno 
de indicadores

12 13.8.2

306-2 Gestão de impactos significativos 
relacionados a resíduos

Página 66 a 67 e Caderno 
de indicadores

12 13.8.3

306-3 Resíduos gerados Página 66 a 67 e Caderno 
de indicadores

12 13.8.4

306-4 Resíduos não destinados para disposição 
final

Página 66 a 67 e Caderno 
de indicadores

12 13.8.5

306-5 Resíduos destinados para disposição final Página 66 a 67 e Caderno 
de indicadores

12 13.8.6

GRI Standard Página de referência ou 
divulgação ODS

Tópico 
caderno 
setorial

Tópicos Sociais
Tópico material: Saúde e segurança ocupacional
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu limite Páginas 78 a 84 de 

Caderno de indicadores
GRI 103-2 Forma de gestão e seus componentes Páginas 78 a 84 de 

Caderno de indicadores
GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Páginas 78 a 84 de 

Caderno de indicadores
13.19.1

GRI 403: Saúde e Segurança ocupacional 2018
GRI 403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança 

do trabalho
Páginas 78 a 84 de 
Caderno de indicadores

3.8, 8,8 13.19.2

GRI 403-2 Identificação de perigo, avaliação de 
riscos e investigação de incidentes

Páginas 78 a 84 de 
Caderno de indicadores

3.8, 8,8 13.19.3

GRI 403-3 Serviços de saúde do trabalho Páginas 78 a 84 de 
Caderno de indicadores

3.8, 8,8 13.19.4

GRI 403-4 Participação dos trabalhadores, consulta 
e comunicação aos trabalhadores 
referentes a saúde e segurança do 
trabalho

Páginas 78 a 84 de 
Caderno de indicadores

3.8, 8,8 13.19.5

GRI 403-5 Capacitação de trabalhadores em saúde e 
segurança do trabalho

Páginas 78 a 84 de 
Caderno de indicadores

3.8, 8,8 13.19.6

GRI 403-6 Promoção da saúde do trabalhador Páginas 78 a 84 de 
Caderno de indicadores

3.8, 8,8 13.19.7

GRI 403-7 Prevenção e mitigação de impactos 
de saúde e segurança do trabalho 
diretamente vinculados com relações de 
negócios

Páginas 78 a 84 de 
Caderno de indicadores

3.8, 8,8 13.19.8

GRI 403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema 
de gestão de saúde e segurança do 
trabalho

Páginas 78 a 84 de 
Caderno de indicadores

3.8, 8,8 13.19.9

GRI 403-9 Acidentes de trabalho Páginas 78 a 84 de 
Caderno de indicadores

3.8, 8,8, 8.8.1 13.19.10

GRI 403-10 Doenças profissionais Páginas 78 a 84 de 
Caderno de indicadores

3.8, 8,8 13.19.11
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GRI Standard Página de referência ou 
divulgação ODS

Tópico 
caderno 
setorial

Tópico material: Desenvolvimento e bem-estar dos colaboradores
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu limite Páginas 69 a 77 e Caderno 

de indicadores
GRI 103-2 Forma de gestão e seus componentes Páginas 69 a 77 e Caderno 

de indicadores
GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Páginas 69 a 77 e Caderno 

de indicadores
GRI 401: Emprego 2016
GRI 401-1 Novas contratações e rotatividade de 

empregados
Páginas 69 a 77 e Caderno 
de indicadores

5.1, 8.5, 8.6, 
10.3

GRI 401-2 Benefícios oferecidos a empregados em 
tempo integral que não são oferecidos a 
empregados temporários ou de período 
parcial

Páginas 69 a 77 e Caderno 
de indicadores

3, 5.4, 8.5

GRI 401-3 Licença maternidade/paternidade Páginas 69 a 77 e Caderno 
de indicadores

5.1, 5.4, 8.5

GRI 404: Treinamento e educação 2016
GRI 404-1 Média de horas de capacitação por ano, 

por empregado
Páginas 69 a 77 e Caderno 
de indicadores

4.3, 4.3.1, 4.4, 
4.5, 5.1, 8.2, 
8.5, 10.3

GRI 404-2 Programas para o aperfeiçoamento de 
competências dos empregados e de 
assistência para transição de carreira

Páginas 69 a 77 e Caderno 
de indicadores

8.2, 8.5

GRI 405: Diversidade e igualdade de oportunidades 2016
GRI 405-1 Diversidade em órgãos de governança e 

empregados
Páginas 69 a 77 e Caderno 
de indicadores

5.5.2, 8.5, 
16.7.1

13.15.2

GRI 405-2 Proporção entre o salário-base e a 
remuneração recebidos pelas mulheres e 
aqueles recebidos pelos homens

Páginas 69 a 77 e Caderno 
de indicadores

8.5, 10.3 13.15.3

GRI Standard Página de referência ou 
divulgação ODS

Tópico 
caderno 
setorial

Tópico material: Desenvolvimento, relacionamento e engajamento com a comunidade local
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu limite Páginas 91 a 97 e Caderno 

de indicadores
GRI 103-2 Forma de gestão e seus componentes Páginas 91 a 97 e Caderno 

de indicadores
GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Páginas 91 a 97 e Caderno 

de indicadores
GRI 413: Comunidades locais 2016
GRI 413-1 Operações com engajamento, 

avaliações de impacto e programas de 
desenvolvimento voltados à comunidade 
local

Páginas 91 a 97 e Caderno 
de indicadores

1, 2, 3, 5 e 16 13.2.1

GRI 203: Impactos Econômicos Indiretos 2016
GRI 203-1 Investimentos em infraestrutura e 

apoio a serviços
Páginas 94 e 95

Tópico material: Direitos humanos
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico material e seu limite Página 86
GRI 103-2 Forma de gestão e seus componentes Página 86
GRI 103-3 Avaliação da forma de gestão Página 86
GRI 408: Trabalho infantil 2016
GRI 408-1 Operações e fornecedores com risco 

significativo de casos de trabalho infantil
Página 86 e Caderno de 
indicadores

1, 8 e 16 13.17.2

GRI 409: Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo 2016
GRI 409-1 Operações e fornecedores com risco 

significativo de casos de trabalho forçado 
ou análogo ao escravo

Página 86 e Caderno de 
indicadores

5, 8 e 16 13.16.2
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