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1.
CONTEÚDOS 
GERAIS

102-1   NOME DA ORGANIZAÇÃO
Raízen.

102-2   ATIVIDADES, MARCAS, PRODUTOS E SERVIÇOS
As informações sobre nossas atividades, marcas, produtos e serviços estão deta-
lhadas no capítulo Somos energia deste relatório.

102-3   LOCALIZAÇÃO DA SEDE
Avenida Faria Lima, 4.100 – 11o andar – Itaim Bibi, São Paulo (SP).

102-4   LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES
Nossas atividades de distribuição e comercialização contam com postos de com-
bustíveis, terminais e bases em aeroportos distribuídos por todos os estados do 
Brasil. Mantemos também unidades produtoras de açúcar, etanol e bioenergia em 
São Paulo, Goiás e no Mato Grosso.

Em 2018, concluímos a aquisição de ativos da Shell Argentina, os quais não foram 
incluídos nos indicadores da Global Reporting Initiative (GRI) porque ainda estão 
sendo integrados à gestão. No entanto, o documento apresenta alguns dados e 
informações referentes a essas operações

102-5   NATUREZA DA PROPRIEDADE E FORMA JURÍDICA
Somos uma joint-venture cujo controle é compartilhado, igualitariamente, por 
Royal Dutch Shell e Cosan. Nossas operações compreendem a Raízen Energia S.A., 
sociedade por ações com debêntures emitidas registrada na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), categoria B; e a Raízen Combustíveis S.A., sociedade por ações de 
capital fechado. 

102-6   MERCADOS ATENDIDOS
As informações sobre nossas atividades, marcas, produtos e serviços estão deta-
lhadas no capítulo Somos energia deste relatório.

1.1 
PERFIL DA 
ORGANIZAÇÃO
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102-7   PORTE DA ORGANIZAÇÃO

Safra 2018/2019 Safra 2019/2020

Número de terminais de distribuição 65 67

Número de bases de abastecimento  
em aeroportos

66 67

Unidades produtoras 26 26

Postos de serviços Cerca de 6.470 Mais de 7.000

Lojas Shell Select Cerca de mil Mais de mil

% Participação dos acionistas
Royal Dutch Shell (50%)  

e Cosan (50%)
Royal Dutch Shell (50%)  

e Cosan (50%)

Vendas líquidas* R$ 97.200.979.000,00 R$ 120.580.551.000,00

Patrimônio líquido* R$ 11.392.004.000,00 R$ 11.730.103.000,00

Dívida bruta* R$ 17.264.300.000,00 R$ 25.327.400.000,00

* Os valores referentes à safra 2019/2020 consideram os resultados das operações na Argentina. 
 

102-8   INFORMAÇÕES SOBRE EMPREGADOS E TRABALHADORES1

No fim da safra 2019/2020, nosso time era composto por 28.843 funcionários, dos quais 84% homens e 16% mu-
lheres, a maioria (92%) concentrada no Sudeste2; e 9.577 terceirizados

Número total de funcionários por gênero*

Safra 2014/2015 Safra 2015/2016 Safra 2016/2017 Safra 2017/2018 Safra 2018/2019 Safra 2019/2020

Homens 33.377 29.847 25.547 25.349 24.955 24.338

Mulheres 5.195 4.540 4.010 4.165 4.164 4.505

Total 38.572 34.387 29.557 29.514 29.119 28.843

* Não inclui estagiários e terceirizados.

1  Ainda não contabilizamos os funcionários na Argentina e terceirizados. 
2  Os dados referentes a gênero são compilados pela área de RH, que utiliza como base dados retirados do SAP.
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Número total de funcionários por tipo de emprego e contrato de trabalho

Tipo de emprego/ 
contrato de 
trabalho

Safra 2014/2015 Safra 2015/2016 Safra 2016/2017 Safra 2017/2018 Safra 2018/2019 Safra 2019/2020

Integral*
Meio 

período
Integral*

Meio 
período

Integral*
Meio 

período
Integral*

Meio 
período

Integral*
Meio 

período
Integral*

Meio 
período

Homens  
prazo  
indeterminado

31.013 32 26.367 34 23.684 31 24.321 31 23.522 16 22.612 10

Mulheres 
prazo  
indeterminado

4.854 15 4.131 18 3.927 20 4.059 29 3.841 16 3.915 17

Homens  
prazo 
determinado**

2.332 0 3.446 0 1.832 0 894 103 1.294 0 1.437 0

Mulheres  
prazo 
determinado**

326 0 391 0 63 0 57 20 293 1 342 0

* Integral considera jornadas acima de 150h/mês. 
** Todos os funcionários com contrato de prazo determinado trabalham em tempo integral.

Número total de funcionários por gênero e região

  Safra 2014/2015 Safra 2015/2016 Safra 2016/2017 Safra 2017/2018 Safra 2018/2019 Safra 2019/2020

  Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Sul 248 25 216 20 225 22 227 25 230 22 232 29

Sudeste 31.110 4.930 28.009 4.296 23.761 3.781 23.534 3.932 23.185 3.918 22.408 4.219

Centro-Oeste 1.743 219 1.318 197 1.233 178 1.249 175 1.213 178 1.355 205

Nordeste 187 16 202 19 204 18 209 23 210 28 214 33

Norte 89 5 102 8 124 11 130 10 117 18 129 19

102-9   CADEIA DE FORNECEDORES
Nossa cadeia de fornecedores é composta por fornecedores de cana-de-açúcar, 
transportadoras e empresas responsáveis pelo fornecimento de suprimentos 
(equipamentos e materiais, bem como prestação de serviços). Em 2019/2020, 
foram gastos mais de R$ 5,7 bilhões, conforme descrito a seguir:

> Cadeia de suprimentos
A nossa cadeia de suprimentos é composta por empresas responsáveis pelo forne-
cimento de equipamentos e materiais, além da prestação de serviços, referentes a 
todos os processos – produtivos e não produtivos, conforme a seguinte classificação: 

• Equipamentos agrícola e automotivos;
• Materiais de Reposição Industrial e Equipamento de Proteção Individual (EPIs);
• Insumos industriais e embalagens;
• Insumos e serviços agrícolas;
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• Equipamentos e serviços de Tecnologia da Informação (TI) e corporativos (facilities);
• Projetos industriais e siderurgia;
• Serviços de manutenção industrial
• Serviços e materiais de marketing;
• Corporativo RH (benefícios e afins); e
• Serviços logísticos e transporte.

O relacionamento com esse público é mediado pela área de Suprimentos e a prin-
cipal ferramenta de comunicação é o nosso Portal dos Fornecedores. 

Em 2019/2020, foram gastos mais de R$ 4 bilhões com fornecedores de suprimen-
tos, dos quais 60% refere-se à compra de materiais. A maioria desse público está 
localizada em São Paulo, mas também estabelecemos contratos com fornecedores 
do Rio de Janeiro, Paraná, de Minas Gerais, entre outros estados.

> Fornecedores de cana-de-açúcar
Cerca de 3 mil fornecedores de cana correspondem a quase metade do nosso vo-
lume de moagem. Com esse público, atuamos em parceria para o desenvolvimento 
das propriedades e a rastreabilidade da matéria-prima que adquirimos. O relacio-
namento está descrito no item Produtores de cana deste relatório.

Em 2019/2020, foram gastos mais de R$ 4 milhões com fornecedores de cana-de-
-açúcar, que estão localizados nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul e Paraná.

> Transportadoras
Contamos com caminhoneiros no transporte canavieiro e na distribuição de com-
bustíveis. Esses fornecedores estão localizados em todas as regiões do Brasil, sen-
do a maior concentração nas regiões Sudeste e Sul. Em 2019/2020, foram gastos 
mais de R$ 2,3 bilhões com frete e investidos mais de R$ 2,3 milhões em ações de 
relacionamento com esse público – as quais estão detalhadas no item ... Transpor-
tadoras deste relatório. 

102-10   MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NA ORGANIZAÇÃO  
E NA SUA CADEIA DE FORNECEDORES

Na safra 2019/2020, houve mudança da nossa sede social e alterações nas compo-
sições do Conselho de Administração e da Diretoria-Executiva. 

102-11  ABORDAGEM OU PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
O princípio da precaução integra o nosso planejamento estratégico, bem como nos-
sos processos de gestão de risco e controles internos. Entre os aspectos observa-
dos está a atenção aos funcionários com políticas e ferramentas que promovem a 
saúde, a segurança e a qualidade de vida. São ainda direcionados programas para 
garantir a qualificação profissional e o reconhecimento do desempenho do nosso 
time. A promoção da sustentabilidade, em nossa cadeia de valor, contempla ações 
com os fornecedores a fim estimular o desenvolvimento de produtos e soluções 
cada vez mais inovadores. 

102-12  INICIATIVAS DESENVOLVIDAS EXTERNAMENTE
Nosso Plano estratégico considera acordos internacionais dedicados a reduzir as 
emissões globais de Gases do Efeito Estufa (GEE), de acordo com o 13º Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (Ação contra a mudança global do clima), da ONU. 
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Desde 2011, quantificamos as emissões de GEE com base nas diretrizes do The 
Greenhouse Gas Protocol e de sua versão nacional, o Programa Brasileiro GHG 
Protocol. Em 2015, passamos também a responder aos questionários do Carbon 
Disclosure Project (CDP).

A fim de obter garantias de fornecimento sustentável, detemos o maior volume do 
mundo certificado pela Bonsucro, associação internacional cujo objetivo é reduzir 
os impactos ambientais e sociais da produção de cana-de-açúcar por meio do 
desenvolvimento de um padrão.

Já com vistas à ética e à transparência, somos signatários do Pacto Empresarial 
pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos; e apoiamos – por meio 
da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), da qual somos associados – o 
Movimento Combustível Legal, iniciativa criada pela Plural (antigo Sindicom).

Desenvolvemos ainda ações no âmbito do Programa Na Mão Certa, iniciativa da 
Childhood Brasil que congrega diversas empresas por meio da adesão ao Pacto 
Empresarial Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias 
Brasileiras – o qual subscrevemos.

102-13   PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES
Participamos das seguintes organizações: União da Indústria de Cana-de-Açúcar 
(UNICA); Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial (ABBI); Associação da 
Indústria de Cogeração de Energia (Cogen); Plural, antigo Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras de Combustíveis (Sindicom); Associação Brasileira dos 
Terminais Portuários (ABTP); Bonsucro - organização responsável pela certifica-
ção dos aspectos de sustentabilidade na produção de cana-de-açúcar; Associação 
Brasileira do Agronegócio (Abag); Associação Nacional dos Usuários do Transpor-
te de Carga (ANUT) e Associação Brasileira de Biogás e Biometano (ABiogás)

102-16   VALORES, PRINCÍPIOS, PADRÕES E NORMAS DE CONDUTA
Contamos com robusta estrutura de compliance, com políticas e procedimentos 
detalhados no item ... éticas... deste relatório. Compartilhamos ainda princípios 
ligados à Nossa RAIZ, uma cultura forte, focada em conectar e desenvolver pesso-
as diversas, que trabalham com ética, segurança, inovação e energia para fazer a 
diferença. Mais informações estão detalhadas no item Nossa Raiz deste relatório.

102-18   ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Nossa estrutura de governança está detalhada no item Estrutura de governança 
deste relatório. 

1.2 
ÉTICA E 
GOVERNANÇA
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102-40  LISTA DE GRUPOS DE STAKEHOLDERS
Investidores e analistas de investimento; imprensa; revendedores de combustíveis; 
acionistas; funcionários; clientes; parceiros comerciais; fornecedores; comunida-
des; universidades; poder público; e entidades de classe.

102-41   PERCENTUAL DE EMPREGADOS COBERTOS POR ACORDOS  
DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Todos os nossos colaboradores são abrangidos por acordos ou convenções coleti-
vas de trabalho.

102-42  IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE STAKEHOLDERS
Por meio de nossos Relatório Anual, Ouvidoria, Redes Sociais Digitais e Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC), mapeamos os públicos de relacionamento e os 
temas com os quais se preocupam.

102-43  ABORDAGEM NO ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS
Não há frequência formal de abordagem. Aos nossos stakeholders, disponibiliza-
mos canais de comunicação direta, como o Serviço de Atendimento ao Consumidor 
(SAC), a Ouvidoria, o Canal de Ética, Redes Sociais Digitais e o nosso website. Por 
meio dos registros, buscamos compreender as demandas de cada público, alinhar 
expectativas e mobilizar pessoas em torno do nosso propósito. 

Adicionalmente, ações de comunicação dirigida e de relacionamento com públi-
cos específicos são planejadas de acordo com as necessidades e oportunidades 
mapeadas.

Em 2019/2020, o processo detalhado no item Sustentabilidade na estratégia deste 
relatório identificou tópicos materiais, que estão sendo estudados em profundi-
dade e para os quais serão definidas ambições, planos de ação e metas a serem 
estrategicamente estruturadas a partir das próximas safras.

102-44  PRINCIPAIS TÓPICOS E PREOCUPAÇÕES LEVANTADOS
Considerando nossos negócios e principais stakeholders, tratamos como princi-
pais tópicos os aspectos ligados a boas práticas concorrenciais no mercado de 
combustíveis, responsabilidade pela gestão da cadeia de fornecimento de cana e 
perspectivas para o mercado de energia. Esses temas estão apresentados no item 
Sustentabilidade na estratégia deste relatório e são abordados por meio de nossa 
participação em entidades setoriais, como Plural e UNICA, em workshops técnicos 
e em eventos para apresentação de resultados e perspectivas (como o Cosan Day); 
e da geração de conteúdo público para a disseminação de conhecimento sobre os 
setores em que atuamos.

102-45   ENTIDADES INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS OU 
DOCUMENTOS EQUIVALENTES
Raízen Energia S.A., Raízen Combustíveis S.A. e todas as subsidiárias integrais e 
controladas.

1.3 
ENGAJAMENTO 
DE PARTES 
INTERESSADAS
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102-46   DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DO RELATÓRIO E LIMITES
O conteúdo deste relatório foi definido com base no processo detalhado no item 
Sustentabilidade na estratégia deste relatório.

102-47  LISTA DOS TÓPICOS MATERIAIS
Energia; Mudanças climáticas; Água e efluentes; Uso da terra; Resíduos sólidos; Re-
lacionamento com o entorno; Diversidade e direitos humanos; e Compras sustentá-
veis são os tópicos materiais identificados por meio do processo detalhado no item 
Sustentabilidade na estratégia deste relatório. 

1.4 
PRÁTICAS  
DE RELATO

102-48  REFORMULAÇÕES DE INFORMAÇÕES
As reformulações estão sinalizadas ao longo deste relatório por meio de notas 
explicativas.

102-49  MUDANÇAS NO RELATO
O conteúdo deste relatório abrange temas materiais definidos a partir do processo 
detalhado no item Sustentabilidade na estratégia deste relatório. 

102-50  PERÍODO DO RELATÓRIO
De 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020.

102-51  DATA DO RELATÓRIO MAIS RECENTE
Junho de 2019.

102-52  PERIODICIDADE DOS CICLOS DE RELATO
Anual.

102-53  CONTATO PARA PERGUNTAS SOBRE O RELATÓRIO
Perguntas sobre este relatório podem ser encaminhadas por e-mail (fale@raizen.
com) ou telefone (0800 728 1616).

102-54  RELATO DA OPÇÃO ‘DE ACORDO’ ESCOLHIDA PELA ORGANIZAÇÃO
Esta publicação foi elaborada de acordo com os Standards da Global Reporting 
Initiative (GRI): Opção Essencial.

102-56  VERIFICAÇÃO EXTERNA
Todas as informações apresentadas neste relatório foram verificadas externamen-
te pela KPMG, o que nos mantém em linha com as melhores práticas de prestação 
de contas.
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103-1   EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE
A demanda mundial por energias renováveis é crescente. Empresas de segmentos 
variados investem na transformação da sua matriz energética, com planos ambi-
ciosos para a transição do consumo para fontes 100% renováveis.

Por isso, o tema refere-se à análise dos aspectos de sustentabilidade na produção, 
consumo e comercialização de energia elétrica. Também tem relação direta com as 
mudanças do clima e as nossas emissões de gases de efeito estufa.

O tema é material, sobretudo, para os nossos negócios em etanol, açúcar e bioe-
nergia.

103-2   ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES
Aprimoramos a cada safra um modelo de economia circular – não somente a fim 
de promover a eficiência das nossas operações, mas estimular a transformação 
da matriz energética global, com aumento da participação de energias renováveis 
(saiba mais aqui).

O tema é orientado por nossa Política de Sustentabilidade e gerenciado por diver-
sas áreas de forma multidisciplinar, com destaque para a Diretoria de Energia.

103-3   AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no 
desempenho das nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores:

302-1   CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO
Nosso consumo de energia foi superior a 155 milhões de GJ, dos quais 8.735.745,60 
GJ foram vendidos por meio de leilões do governo ou no mercado spot.

2.
TEMAS 
MATERIAIS

2.1 
ENERGIA
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Consumo total de energia por tipo de combustível, em GJ*

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bagaço de cana 144.211.506,60 144.833.877,38 163.835.647,00 164.382.412,58 151.209.315,64 151.294.938,72

Etanol hidratado 151.540,72 139.286,22 139.279,21 146.560,21 142.089,28 137.141,43

Etanol anidro - - 217,02 220,47 211,87 193,90

Biodiesel - - 247.206,31 274.314,97 343.144,35 349.973,22

Consumo total de 
energia – fontes 
renováveis

144.363.047,32 144.973.163,60 164.222.349,54 164.803.508,23 151.694.761,15 151.782.247,27

Diesel 3.427.117,04 3.186.108,33 3.536.226,24 3.456.991,37 3.306.285,23 3.262.954,28

Gasolina C 2.271,15 2.062,30 863,89 859,47 825,96 755,88

GLP 123.942,26 158.770,71 6.453.510,99 17.066,33 15.586,74 5.839,35

Óleo combustível 
pesado

19.763,81 16.326,96 14.967,35 15.046,28 14.986,18 9.055,82

Consumo total de 
energia – fontes não 
renováveis

3.573.094,26 3.363.268,30 10.005.568,47 3.489.963,46 3.337.684,11 3.612.968,42

Energia elétrica 
comprada de con-
cessionária

531.965,60 477.676,80 499.945,00 517.312,55 415.636,38 334.363,09

Consumo total de 
energia

148.468.107,18 148.814.108,70 174.727.863,01 168.810.784,25 155.448.081,63 155.395.215,69

* Foram utilizados os fatores de conversão disponíveis no Balanço Energético Nacional 2019. As informações são levantadas para o cálculo de emissões via metodologia 
do GHG Protocol e foram retiradas do Relatório de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). A Raízen não faz o controle do total de energia consumida e vendida para 
aquecimento, refrigeração e de vapor.

302-2   CONSUMO DE ENERGIA FORA DA ORGANIZAÇÃO
Mapeamos o consumo de energia para transporte de nossos produtos e de colaboradores. Em 2019/2020, foram 
consumidos 8.182.866,76 GJ3 em combustíveis por transportadoras contratadas.

Consumo de energia fora da organização, em GJ

Safra 2014/2015 Safra 2015/2016 Safra 2016/2017 Safra 2017/2018 Safra 2018/2019 Safra 2019/2020

5.639.528,2 5.903.473,5 5.850.198,3 6.589.225,2 6.595.951,0 8.182.866,8

3 Para o cálculo, foi utilizado o fator de conversão disponível no Balanço Energético Nacional 2017. As informações são levantadas para o cálculo de emissões 
via metodologia do GHG Protocol e foram retiradas do Relatório de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).
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302-3   INTENSIDADE ENERGÉTICA
Na safra 2019/2020, nossa intensidade energética foi de 2,66 GJ, consumidos por 
tonelada de cana moída das fontes de escopos 1 e 2. A energia utilizada para o cál-
culo do indicador englobou a energia consumida internamente e a energia vendida 
(proveniente da queima do bagaço de cana). A taxa de intensidade utiliza apenas a 
energia utilizada dentro da organização.

103-1   EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE
De acordo com relatório do Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia, a 
última década foi a mais quente da história, sendo 2016 e 2019 os períodos com as 
temperaturas mais elevadas. O documento também aponta que, só em 2019, as tem-
peraturas gerais foram 0,6°C mais elevadas do que a média de 1981 a 2010. O registro 
foi divulgado um ano após as Nações Unidas afirmarem a necessidade de reduzir as 
emissões globais de Gases do Efeito Estufa (GEE) em cerca de 7,6% por ano até 2030.

Além de mudanças de temperatura em relação às médias históricas, o tema 
abrange alterações nos regimes de precipitação e outros fenômenos climáticos que 
podem impactar na produtividade da agroindústria.

Se, por um lado, há risco de gradativa redução do mercado de combustíveis fósseis, 
impulsionada por um conjunto de fatores (regulatório, mudança de comportamento 
do consumidor, inovações tecnológicas, incentivos financeiros a fontes renováveis 
etc); por outro, ampliação de arcabouço regulatório – nacional e internacional –, 
mecanismos financeiros e incentivos para a produção de energias renováveis esti-
mulam as demandas de clientes por fontes alternativas como resposta às políticas 
e metas estabelecidas globalmente.

O tema é material para todos os nossos negócios – etanol, açúcar, distribuição de 
combustíveis e bioenergia.

103-2   ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES
Uma das diretrizes de nossa Política de Sustentabilidade é o monitoramento periódi-
co de nossas emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) – quantificadas anualmente 
com base nas diretrizes do The Greenhouse Gas Protocol e de sua versão nacional, o 
Programa Brasileiro GHG Protocol. O nosso inventário é submetido voluntariamente 

2.2 
MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

* Na safra 2017/2018 foram consideradas apenas as fontes de escopo 1. Para os demais anos, foram consideradas as 
fontes de escopos 1 e 2

2014/15

2.63

6.52

2.83 2.77 2.75 2.66

2016/17 2018/192015/16 2017/18 2019/20

Taxa de intensidade energética, em GJ/tonelada de cana moída
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à auditoria independente, o que resulta em um relatório analítico sobre cada uma de 
nossas fontes de emissão. O objetivo é assegurar a eficiência energética de nossos 
processos, bem como mapear riscos e oportunidades decorrentes das mudanças 
climáticas e que podem impactar nossas operações. Mais informações sobre esse 
trabalho estão descritas no item eficientes deste relatório.

Também com o objetivo de melhor gerenciar as emissões de GEE dos nossos proces-
sos, realizamos anualmente a Análise de Ciclo de Vida (ACV) de nossos produtos, com 
foco especial na pegada de carbono. O conhecimento obtido por meio do Inventário e 
da ACV nos permitiu assumir o compromisso de reduzir em 10%, até 2030, a pegada 
de carbono do etanol que produzimos. Tal redução será alcançada por meio do uso 
mais eficiente de insumos e de ganhos de produtividade nos canaviais, reforçando 
nosso compromisso com a economia de baixo carbono e o uso eficiente da terra.

Atuamos ainda em conformidade com as políticas energéticas nacionais, definidas 
por órgãos governamentais competentes, como Ministério de Minas e Energia (MME), 
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) e Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Ao passo em que realizamos um gerenciamento robusto de emissões, temos diver-
sificado nosso portfólio, sobretudo a partir do uso da biomassa e de outras fontes 
de energia renovável (clique aqui para saber mais).

O tema é gerenciado por diversas áreas de forma multidisciplinar, com destaque 
para a Diretoria de Energia e a Gerência de Sustentabilidade.

103-3   AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no 
desempenho das nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores:

201-2    IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS RISCOS E OPORTUNIDADES DECORRENTES 
DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Em 2017/2018, concluímos um estudo que mapeou os principais riscos e opor-
tunidades decorrentes de mudanças climáticas em cada negócio e em horizonte 
de longo prazo (até 2040). Os resultados foram agregados ao nosso processo de 
gestão de riscos e ao planejamento estratégico.

Em relação aos riscos, registramos aqueles referentes à mudança na dinâmica hídrica 
(aumento do período de estiagem e consequente competição por um recurso mais es-
casso) e à maior incidência de eventos climáticos extremos. Por outro lado, no campo 
das oportunidades, abre-se espaço para políticas públicas e linhas de financiamento 
diferenciadas – com crescentes incentivos à produção e comercialização de soluções 
energéticas de baixo carbono, como biocombustíveis e eletricidade de fontes alternati-
vas, produtos que fazem parte do nosso portfólio. Além disso, a cana-de-açúcar é uma 
cultura potencialmente beneficiada pelo aumento da temperatura média. 

Os riscos e oportunidades mapeados são de natureza física, regulatória, reputacional 
ou de mercado. Os impactos associados ao risco poderiam ocasionar queda de pro-
dutividade ou danos às nossas estruturas físicas, ao passo em que as oportunidades 
resultariam em mais participação de mercado, facilidade de acesso a crédito mais 
barato e geração de receita por meio de mecanismos de precificação de carbono.

Como medidas de gestão desses riscos e oportunidades, realizamos um acompa-
nhamento de demandas e tendências de mercado, bem como buscamos constante-
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mente reduzir as nossas emissões atmosféricas, a captação de água, entre outras 
iniciativas descritas no item ... eficientes... deste relatório. Além disso, a área de 
controles internos faz o monitoramento periódico dos riscos climáticos incluídos 
em nossa Matriz de riscos.

As implicações financeiras potenciais não são divulgadas por serem consideradas 
informação confidencial.

305-1   EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA (ESCOPO 1)4 
305-2   EMISSÕES INDIRETAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA (ESCOPO 2) 
305-3   OUTRAS EMISSÕES INDIRETAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA (ESCOPO 3)5

Informações disponíveis aqui. Incluímos, em nosso inventário de emissões, 100% das 
operações brasileiras sobre as quais temos controle ou ingerência, ainda que esse 
controle seja compartilhado. O total de emissões biogênicas é calculado separadamente 
das emissões diretas brutas de Gases do Efeito Estufa. Em 2019, o total de emissões 
biogênicas foi de 16.905.680,04 tCO

2
eq no Escopo 1 e 12.602.592,09 tCO

2
eq no Escopo 3.

Os gases considerados no cálculo foram: CO
2
, Metano (CH

4
), óxido nitroso (N

2
O), 

hexafluoreto de enxofre (SF
6
), trifluoreto de nitrogênio (NF

3
) e as famílias dos gases 

hidrofluorocarbonetos (HFC) e perfluorcarbonetos (PFC), sendo que emissões pro-
venientes dos gases NF

3
 e PFC’s não são aplicáveis às nossas atividades.

Consideramos 2013 como ano-base por melhor representar o escopo das nossas 
atividades. Naquele ano incorporamos ao nosso inventário as emissões da vinhaça 
e da torta de filtro, que representavam 14% e 18%, respectivamente, do total das 
emissões de fertilizantes. Em 2017, as emissões apresentaram um significativo au-
mento em relação às emissões históricas, devido à incorporação da quantificação 
da decomposição da palha.

O cálculo foi realizado de acordo com as especificações do Programa Brasileiro 
GHG Protocol – desenvolvido pelo World Resources Institute (WRI) e pelo World Bu-
siness Coucil for Sustainable Development (WBCSD) –, gerido no Brasil pelo Centro 
de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de Administração de Empresas 
da Fundação Getulio Vargas (FGV-Eaesp); e as normas NBR ABNT ISO 14.064-1, 
orientação para quantificar e elaborar relatórios de emissões e remoções de Gases 
do Efeito Estufa. Quando aplicável, a metodologia também seguiu as determinações 
de cálculos indicados no 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories, das 
Nações Unidas e no relatório de referências do Segundo Inventário Nacional. As 
principais fontes dos fatores de emissão utilizados foram:

• IPCC, 2006;
• Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
• US EPA Solid Waste Management and Greenhouse Gases, 2006;
• 2017 Guidelines to Defra/DECC’s GHG Conversion Factors for Company Reporting;

 
4. As principais fontes de emissão nesse escopo são atividades agrícolas (uso de maquinários no campo, insumos agrícolas e 
industriais) e caldeiras de biomassa que geram energia com a queima do bagaço de cana para produção de açúcar e etanol. As 
emissões do consumo de biomassa são segmentadas entre biogênicas e não biogênicas, sendo que as biogênicas são conside-
radas neutras e contabilizadas separadamente, dado o CO

2
 absorvido da atmosfera no processo de fotossíntese.

5. Outras categorias de emissões indiretas (Escopo 3) incluem emissões agrícolas, fontes móveis, viagens aéreas, transporte 
diário de funcionários, franquias, uso de produtos vendidos e produção de combustíveis utilizados.  As atividades incluídas no 
cálculo dessas emissões são: viagens aéreas,  queima de biomassa e aplicação de resíduos industriais em áreas de terceiros,  
consumo de combustível dos veículos de terceiros e transporte dos funcionários das unidades produtoras (administrativo, 
industrial e rural), queima dos combustíveis comercializados, produção do combustível utilizado em nossas atividades e 
consumo de energia elétrica pelas lojas Shell Select. Em 2018, paramos de reportar os números de mudanças de uso do solo 
para áreas de terceiros devido às incertezas dos dados. Em 2019, apresentamos significativo aumento, sobretudo no escopo 3, 
devido à inclusão de novas categorias em nosso inventário.
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• Australian National Greenhouse Accounts NGA Factors;
•  Green house gases emissions in the production and use of ethanol from sugarca-

ne in Brazil: The 2005/2006 avarages and a prediction for 2020;
• Ferramenta de cálculo do GHG Protocol Agriculture Guidance;
• Terceiro Inventário Brasileiro De Emissões Antrópicas De Gases De Efeito Estufa: 
• Relatórios De Referência Emissões De Óxido Nitroso De Solos Agrícolas;
• Estudos internos.

As taxas de potencial aquecimento global adotadas como referência utilizaram os 
PAGs apresentados pelo IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change – Errata 
(2007) para um horizonte temporal de 100 anos.

305-4   INTENSIDADE DE EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA
Em 2019, o índice de intensidade global das nossas emissões de GEE foi de 0,024 
tCO

2
eq por tonelada de cana moída. O valor foi determinado a partir da somatória 

das emissões dos escopos 1 e 2, dividido pelo total de cana moída. 

As emissões de escopo 1 são resultantes de combustão estacionária, combustão 
móvel, tratamento de resíduos, emissões de processo, fertilização, emissões fugiti-
vas. As emissões de escopo 2 são resultantes da compra de energia elétrica.

Os GEE incluídos nos cálculos das emissões são os controlados pelo Protocolo 
de Quioto: CO₂, CH₄, N₂O, SF6, NF3 e as famílias dos gases HFC’s e PFC’s, sendo 
que emissões provenientes dos gases NF3, SF6 e PFC’s não são aplicáveis às 
nossas atividades.

Intensidade de emissões de Gases do Efeito Estufa em tCO2eq/tonelada de cana moída

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,051 0,020 0,023 0,027 0,024 0,024

103-1   EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE
Os impactos da cultura da cana-de-açúcar no suprimento de água são muito 
menores atualmente, se comparados a panoramas anteriores, devido à redução 
da captação possibilitada pela reutilização interna nos processos e pela prática de 
devolver a água para a lavoura, nos sistemas de fertirrigação. Entretanto a intensi-
ficação do stress hídrico pode se tornar um grande limitador dos canaviais para o 
alcance de altos rendimentos.

As mudanças climáticas tendem a acentuar os riscos hídricos, acelerando conflitos 
pelo uso da água, imposição de restrições à captação e aumento das tarifas em 
bacias com alto nível de stress. Além disso, há cada vez mais pressão regulatória e 
da sociedade civil para preservação dos corpos d’água e não contaminação por fer-
tilizantes e agrotóxicos. O cenário também estimula investimentos em tecnologia e 
na substituição de equipamentos de uso intensivo do recurso.

O tema é material, sobretudo, para os nossos negócios em etanol, açúcar e 
bioenergia.

2.3 
ÁGUA E  
EFLUENTES
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103-2   ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES
Mantemos a captação em conformidade com a legislação, bem como desenvolve-
mos iniciativas para a redução de consumo e descarte nas unidades produtoras 
– a exemplo do programa ReduZa, que foi repaginado em 2019/2020. No âmbito 
dessa iniciativa, metas são estabelecidas anualmente com o objetivo de incentivar 
os times para o uso racional dos recursos hídricos, premiando periodicamente os 
funcionários que se destacam. Além da medição dos volumes hídricos de captação 
de água, efluentes e de várias correntes hídricas do ciclo energético, mantemos um 
rígido controle de qualidade em todas as etapas do processo industrial, incluindo 
o tratamento de efluentes. Os resultados analíticos são acessados pela Liderança 
para acompanhamento. Contamos também com painéis de gestão hídrica, que 
compartilham os bons resultados e sinalizam as oportunidades de melhoria.

O tema é gerenciado por diversas áreas de forma multidisciplinar, com destaque 
para a Gerência de Sustentabilidade, além de integrar o nosso Plano Estratégico de 
Sustentabilidade, descrito aqui.

Mais informações referentes ao tema estão descritas no item eficientes deste 
relatório.

103-3   AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no 
desempenho das nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores:

303-3   RETIRADA DE ÁGUA

Retirada total de água, discriminada por tipo de fonte e de água, em ML*

Safra 2019/2020

Água doce (≤1.000 mg/L de 
sólidos dissolvidos totais)

Outras águas (> 1.000 mg/L 
sólidos totais dissolvidos)

Fontes superficiais 48.011,19 0,00

Fontes subterrâneas 2.877,16 0,00

Total 50.998,78 0,00

* Dados obtidos a partir da somatória dos medidores de vazão instalados em cada uma das unidades nos 
pontos de captação. A Raízen não realizou o levantamento e categorização das regiões de captação. Desta 
forma, não há como saber se são de regiões de estresse hídrico.

303-5   CONSUMO DE ÁGUA

Consumo de água, em ML*

Safra 2019/2020

Total 50.998,78

* Dados obtidos a partir da somatória dos medidores de vazão instalados em cada uma das unidades nos 
pontos de captação. A Raízen não realizou o levantamento e categorização das regiões de captação. Desta 
forma, não há como saber se são de regiões de estresse hídrico.
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103-1   EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE
O Brasil é um país de proporções continentais, com 8,5 milhões de km² que ocupam 
quase a metade da América do Sul e abarcam várias zonas climáticas e uma diversi-
dade de biomas, o que é refletido na enorme riqueza da flora e da fauna nacionais. 

Nesse cenário, o monitoramento da regularidade ambiental de áreas próprias e de 
parceiros é imprescindível. O mapeamento da cadeia e a orientação aos produtores 
de cana, principalmente os pequenos e médios, são mecanismos fundamentais 
para a mitigação de riscos.

O tema é material, sobretudo, para os nossos negócios em etanol, açúcar e bioenergia.

103-2   ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES
Somos signatários do Protocolo Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro, desde 
2007. O documento, um acordo firmado entre o governo do Estado de São Paulo e a 
União da Indústria da Cana-de-Açúcar de São Paulo (Unica), relaciona princípios e 
orientações técnicas a serem adotados pelas indústrias da cadeia da cana-de-açú-
car no que diz respeito às questões ambientais. Dentre esses princípios, destaca-se 
a antecipação dos prazos legais estabelecidos para a eliminação da prática da 
queima na colheita da cana- de-açúcar. Para alcançar esse objetivo, realizamos 
significativos investimentos em monitoramento e rápida resposta a incêndio nos 
canaviais, por meio de câmeras de alta definição e longo alcance para identificação 
de focos, impedindo o alastramento.

O tema é gerenciado por diversas áreas de forma multidisciplinar, com destaque 
para a Gerência de Sustentabilidade.

Mais informações referentes ao tema estão descritas no item ... eficientes... deste 
relatório.

103-3   AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no 
desempenho das nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores:

304-1    UNIDADES OPERACIONAIS PRÓPRIAS, ARRENDADAS OU ADMINISTRADAS DENTRO 
OU NAS ADJACÊNCIAS DE ÁREAS PROTEGIDAS E ÁREAS DE ALTO VALOR PARA A 
BIODIVERSIDADE SITUADAS FORA DE ÁREAS PROTEGIDAS
Possuímos e operamos unidades industriais, além de áreas de cultivo de cana-de-açú-
car arrendadas de terceiros, nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e 
Paraná – o que totaliza mais de 800 mil hectares. Apesar de haver atividade adminis-
trativa, a maior parte das operações próximas a áreas de alto valor de biodiversidade 
são agroindustriais de cultivo, colheita, transporte e processamento da cana-de-açúcar. 

Uma das formas de assegurar a preservação da biodiversidade é por meio da 
certificação Bonsucro, cujo alcance foi de 22 unidades no fim da safra 2019/2020. 
Isso porque, entre os critérios para certificação, está a inexistência de cultivo de 
cana-de-açúcar em áreas protegidas ou de alto valor de conservação.

A biodiversidade é um dos temas abordados no Plano de Gestão Ambiental das 
unidades certificadas Bonsucro. O documento pontua iniciativas locais nas áreas 
industriais e agrícolas para preservação e fomento da fauna e flora, entre as quais: 
campanhas e diálogos diários com vistas à conscientização dos colaboradores, 

2.4
USO DA TERRA
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contratação de estudos de fauna para identificação e proposição de medidas de 
preservação, implantação de placas para reduzir atropelamentos em áreas de fluxo 
intenso, capacitação de funcionários para captura e soltura de animais, e estudo de 
estágio de regeneração de Áreas de Preservação Permanente (APPs).

Não dispomos, no entanto, de metodologia para estimar o valor  
da biodiversidade nos locais onde operamos.

304-2    IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DE ATIVIDADES, PRODUTOS E SERVIÇOS  
SOBRE A BIODIVERSIDADE
Alguns impactos na biodiversidade decorrentes de nossas operações envolvem:

•  O fluxo de caminhões no entorno das unidades produtoras e as emissões de 
poluentes devido às atividades industriais podem interferir na dinâmica da fauna 
da região, o que entendemos ser o maior impacto potencial das nossas atividades 
sobre a biodiversidade.

•  O uso de substâncias para o controle de pragas e insetos, o que pode trazer im-
pactos se não for bem gerenciado. Buscamos, portanto, utilizar controle biológico 
de pragas e otimizar a aplicação de fertilizantes e defensivos – utilizamos somen-
te produtos autorizados para a cultura de cana-de-açúcar, bem como controla-
mos as doses dos produtos e adotamos as melhores tecnologias para garantir a 
conformidade com padrões exigidos.

•  Perda de mata ciliar, coibida pelo mapeamento das áreas de preservação existen-
tes nas propriedades que administramos.

•  Mortandade de animais por atropelamento, o que é mitigado por iniciativas como 
treinamento de funcionários e sinalização adequada.

304-3   HABITATS PROTEGIDOS OU RESTAURADOS
A biodiversidade é um dos temas abordados no Plano de Gestão Ambiental das 
unidades certificadas Bonsucro. Trata-se de um documento constituído por ações 
mensuráveis, que têm o objetivo de demonstrar a gestão realizada por cada uma das 
unidades produtoras para minimizar os impactos ambientais de suas atividades.

Entre as ações destacam-se fomento da proteção e conservação da fauna, median-
te a identificação e preservação das espécies existentes nas áreas de operações 
agrícolas; educação ambiental de funcionários para preservação das espécies; e 
plano estratégico de monitoramento da fauna para avaliar os impactos das opera-
ções na biodiversidade por regiões.

A preservação da flora é abordada desde o início da seleção de áreas para o cultivo 
da cana-de-açúcar com critérios ambientais (atendimento ao Zoneamento Agroam-
biental, arrendamento apenas da área agricultável, análise da matrícula para pre-
servação de reserva legal, inscrição no Cadastro Ambiental Rural etc) de seleção de 
áreas a serem seguidos, assim como no momento de cultivo do solo com respeito 
as Áreas de Preservação Permanente (APPs) e nascentes, técnicas de manejo do 
solo para evitar erosão, entre outras.

As ações para preservação da biodiversidade são realizadas nas áreas agrícolas 
das unidades produtoras e as medidas de proteção elaboradas foram aprovadas 
por empresas certificadoras de padrões internacionais de sustentabilidade, como 
Bonsucro e International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).
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A avaliação de cada área protegida ou restaurada é feita por meio de:

•  Dashboard dos avistamentos de animais silvestres nas áreas de operação agríco-
la das unidades;

•  Identificação das localizações agrícolas com maior incidência de animais para 
posterior instalação de sinalizações, com o intuito de alertar sobre a proibição de 
pesca e caça e, o risco de atropelamentos;

•  Resultados do plano estratégico de monitoramento da Biodiversidade por meio 
de três indicadores: Conhecimento Específico da Biodiversidade, Mapeamento de 
Sensibilidade Ambiental e Proposição de Ações de Manejo;

•  Mapeamento do estágio de regeneração de APPs e ações locais de fomento para 
incentivo ao reflorestamento.

As normas e premissas adotadas para a realização das ações relacionadas à ges-
tão da biodiversidade foram:

•  Plano de Gestão Ambiental (PGA): documento elaborado de acordo com as dire-
trizes estabelecidas pelo Padrão de Produção Bonsucro, contendo dez temas com 
ações e metas específicas para cada um deles, demonstrando a gestão realizada 
nas unidades para minimizar o impacto de suas operações;

•  Plano Estratégico de Monitoramento da Biodiversidade: Avaliação dos impactos 
da atividade de cana-de-açúcar para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, 
realizada por meio da aplicação de conceitos de conservação da biodiversidade e 
ecologia de paisagem, de acordo com as exigências do Padrão Bonsucro; e

•  Mapeamento do estágio de regeneração das APPs: Diagnóstico realizado por 
empresa contratada, identificando os estágios de regeneração das APPs por meio 
de mapeamento da hidrografia, delimitação da APP conforme diretriz definida no 
Código Florestal e mapeamento do uso e cobertura do solo nas APPs.

411-1   CASOS DE VIOLAÇÕES ENVOLVENDO DIREITOS DE POVOS INDÍGENAS
Não houve.

103-1   EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE
O tema aborda a geração de resíduos ao longo de toda a cadeia produtiva. Especifi-
camente, no setor em que atuamos, aproveita-se praticamente toda a matéria-pri-
ma: os subprodutos da cana-de-açúcar podem ser utilizados seja na fertilização de 
solos, seja na cogeração de energia, entre outras aplicações.

Nesse sentido, identifica-se oportunidade para elevarmos o patamar de sustentabi-
lidade na cana, por meio, por exemplo, da redução de custos na produção de biogás 
a partir da vinhaça. A fábrica de açúcar também possui desafios relacionados à 
destinação de resíduos, os quais contêm materiais orgânicos devido a produtos 
químicos usados em sulfitação e calagem; e fosfatação no tratamento do caldo 
misto e na remoção de coloração.

O tema é material para todos os nossos negócios – etanol, açúcar, distribuição de 
combustíveis e bioenergia.

2.5 
RESÍDUOS  
SÓLIDOS
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103-2   ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES
Atuamos em um sistema de economia circular, aproveitando todos os resíduos e 
insumos utilizados em seus processos para geração de novas formas de energia, 
contribuindo diretamente com o meio ambiente, gerando menos resíduos industriais 
e criando produtos sustentáveis que ajudam a limpar a matriz energética brasileira. 

A partir do bagaço de cana-de-açúcar, nos destacamos como uma das maiores 
produtoras de bioenergia, suprindo a demanda de nossas plantas e exportando 
energia para o grid nacional. Além disso, o bagaço é utilizado como matéria-prima 
para a produção do Etanol de Segunda Geração (E2G), tecnologia que permite a 
produção de até 50% mais etanol com a mesma área plantada, o que reduz signifi-
cativamente a pegada de carbono desse produto. 

Com a produção de bioenergia por meio da queima do bagaço, emitimos e comer-
cializamos RECs com parceiros comprometidos com o uso de energia renovável 
em seus processos. Os RECs são certificados que permitem a rastreabilidade da 
origem renovável de um consumo de energia elétrica. Ele representa um megawat-
t-hora (MWh) de energia renovável gerado e inserido na rede nacional.

O tema é gerenciado por diversas áreas de forma multidisciplinar, com destaque 
para a Gerência de Sustentabilidade.

103-3   AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no 
desempenho das nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores:

306-2   PESO TOTAL DE RESÍDUOS POR TIPO E MÉTODO DE DISPOSIÇÃO

Peso total de resíduos por tipo e método de disposição*

Safra 2019/2020

Resíduos perigosos Resíduos não perigosos

Incineração (kg) 28.356,78 0,00

Co-processamento (kg) 1.024.410,00 0,00

Co-processamento (L) 0,00 0,00

Descontaminação (kg) 339.034,72 0,00

Descontaminação por processo  
de micro-ondas (kg)

0,00 0,00

Reprocessamento (kg) 20.270,00 0,00

Aterro sanitário (kg) 170,80 1.662.680,59

Re-refino (kg) 784.991,00 0,00

Reutilização (kg) 0,00 83.716,00

Reciclagem (kg) 0,00 10.202,00

Compostagem (kg) 0,00 515.801.957,26

Total 2.197.233,30 517.558.555,85

* O descarte direto de resíduos é feito por uma empresa terceira. A área que faz a gestão do tema internamente 
checa os dados recebidos pelo fornecedor para avaliar se estão corretos.
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306-3   VAZAMENTOS SIGNIFICATIVOS
Não houve vazamentos significativos para efeito em nossas demonstrações finan-
ceiras (acima de R$ 1 milhão). No entanto, monitoramos quaisquer derrames, em 
áreas contida e não contida, independentemente de serem significativos ou não. Os 
vazamentos significativos são aqueles que cujo derrame em área contida é acima 
de 100L e qualquer volume em área não contida. Todos os eventos são registrados, 
as causas investigadas e ações planejadas para mitigar impactos e evitar recor-
rências. Assim, em 2019/2020, foram registrados cinco vazamentos controláveis, 
sendo dois em áreas contidas, totalizando 2.100 litros, e três em áreas não conti-
das, 16.415 litros. No total, foram 18.515 litros derramados no período.  

103-1   EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE
A manutenção de um relacionamento positivo com o entorno das usinas e plan-
tações é importante para evitar conflitos, eventuais interrupções e, em última 
instância, o término da atividade. O entorno das operações é dinâmico, portanto, é 
fundamental que as empresas se antecipem às mudanças e demandas locais.

O tema é material para todos os nossos negócios – etanol, açúcar, distribuição de 
combustíveis e bioenergia.

103-2   ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES
Diante do fato de que o desempenho satisfatório de nossas atividades está di-
retamente relacionado com um bom relacionamento com públicos de interesse 
e com a geração de valor para as comunidades, desenvolvemos uma Política de 
Desempenho Social, que estabelece objetivos em relação à gestão de riscos e 
oportunidades sociais em nossas operações. Como uma das ferramentas dessa 
política, foi implementado um software que analisa e classifica as oportunidades 
de investimento social e patrocínios de acordo com o retorno potencial de cada um 
deles. Dessa forma, minimizou-se a subjetividade de análise e maximizaram-se os 
resultados dos projetos, uma vez que o software é parametrizado com os nossos 
objetivos de negócio.

Para o relacionamento com grupos específicos das comunidades, mantemos 
iniciativas que visam à educação, profissionalização, cultura, saúde, cidadania e ao 
esporte. Os nossos objetivos no relacionamento com esse público incluem: ofere-
cer atendimento a crianças, adolescentes, jovens e adultos por meio dos projetos 
realizados; promover o diálogo com as comunidades; gerar emprego, renda e capa-
citação profissional no entorno de nossas instalações; entre outros.

Adicionalmente, apoiamos as comunidades em momentos críticos, como no com-
bate à pandemia da doença respiratória causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), 
cujas ações estão apresentadas aqui.

O nosso Sistema de Gestão de Operações (SIGO) abrange procedimentos atualiza-
dos com vistas à melhor análise dos impactos das nossas operações e à eficácia 
das iniciativas empreendidas.

Entre as políticas e os procedimentos institucionalizados para auxiliar no relaciona-
mento com o entorno, destacam-se:

2.6 
RELACIONAMENTO 
COM O ENTORNO
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• Código de Conduta, reeditado em 2019/2020 (saiba mais aqui).

• Política de Performance Social

• Política de Sustentabilidade 

•  Canal de Ética, para denúncias de violações ao Código de Conduta, às políticas 
internas e às legislações aplicáveis (saiba mais aqui).

•  Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e Ouvidoria. Quando recebemos uma 
reclamação/queixa da comunidade, registramos o chamado e direcionamos à área 
de Comunicação, que faz as devidas análises e retorna dentro do prazo de cinco 
dias úteis para posterior resposta ao solicitante. Caso necessário, a área Jurídica é 
envolvida. As principais demandas relacionadas a Direitos Humanos referem-se a 
denúncias de assédio moral e/ou sexual. Para levantar as demandas relacionadas 
a impactos ambientais, utilizamos o filtro de danos ou poluição. Os temas mais 
levantados foram poeira, odor forte e solo. Em relação aos impactos sociais, foram 
levantadas demandas referentes a transporte (caminhão-tanque, caminhão de cana 
e carro da nossa frota, conduta do motorista no trânsito e imprudências no trânsi-
to), a barulho excessivo, condições das unidades produtoras, ameaça/assédio físico 
e/ou moral, riscos estruturais e/ou de manuseio, entre outras.

Demandas recebidas pelo SAC e Canal de Ética, por tema

Safra 2019/2020

Registradas Processadas Solucionadas
Recebidas em períodos 

anteriores e resolvidas na safra

Direitos Humanos 74 74 87 13

Impactos ambientais 215 215 215 0

Impactos sociais 134 134 134 0

O tema é gerenciado por diversas áreas de forma multidisciplinar, com destaque 
para Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Saúde, Segurança e Meio Ambien-
te (SSMA).

Mais informações referentes ao tema estão descritas no capítulo Que Deixa um 
Legado deste relatório.

103-3   AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no 
desempenho das nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores:

202-1    PROPORÇÃO DO MENOR SALÁRIO PAGO, POR GÊNERO,  
COMPARADO AO SALÁRIO MÍNIMO LOCAL
Buscamos manter faixas salariais atrativas em comparação com outras empre-
sas do mercado. Em 2019/2020, o menor salário pago para homens e mulheres 
equivalia, respectivamente a 113,7% e 121,9% do salário mínimo nacional (R$ 
998,00), considerando funcionários ativos em março de 2020, exceto aprendizes 
e estagiários. 
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203-1   INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS OFERECIDOS
Desenvolvemos uma matriz de criticidade social, ferramenta de análise que aponta, 
entre os municípios onde mantemos operação, aqueles a serem priorizados por nossa 
área de Performance Social. Esse processo considera o mapeamento de riscos e 
impactos das operações e a oportunidade de desenvolvimento local, por meio de uma 
agenda positiva. Nas localidades em que mapeamos alta criticidade social, aprofun-
damos a matriz a partir das percepções de stakeholders locais. O número de pessoas 
beneficiadas é mensurado de forma a verificar a eficácia dos projetos empreendidos.

Em 2019/2020, foram beneficiadas mais de 3 milhões de pessoas, direta e indire-
tamente, por meio de nossos projetos e patrocínios, além das iniciativas empreen-
didas pela Fundação Raízen e demais ações setoriais e de voluntariado. O investi-
mento foi de aproximadamente R$ 20 milhões.

Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais da Raízen*

Safra 2015/2016 Safra 2016/2017 Safra 2017/2018 Safra 2018/2019 Safra 2019/2020

Projetos educativos 337.000 225.000 53.000 65.000 -

Projetos de inclusão social 615.000 274.000 800.000 410.000 1.314.036

Projetos da Fundação Raízen 333.000 309.000 193.000 26.000 12.935

Projetos culturais - - - 165.000 -

Projetos setoriais - - - 191.000 1.680

Projetos esportivos - - - 2.500 -

Formação e inclusão profissional 21.000 5.000 4.000 2.200 2.822

Voluntariado e campanhas internas 171.000 196.000 201.000 318.000 1.723.712

TOTAL 1.477.000 1.009.000 1.251.000 1.179.700 3.055.185

* Foram contabilizadas pessoas beneficiadas direta e indiretamente, sendo consideradas estimativas para o cálculo das beneficiadas indiretamente.

 

Investimento social da Raízen, em R$ mil

Safra 2015/2016 Safra 2016/2017 Safra 2017/2018 Safra 2018/2019 Safra 2019/2020

Projetos Incentivados* 7.584 7.003 6.157 7.339 8.742

Fundação Raízen** 4.848 5.098 5.604 5.815 6.993

Patrocínios*** - - - 1.070 4.034

Total 16.830 14.093 11.761 14.263 19.769

* Projetos sociais incentivados por meio do FUMCAD, PRONON, PRONAS, FMI, ROUANET e PROAC. 
** Atuação nos pilares profissionalizante, socioeducativo e projetos de educação e cidadania na comunidade (de forma gratuita). 

*** Patrocínios com foco em cultura, esporte e eventos setoriais. A informação passou a ser relatada somente em 2018/2019. 

Os investimentos em infraestrutura totalizaram cerca de R$ 43,9 milhões com foco 
em manutenção de estradas rurais, as quais também beneficiaram comunidades 
próximas as nossas operações.

Adicionalmente, foram destinados cerca de R$ 200 mil a bordos e sensoriamen-
to com objetivo de promover o melhor mapeamento das estradas, primárias 
e secundárias, no entorno de nossas instalações; classificação dos locais de 
pontes e aterros, cruzando base de estradas com corpos hídricos, validado pelo 
time de Transporte das unidades; e identificação de trechos onde há necessida-
de de controle de poeira. O projeto possibilitará, nos próximos anos:
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•  A interligação com as malhas rodoviárias e o mapeamento de trevos e acessos;
• A especificação do tipo de solo a cada trecho;
• O desenvolvimento de um novo modelo de remuneração do frete agrícola (R$/km);
• Roteirização entre fazendas (melhor rota) e a estimativa de distância entre pontos;
• Rotograma com pontos de atenção on-line para frota de transporte; e
• Monitoramento on-line de frotas fora do trajeto determinado

413-1    OPERAÇÕES COM ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE LOCAL, AVALIAÇÕES DE IM-
PACTO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO
Durante a safra, implementamos programas de engajamento de stakeholders em 
65% de nossas operações, além de avaliações de impactos e programas de desen-
volvimento local6, respectivamente, em 75% e 39% das localidades.

Percentual de operações com programas nas comunidades, em %*

Safra 2017/2018 Safra 2018/2019 Safra 2019/2020

Programas de engajamento  
da comunidade

37 69 71

Programas de avaliação de impacto 37 65 75

Programas de desenvolvimento local 21 44 39

*A Raízen não reporta o percentual de operações que realizam avaliações de impacto ambiental e monitoramento 
contínuo; divulgação pública de resultados de avaliações de impacto ambiental e social; comitês e processos de con-
sulta à comunidade local de base ampla que incluem grupos vulneráveis; conselhos de empresa, comitês de saúde 
e segurança ocupacional e outros órgãos de representação dos trabalhadores para lidar com os impactos; e que 
possuem processos formais de queixas da comunidade local pois a gestão interna não contempla essas discrimina-
ções, e sim as informações oferecidas no indicador. 

Abrangência dos programas desenvolvidos, em %, por tipo de operação  
e programa em 2019/2020

Escritórios Unidades 
produtoras

Terminais de 
distribuição Aeroportos

Projetos derivados de leis de incentivo 75 71 22 27

Cursos profissionalizantes 0 42 0 0

Projetos realizados com investimentos 
do BNDES 

0 0 0 0

Campanha do Agasalho 75 100 56 40

Campanha de Natal 100 96 35 20

Amigo Leal 100 29 4 0

Voluntariado 75 38 7 0

Higiene Infantil 50 42 16 7

Brinquedos Usados 50 17 10 7

Jovem em Casa 0 17 0 0

Lago, Laguinho e Lagão 0 21 0 0

Consertão 0 13 0 0

Sonhando Alto 0 4 0 0

XV de Piracicaba 25 4 0 0

6  Os quais mobilizam recursos financeiros e contribuem para o aumento de empregabilidade no entorno de nossas 
instalações.
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413-2    OPERAÇÕES COM IMPACTO NEGATIVO SIGNIFICATIVO, REAL OU POTENCIAL, SOBRE 
AS COMUNIDADES LOCAIS
Do ponto de vista social, um impacto potencialmente negativo é o fechamento 
de uma unidade produtora em município de baixa quantidade populacional, pois 
geralmente as unidades são intensivas em mão de obra e as demissões podem 
gerar um efeito significativo no local. Além disso, a nossa operação pode ocasionar 
alguns impactos para a comunidade do entorno, como:

•  Circulação de caminhões: poeira, trepidação e danos a propriedades privadas, 
estradas e pontes;

• Ar: Emissões do parque industrial;
•  Infraestrutura: Condições das Instalações da Área de Vivência de motoristas 

de produtos acabados.

103-1   EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE
Casos de violação dos direitos humanos têm sido recorrentes em diversas cadeias 
produtivas. Os órgãos fiscalizadores e da Justiça têm sido unânimes quanto à cor-
responsabilização de grandes empresas pela cadeia produtiva, com a aplicação de 
multas e sanções, como a inclusão na lista de trabalho escravo.

O tema – que também abrange questões relacionadas à diversidade nos times 
de trabalho, sobretudo em questões referentes à igualdade de oportunidades – é 
material para todos os nossos negócios: etanol, açúcar, distribuição de combustí-
veis e bioenergia. 

103-2   ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES
Mantemos uma série de políticas e procedimentos institucionalizados com vistas à 
garantia dos direitos humanos em toda a cadeia produtiva e no entorno das operações:

•  Código de Conduta, reeditado em 2019/2020 (saiba mais aqui).

•  Política de Combate à Corrupção

•  Política de Performance Social

•  Política de Sustentabilidade 

•  Canal de Ética, para denúncias de violações ao Código de Conduta, às políticas inter-
nas e às legislações aplicáveis (saiba mais aqui).

•  Análises reputacional e legal da contraparte pela área de Trading

•  Procedimentos para seleção, qualificação e requalificação de fornecedores de equi-
pamentos, materiais e serviços

•  Certificações como Bonsucro e International Sustainability and Carbon Certification 
(ISCC).

•  Avaliações de fornecedores de cana-de-açúcar, no âmbito do Programa ELO (saiba 
mais aqui).

•  Inspeções nas transportadoras contratadas (saiba mais aqui).

A cada safra, envidamos esforços com vistas a promover mais igualdade entre 
gêneros. Entre as iniciativas, destacam-se a implementação de licença-maternida-
de de 180 dias, como aprimoramento do benefício previsto em lei; e salas em que 

2.7 
DIVERSIDADE 
E DIREITOS 
HUMANOS
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as funcionárias que retornam desse período possam extrair e armazenar leite com 
ainda mais conforto, incentivando à amamentação.

Em nossas práticas de remuneração, benefícios e treinamentos, não há qualquer 
tipo de diferenciação em virtude de gênero. Como reflexo, há presença feminina em 
todos os níveis hierárquicos, sendo que estamos estimulando a conscientização 
sobre o tema para aumentar ainda mais essa participação. Também realizamos 
eventos de atração focados no público feminino; promovemos grupos de diálogos 
sobre respeito para identificar possíveis barreiras que podem estar impactando a 
carreira das mulheres; ofertamos cursos profissionalizantes para comunidades do 
entorno com observância da participação de metade do público feminino; e busca-
mos o equilíbrio de gênero em programas como Aprendiz, Estágio, Estágio de Verão 
e Trainee; entre outras iniciativas.

Ações, políticas e procedimentos são definidos e acompanhados por nosso Comi-
tê de Diversidade e Inclusão, e geridos pela vice-presidência de Desenvolvimento 
Humano e Organizacional. Mais informações estão descritas no item ... diversos... 
deste relatório.

Externamente, aderimos ainda ao Movimento Mulher 360, grupo com grandes 
empresas, de diversos setores, comprometidas com a ampliação da participação 
feminina no ambiente corporativo.

103-3   AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no 
desempenho das nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores:

401-3   LICENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE

Licença maternidade e paternidade

Safra 2017/2018 Safra 2018/2019 Safra 2019/2020*

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Funcionários com o direito a tirar a licença 782 218 708 222 24.338 4.505

Funcionários que tiraram a licença 782 218 708 222 658 205

Retornaram ao trabalho ao fim do período 781 162 705 171 656 154

Retornaram ao trabalho e continuavam  
empregados após 12 meses

538 115 655 139 549 125

Taxa de retorno ao trabalho 87% 81% 89% 83% 99,7% 75%

Taxa de retenção de funcionários  
que tiraram licença

78% 65% 93% 81% 78% 73%

*A partir do ano de 2019, a Raízen passou a reportar esse indicador de acordo com a premissa do GRI, a qual orienta a consideração 
de todos os profissionais cobertos por políticas da organização, acordos ou contratos que contemplem licença.
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405-1   DIVERSIDADE NOS ÓRGÃOS DA GOVERNANÇA E NO QUADRO FUNCIONAL

Percentual de empregados por categoria funcional, faixa etária e gênero na safra 2019/2020

Abaixo de  
20 anos

Entre  
21 e 30 anos

Entre  
31 e 40 anos

Entre  
41 e 50 anos

Entre  
51 e 60 anos

Acima  
de 60 anos Total

Administrativo

Homens 0,021% 3,335% 3,342% 0,981% 0,489% 0,139% 8,31%

Mulheres 0,062% 3,231% 2,514% 0,569% 0,111% 0,024% 6,51%

Aprendiz

Homens 0,804% 0,163% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,97%

Mulheres 0,662% 0,139% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80%

Coordenação/Su-
pervisão

Homens 0,00% 0,406% 1,307% 0,541% 0,173% 0,01% 2,44%

Mulheres 0,00% 0,125% 0,468% 0,118% 0,024% 0,007% 0,74%

Diretoria

Homens 0,00% 0,00% 0,024% 0,104% 0,021% 0,003% 0,15%

Mulheres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,003% 0,00% 0,00%

Gerência

Homens 0,00% 0,007% 0,350% 0,284% 0,139% 0,01% 0,79%

Mulheres 0,00% 0,00% 0,101% 0,055% 0,00% 0,00% 0,16%

Operação

Homens 0,007% 0,482% 1,005% 0,645% 0,201% 0,031% 2,37%

Mulheres 0,00% 0,00% 0,007% 0,014% 0,00% 0,00% 0,02%

Presidência

Homens 0,00% 0,00% 0,00% 0,003% 0,00% 0,00% 0,00%

Mulheres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Produção

Homens 0,732% 13,972% 22,879% 17,082% 11,032% 3,633% 69,33%

Mulheres 0,094% 1,914% 2,274% 1,630% 1,002% 0,468% 7,38%

Vice-presidência

Homens 0,00% 0,00% 0,00% 0,014% 0,007% 0,00% 0,02%

Mulheres 0,00% 0,00% 0,00% 0,003% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL

Homens 1,564% 18,365% 28,908% 19,655% 12,062% 3,828% 84,38%

Mulheres 0,818% 5,409% 5,364% 2,389% 1,141% 0,499% 15,62%

Total 2,382% 23,774% 34,272% 22,043% 13,203% 4,327% 100,00%
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Percentual de empregados por categoria funcional, gênero e etnia na safra 2019/2020

Amarela Branca indígenas Não  
informado Pretos Pardos Total

Administrativo
Homens 0,07% 6,65% 0,007% 0,01% 0,25% 1,31% 8,307%

Mulheres 0,05% 5,40% 0,007% 0,01% 0,16% 0,88% 6,511%

Aprendiz
Homens 0,00% 0,51% 0,00% 0,01% 0,08% 0,37% 0,967%

Mulheres 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 0,05% 0,26% 0,801%

Coordenação/Su-
pervisão

Homens 0,03% 2,07% 0,003% 0,00% 0,03% 0,31% 2,437%

Mulheres 0,01% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,742%

Diretoria
Homens 0,00% 0,14% 0,003% 0,00% 0,00% 0,01% 0,153%

Mulheres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,003%

Gerência
Homens 0,01% 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,790%

Mulheres 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,156%

Operação
Homens 0,01% 1,29% 0,00% 0,00% 0,23% 0,84% 2,371%

Mulheres 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,021%

Presidência
Homens 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,003%

Mulheres - - 0,00% - - - -

Produção
Homens 0,07% 38,67% 0,014% 0,04% 4,63% 25,91% 69,331%

Mulheres 0,01% 4,19% 0,00% 0,00% 0,52% 2,67% 7,381%

Vice-presidência
Homens 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,021%

Mulheres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,003%

TOTAL

Homens 0,19% 50,08% 0,028% 0,07% 5,21% 28,80% 84,381%

Mulheres 0,07% 10,90% 0,007% 0,01% 0,74% 3,90% 15,619%

Total 0,26% 60,99% 0,035% 0,08% 5,94% 32,70% 100,00%
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Percentual de pessoas com deficiência (PCD) por categoria funcional e gênero

Safra 2015/2016 Safra 2016/2017 Safra 2017/2018 Safra 2018/2019 Safra 2019/2020

Administrativo
Homens 1,60% 2,80% 4,40% 3,58% 0,29%

Mulheres 1,40% 2,20% 1,40% 3,18% 0,24%

Coordenação/ Su-
pervisão

Homens 0,20% 0,20% 0,50% 0,58% 0,02%

Mulheres 0,80% 0,60% 0,60% 0,51% 0,00%

Diretoria
Homens 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mulheres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gerência
Homens 0,40% 0,40% 0,40% 0,87% 0,00%

Mulheres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Operação
Homens 0,00% 0,40% 2,00% 0,44% 0,01%

Mulheres 0,20% 0,00% 3,20% 0,00% 0,00%

Presidência
Homens 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mulheres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Produção
Homens 1,10% 1,50% 0,00% 2,07% 1,51%

Mulheres 2,00% 2,60% 0,00% 2,94% 0,26%

Vice-presidência
Homens 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mulheres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL

Homens - - - - 1,84%

Mulheres - - - - 0,51%

Total 2,00% 1,70% 2,10% 2,22% 2,34%

406-1   CASOS DE DISCRIMINAÇÃO E AÇÕES CORRETIVAS TOMADAS
Foram recebidas 48 denúncias de discriminação em 2019/2020 – 14 pelo Canal de 
Ética, das quais cinco foram confirmadas; e 34 advindas de reclamações trabalhistas 
recebidas pela área Jurídica. Os registros foram investigados pelas equipes compe-
tentes e, conforme a procedência, medidas administrativas foram tomadas, como ad-
vertência oral e escrita ou, até mesmo, desligamento do funcionário por justa causa.

407-1    OPERAÇÕES E FORNECEDORES COM POTENCIAL RISCO À LIBERDADE DE ASSO-
CIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Não há. Nossos gestores são conscientizados sobre o papel do sindicato, a dinâmi-
ca das negociações coletivas e legislação trabalhista vigente. 

408-1    OPERAÇÕES E FORNECEDORES COM RISCO SIGNIFICATIVO DE OCORRÊNCIA DE 
TRABALHO INFANTIL
Não há risco significativo de ocorrência de trabalho infantil na cadeia de forne-
cimento. O risco é gerenciado por meio de acompanhamento técnico, checagens 
de documento, visita aos fornecedores, definições de planos de melhorias, entre 
outras ações. O relacionamento com elos da nossa cadeia está descrito no capítulo  
QUE MOBILIZA PARCEIROS... deste relatório.
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409-1    OPERAÇÕES E FORNECEDORES COM RISCO SIGNIFICATIVO DE OCORRÊNCIA DE 
TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO
Não há risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo 
na cadeia de fornecimento. O risco é gerenciado por meio de acompanhamento 
técnico, checagens de documento, visita aos fornecedores, definições de planos de 
melhorias, entre outras ações. O relacionamento com elos da nossa cadeia está 
descrito no capítulo  QUE MOBILIZA PARCEIROS  deste relatório.

103-1   EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEU LIMITE
Não conformidades sociais e ambientais praticadas pelos fornecedores impõem riscos 
legais e reputacionais aos compradores. A consolidação do entendimento de que a 
responsabilidade das empresas não se limita à sua operação exige medidas de gestão 
de riscos compatíveis com a natureza dos insumos e serviços adquiridos e fornecidos.

Para além da gestão de risco, diversas organizações têm reportado ganhos signifi-
cativos por meio do apoio e reconhecimento de melhores práticas sociais e am-
bientais, fortalecendo vínculos e parcerias duradouras.

O tema é material para todos os nossos negócios – etanol, açúcar, distribuição de 
combustíveis e bioenergia.

103-2   ABORDAGEM DE GESTÃO E SEUS COMPONENTES
O relacionamento com fornecedores e parceiros é orientado pelo nosso Código de Con-
duta. Também mantemos canais abertos de diálogo (SAC e Ouvidoria) e ferramentas de 
comunicação dirigida (Portal de Fornecedores, Portal de Fornecedores de Cana etc).

Em relação à cadeia de suprimentos, contamos com a Política de Suprimentos, que 
define as diretrizes do processo de compras – o qual detém as certificações ISO 9001 
(Gestão da Qualidade), FSSC 22000 (Gestão de Segurança de Alimentos), ISO 17025 
(Gestão de Laboratórios), ISO 14001 (Gestão do Meio Ambiente), ISO 45001 (Gestão de 
Saúde e Segurança Ocupacional). Todos os fornecedores elegíveis anuem às nos-
sas cláusulas e condições, bem como passam por avaliação na etapa de cadastro. 
Adicionalmente, realizamos checagens mensais de documentação das empresas 
contratadas: Certidões Negativas de Débitos (CNDs) dos fornecedores que apresen-
tam alto risco ao nosso processo produtivo, Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
(CNEP) e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). Em caso de 
irregularidade, há bloqueio para novos contratos até que a questão seja solucionada. 
A reincidência pode levar, inclusive, ao cancelamento de contratos. Os times das uni-
dades produtoras e dos terminais são treinados para que comuniquem casos de não 
conformidade, o que facilita o desenvolvimento de planos de ação entre as partes.

Também adotamos práticas específicas para o estabelecimento de contratos com 
as outras categorias de fornecimento. Por meio de um rígido processo de homo-
logação das transportadoras, por exemplo, verificamos itens referentes a aspec-
tos legais, ambientais, de segurança, direitos humanos e trabalhistas, além de 
auditorias anuais e inspeções informais, a fim de garantir a conformidade desses 
parceiros aos nossos critérios (saiba mais aqui). Já o relacionamento com os forne-
cedores de cana-de-açúcar é conduzido pela área de Negócios Agrícolas, e todos 
os contratos devem estar de acordo com as nossas cláusulas e os requisitos legais. 
Os produtores são avaliados periodicamente no âmbito do Programa ELO.

O tema é gerenciado por diversas áreas de forma multidisciplinar.

2.8 
COMPRAS 
SUSTENTÁVEIS
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103-3   AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE GESTÃO
A avaliação da abordagem de gestão deste tema é acompanhada com base no 
desempenho das nossas operações, apurado pelos seguintes indicadores:

204-1   PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES LOCAIS
Em 2019/2020, foram gastos aproximadamente R$ 4,4 bilhões com fornecedores, 
sendo que 7% desse valor refere-se a contratos com fornecedores locais, ou seja, 
fornecedores do mesmo estado de nossas operações. Esse indicador considera 
o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços utilizados em processos 
produtivos e não produtivos.

Percentual de gastos com fornecedores locais, por polo regional, em %*

Safra 2015/2016 Safra 2016/2017 Safra 2017/2018 Safra 2018/2019 Safra 2019/2020

Polo Araçatuba 22,9 21 19,9 17,3 15,7

Polo Araraquara 9,9 8,2 9 7,7 9,3

Polo Assis 6,9 7,5 5,8 1,8 8,7

Polo Caarapó 2,9 4,5 4,8 3,6 3,8

Polo Jataí 6,9 9,3 11,9 9,1 9,0

Polo Jaú 7,1 7,5 6,3 7,2 6,6

Polo Piracicaba 12 9,1 10,8 9,6 10,3

* Índices referentes a SAP ECC (usinas). A partir de 2017/2018, são consideradas todas as compras da área de Suprimentos.

 

Percentual de gastos com fornecedores locais, por estado, em %

Safra 2016/2017 Safra 2017/2018 Safra 2018/2019* Safra 2019/2020

Amazônia (AM) - 21 19 25

Ceará (CE) 36 14 27 22

Espírito Santo (ES) 48 23 25 64

Goiás (GO) 22 2 24 26

Minas Gerais (MG) 27 24 30 23

Paraná (PR) 63 42 53 45

Paraíba (PB) 22 15 - -

Rio de Janeiro (RJ) 27 14 17 16

Rio Grande do Sul (RS) 34 26 31 35

Rondônia (RO) - - 18 13

Santa Catarina (SC) - - 26 8

São Paulo (SP) 91 87 85 87

Total geral 78 76 69 74

* O valor para Rondônia e Santa Catarina nos anos anteriores está indisponível porque constavam na categoria “demais Esta-
dos”, com percentual inferior a 15%.

308-1   NOVOS FORNECEDORES AVALIADOS A PARTIR DE CRITÉRIOS AMBIENTAIS
100%.
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308-2   IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS E AÇÕES TOMADAS
 
• Transportadoras

Em 2019/2020, 41 transportadoras foram submetidas a avaliações de impactos 
socioambientais, dos quais cinco apresentaram impactos socioambientais negati-
vos. Dois transportadores apresentaram derramamento em área não contida, três 
estiveram envolvidas em acidente de alto potencial controlável, dos quais duas 
tiveram acidentes com afastamento e em uma houve registro de acidente com uma 
fatalidade. Com todos os fornecedores, foram acordadas melhorias.

No mesmo período, houve encerramento de um contrato operacional (2,4% do total) 
devido performance aquém do exigível e potencial para geração de impactos. Além 
disso, esse fornecedor não se adequou às recomendações identificadas em inspeção.

• Cadeia de suprimentos

Consideramos impactos socioambientais negativos: manter contrato com empre-
sas que empregam pessoas em condições de trabalho escravo ou análogo a es-
cravo ou que não mantêm em dia o recolhimento de tributos de seus empregados; 
transacionar com fornecedores envolvidos em atos de corrupção, fornecedores 
irregulares em questões fiscais e que não cumprem com as condições contratuais 
em termos de prazo e qualidade.

Foram avaliados e cadastrados 1.792 possíveis fornecedores durante o ano-safra, 
dos quais 198 foram bloqueados para compras por representarem potenciais cau-
sadores de impactos socioambientais negativos significativos. Como esses forne-
cedores, ao serem identificados, são bloqueados no sistema, não é estabelecido 
plano de melhoria, tendo apenas as relações comerciais impedidas. 

Além disso, no monitoramento de desempenho (Índice de Qualificação de Forne-
cedores – IQF) – do qual participaram 166 parceiros estratégicos – três empresas 
foram bloqueadas por não preencherem os nossos requisitos mínimos referentes 
a prazo e qualidade. Na safra 2019/2020, ainda foram realizadas 150 reuniões com 
os fornecedores estratégicos monitorados no IQF, que representam 80% do nosso 
volume de compras. 

• Fornecedores de cana

Em 2019/2020, 1.172 produtores participavam do Programa ELO, no âmbito do 
qual foram acompanhados por equipe técnica e receberam planos de ação a partir 
das avaliações a que eram submetidos. No fechamento da safra 2019/2020, 99% 
do total de fornecedores de cana estavam contemplados no Programa ELO. Não 
foram identificados impactos socioambientais negativos nesses fornecedores. Mais 
informações estão disponíveis aqui.

414-1   NOVOS FORNECEDORES AVALIADOS A PARTIR DE CRITÉRIOS SOCIAIS
100%.

414-2   IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS E AÇÕES TOMADAS
Idem 308-2.
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Os seguintes indicadores deixaram de ser materiais, mas continuam  
sendo divulgados por serem estratégicos:

201-1   VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO E DISTRIBUÍDO 

RAÍZEN ENERGIA7

Demonstração do valor adicionado, em R$ mil

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Receitas - Vendas brutas de produtos  
e serviços

12.557.268 12.900.645 15.844.028 23.960.173 32.352.319

Receitas - Devoluções de vendas,  
descontos e abatimentos

-10.198 -11.257 -31.266 -44.050 -72.857

Receitas - Constituição de perda estimada 
para créditos de liquidação duvidosa, líquida

-5.025 -1.811 -182 -3.856 -1.451

Receitas - Outras Receitas (despesas)  
operacionais

49.885 25.989 114.241 407.789 370.656

Receitas - Total 12.591.930 12.913.566 15.926.821 24.320.056 32.648.667

Insumos adquiridos de terceiros - Custos dos 
produtos vendidos e dos serviços prestados

-5.981.389 -6.124.579 -8.521.465 -16.741.661 -23.965.820

Insumos adquiridos de terceiros - Materiais, 
energia, serviços de terceiros e outros

-769.049 -809.235 -973.690 -953.640 -967.688

Insumos adquiridos de terceiros  
– Ganho decorrente de mudança no valor 
justo e realização da mais ou menos valia  
dos ativos biológicos

637.937 304.621 -367.432 -261.158 12.881

Insumos adquiridos de terceiros – Consti-
tuição (reversão) de perda estimada com 
investimentos, ativos imobilizados e intangí-
veis, líquidas

0 -156.200 14.263 136.692 -2.452

7  Os valores informados estão em R$ 1.000, conforme Demonstrações Financeiras divulgadas ao mercado e arquivadas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

3.
OUTROS INDICADORES
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2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Insumos adquiridos de terceiros – Reversão 
(constituição) de perda estimada para obso-
lescência de estoques

-377 -72.383 54.277 1.163 -6.022

Insumos adquiridos de terceiros - Total -6.112.878 -6.857.776 -9.794.047 -17.818.604 -24.929.101

Valor adicionado bruto 6.479.052 6.055.790 6.132.774 6.501.452 7.719.566

Depreciação e amortização -1.876.896 -1.818.791 -2.136.639 -2.108.939 -3.128.170

Valor adicionado líquido produzido 4.602.156 4.236.999 3.996.135 4.392.513 4.591.396

Valor adicionado recebido em transferências 
- Resultado de equivalência patrimonial

-73.260 -69.635 -21.423 30.985 -21.206

Valor adicionado recebido em transferências 
- Receitas financeiras

664.798 665.347 646.169 570.141 443.542

Ganho com variações cambiais 195.862 2.706 29.585 115.778 90.105

Ganho em operações com derivativos 668.922 736.068 148.816 195.495 648.408

Valor adicionado recebido em transferências 
- Total

1.456.322 1.334.486 803.147 912.399 1.160.849

Valor adicionado a distribuir 6.058.478 5.571.485 4.799.282 5.304.912 5.752.245

 

Distribuição do valor adicionado, em R$ mil

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Distribuição do valor adicionado Pessoal  
- Remuneração direta

1.273.054 1.234.931 1.102.838 1.075.138 1.184.718

Distribuição do valor adicionado Pessoal  
- Benefícios

236.691 276.800 288.020 325.691 340.283

Distribuição do valor adicionado Pessoal - FGTS 117.679 117.464 118.351 120.969 121.228

Distribuição do valor adicionado 
Pessoal - Total

1.627.424 1.629.195 1.509.209 1.521.798 1.646.229

Impostos, taxas e contribuições - Federais 374.844 576.159 773.247 1.024.186 1.133.745

Tributos federais diferidos 387.202 121.858 -109.607 -140.987 -200.771

Impostos, taxas e contribuições - Estaduais 460.644 463.286 551.613 655.597 729.286

Impostos, taxas e contribuições - Municipais 2.572 8.158 7.928 10.846 13.229

Impostos, taxas e contribuições - Total 1.225.262 1.169.461 1.223.181 1.549.642 1.675.489

Remuneração de capitais de terceiros  
- Despesas Financeiras

969.697 868.270 875.762 996.675 1.353.705

Remuneração de capitais de terceiros  
– Perda com variações cambiais

637.387 70.870 52.721 186.413 760.912

Remuneração de capitais de terceiros  
– Perda em operações com derivativos

91.562 0 59.228 46.604 0

Remuneração de capitais de terceiros  
– Aluguéis e arrendamentos

321.502 429.110 436.387 491.345 138.481
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Remuneração de capitais de terceiros - Total 2.020.148 1.368.250 1.424.098 1.721.037 2.253.098

Remuneração de capitais próprios - Dividen-
dos e juros sobre capital próprio

9.865 211.636 0 44.334 1.601

Remuneração de capitais próprios - Lucros 
retidos

1.175.779 1.193.031 642.807 473.022 273.979

Remuneração de capitais próprios - Partici-
pação dos acionistas não controladores nos 
lucros retidos

0 -88 -13 -4.921 -98.151

Remuneração de capitais próprios - Total 1.185.644 1.404.579 642.794 512.435 177.429

Valor adicionado distribuído 6.058.478 5.571.485 4.799.282 5.304.912 5.752.245

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS1

Demonstração do valor adicionado, em R$ mil

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Receitas

Vendas de mercadorias e serviços 76.907.237              93.970.810 108.409.402

Receita bruta 77.739.353              95.388.153 110.106.352

Devoluções -439.725 - 517.091 -730.261

Outras deduções -392.391 - 900.252 -966.689

Outras receitas operacionais 219.864                   272.949 1.313.113

Receitas relativas à construção  
de ativos próprios 

0                               0   0

 PDD - Reversão / (constituição) -26.426 - 6.953 -9.234

 Receitas 77.100.675         94.236.806 109.713.281

 Insumos adquiridos de terceiros 

Custos de mercadorias vendidas -70.543.533 - 84.602.920 -95.246.465

Materiais, energia, serviços de terceiros  
e outros 

-1.112.048 - 1.437.187 -1.832.579

Perda / recuperação de ativos 0                      20.937 0

Outras 16.827                              0   -234.927

 Insumos adquiridos de terceiros -71.638.754 - 86.019.170 -97.313.971

 Valor adicionado bruto 5.461.921           8.217.636 12.399.310

Depreciação, amortização e exaustão -603.853 - 343.777 -823.748

Depreciação e amortização -206.898 - 343.777 -823.748

Amortização de direitos de exclusividade  
de fornecimento 

-396.955                               0   0
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Valor adicionado líquido produzido  
pela entidade 

4.858.068           7.873.859 11.575.562

Valor recebido em transferência 687.942                1.641.562 6.252.154

Receita financeira 139.098                   230.577 311.438

Valor justo de instrumentos financeiros 40.026                               0   0

VC ativa 98.999                   279.263 1.353.804

Ganho com derivativos 253.554                   952.509 4.398.967

Receita de equivalência patrimonial 0                               0   5.416

Outros valores recebidos em transferência 156.265                   179.213 182.529

Valor adicionado total a distribuir 5.546.010           9.515.421 17.827.716

1. Valores contemplam as operações na Argentina. Como houve mudança na forma de relatar a informação na safra 2017/2018, não incluímos os dados referentes às 
safras anteriores. Para consultá-los, acesse: https:// www.raizen.com.br/relatorioanual/pt/indicadores-da-gri.html

Distribuição do valor adicionado, em R$ mil

 2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 2019/2020

 Pessoal 

Remuneração direta 272.222 272.357 301.200 374.641 483.664

Benefícios 47.822 56.143 58.889 67.190 64.537

FGTS 15.518 15.973 16.808 18.035 18.329

Distribuição do valor adicionado  
Pessoal - Total 

335.562 344.473 376.897 459.866 566.530

 Impostos, taxas e contribuições 

Federais 550.350 723.661 1.138.670 3.403.160 6.288.730

Estaduais 1.390.859 1.342.207 1.504.122 2.015.799 2.024.587

Municipais 10.346 12.886 11.651 12.532 10.000

Outros impostos e taxas 0   9.215 2.508 7.289 12.366

 Impostos, taxas e contribuições - Total 1.951.555 2.087.969 2.656.951 5.438.780 8.335.683

 Remuneração de capitais de terceiros 

Despesas financeiras 120.047 180.277 222.014 488.832 -614.835

Variações cambiais passiva 404.416 45.351 400.811 989.934 -4.764.948

Perda em operações com instrumentos 
financeiros 

564.227 1.022.426 171.263 209.094 -1.162.891

Aluguéis 55.063 54.260 49.854 65.398 -57.850

Mudança no valor justo de instrumentos 
financeiros - Despesa 

0   90.150 0 155.496 224.095

Remuneração de capitais de terceiros - Total 1.143.753 1.392.464 843.942 1.908.754 -6.376,429
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Remuneração de capitais próprios 

 Dividendos e juros sobre capital próprio 953.164 1.431.000 1.453.986 1.330.498 1.499.533

 Lucros retidos 62.812 167.815 153.099 323.768 556.559

 Participação dos acionistas não controlado-
res nos lucros retidos 

184.500 59.758 61.135 53.755 44.792

 Remuneração de capitais próprios - Total 
          

1.200.476 
      

1.658.573 
      

1.668.220 
      

1.708.021 
2.100.884

 Valor adicionado distribuído 4.631.346 5.483.479 5.546.010 9.515.421 17.827.716

205-1   OPERAÇÕES SUBMETIDAS A AVALIAÇÕES DE RISCOS RELACIONADOS À CORRUPÇÃO
Em 2019/2020, submetemos 100% de nossas operações a avaliações de riscos 
relacionados à corrupção, sendo que todas disponibilizam acesso para o Canal de 
Ética. Também foram realizadas 480 análises reputacionais para a área de Trading, 
o que representa 100% dos parceiros de negócios da área. 

Os riscos referem-se a negociação com contrapartes sob investigação adminis-
trativa ou judicial, no Brasil e exterior; tratativas comerciais com Pessoas Politica-
mente Expostas (PEPs); e exposição dos funcionários que interagem com órgãos 
públicos, autarquias e sociedades de economia mista.

205-2    COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO EM POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS  
DE COMBATE À CORRUPÇÃO
Em 2019/2020, todos os membros da Alta Administração, além de 27.072 colabo-
radores, foram comunicados sobre as políticas anticorrupção, totalizando 93% do 
time. Ainda foram ministrados treinamentos para 5.920 pessoas, ou seja, 20% dos 
nossos colaboradores.

Esses treinamentos são ministrados sempre que um funcionário ingressa em 
nosso time e replicados a cada dois anos, exceto aos colaboradores com exposição 
a riscos, que cumprem outra periodicidade – eventualmente anual –, bem como 
podem demandar treinamentos à área de Compliance a qualquer momento sobre 
temas gerais ou assuntos específicos.

Além disso, na safra 2019/2020, os temas de combate à corrupção ficaram em 
destaque na intranet e nos comunicados gerais aos colaboradores – por exemplo, 
no mês de outubro, quando publicamos o nosso Código de Conduta revisado.

Em relação a parceiros comerciais, não medimos as comunicações exclusivas rea-
lizadas sobre políticas anticorrupção, no entanto, as nossas políticas institucionais 
foram compartilhadas e ficaram disponíveis em tempo integral em nossos canais 
oficiais de comunicação.

205-3   CASOS CONFIRMADOS DE CORRUPÇÃO E AÇÕES TOMADAS
Foram confirmados 30 casos de corrupção, os quais foram encerrados no ano-safra. 
Como resultado das apurações, 21 casos foram registrados com desligamento de 36 
funcionários e dois contratos com parceiros comerciais foram rescindidos no período. 
Os casos se enquadravam nas categorias fraude, desvio/roubo, propina e antitruste.
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Nenhum processo judicial público relacionado à corrupção foi movido contra os 
nossos negócios ou empregados no período.

Casos confirmados de corrupção e ações tomadas

Safra 2017/2018 Safra 2018/2019 Safra 2019/2020

Número total de denúncias de corrupção 35 52 75

Número total dos casos confirmados de corrupção 9 27 30

Número total de casos confirmados em que 
empregados foram demitidos ou punidos por 
corrupção

4 21 21

Número total de casos confirmados em que 
contratos com parceiros comerciais foram res-
cindidos ou não renovados em decorrência de 
violações relacionadas à corrupção

1 4 2

Percentual de operações em que ocorreram as 
denúncias de corrupção

15% 9% 10%

206-1    AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS POR CONCORRÊNCIA DESLEAL,  
PRÁTICAS DE TRUSTE E MONOPÓLIO
Em 2019/2020, encerramos o processo administrativo que tramitava no Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de acusação por formação de cartel, 
em que fomos absolvidos.

307-1   NÃO CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS AMBIENTAIS
Em 2019/2020, recebemos 61 sanções não monetárias – a maioria referente a 
temas como áreas contaminadas, efluentes industriais e incidentes com fogo em 
canaviais –, que estão sendo tratadas em âmbitos administrativo e/ou judicial. 
Também foram pagos R$ 12,3 milhões em multas.

Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

Safra 2017/2018 Safra 2018/2019 Safra 2019/2020

Valor monetário total de multas signifi-
cativas* (em R$)

0,00 2.617.896,96 12.347.906,00

Número total de sanções não mone-
tárias

15 17 61

* Valor superior a R$ 500 mil.

403-1   SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
A nossa liderança conta com um sistema de gestão robusto – o Sistema Integrado de 
Gestão das Operações (SIGO) –, que direciona as operações no dia a dia e disponibili-
za ferramentas que auxiliam na prevenção de acidentes. As diretrizes em relação ao 
tema estão documentadas em nossa Política de Saúde, Segurança, Meio Ambiente 
e Sustentabilidade (SSMA) e são difundidas por comitê corporativo especializado no 
tema. O sistema foi implementado em linha com as melhores práticas do mercado 
e normas internacionais, não somente levando em consideração requisitos legais. O 
escopo abrange todas as operações. Mais informações estão detalhadas aqui.
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403-3   SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL
Os serviços de saúde ocupacional são desenvolvidos a partir do estudo de pro-
cessos de trabalho, ambientes e tarefas; e propõem medidas de prevenção dos 
riscos e de agravos à saúde que o trabalhador possa enfrentar para a realização 
das atividades cotidianas. Os programas implementados sob a responsabilidade da 
área de Saúde Ocupacional integram o Sistema Integrado de Gestão das Operações 
(SIGO), sendo objeto de auditorias internas e de terceira parte. Mais informações 
estão detalhadas aqui. 

403-5   TREINAMENTO DE TRABALHADORES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
Realizamos treinamentos para atendimento a primeiros socorros para membros 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Bombeiros Civis e Bri-
gadistas, além de formação de Suporte Básico de Vida (BLS, da sigla em inglês) 
para a enfermagem.

Oferecemos ainda treinamentos para proteção auditiva, respiratória, uso de prote-
tores, além dos treinamentos previstos nas Normas Reguladoras, entre os quais 
destacamos: treinamento para trabalho em altura; espaço confinado; e operação 
de máquinas. Além das aplicações das Análises de Segurança das Tarefas (ASTs) e 
Diálogos Diários de Segurança (DDS). Mais informações estão detalhadas aqui.

403-6   PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR
Oferecemos, a todos os funcionários, plano de saúde regulamentado pela Agên-
cia Nacional de Saúde (ANS), por meio do qual os beneficiados têm acesso a 
consultas, exames, terapias, internações clínicas e cirúrgicas que estejam con-
templados no rol de procedimentos de cobertura. Além disso, em parceria com 
as operadoras de saúde, oferecemos médicos assistenciais para atendimento 
no ambulatório de algumas unidades, com foco à atenção primária à saúde; e 
monitoramentos – de gestantes, pacientes com doenças crônicas e funcioná-
rios internados – realizados por equipe técnica especializada e via telefone, de 
forma rotineira.

403-7    PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE IMPACTOS NA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL 
DIRETAMENTE LIGADOS POR RELAÇÕES COMERCIAIS
Disponibilizamos informações referentes aos nossos produtos por meio de do-
cumentos técnicos elaborados com base nos critérios do Globally Harmonized 
System (GHS), documentos de transportes de produtos perigosos e procedimento 
para autorização de uso de novos produtos químicos/insumos.

No caso de contratados, é mantida sistemática de seleção e homologação de 
fornecedores e, para prestações de serviços, é prática a avaliação prévia de 
documentos legais que atestam a conformidade com a Segurança e Saúde dos 
trabalhadores da contratada.
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403-8    TRABALHADORES ABRANGIDOS POR UM SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIO-
NAL E SEGURANÇA

Sobre o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional*:

Número total Porcentagem

Funcionários que são cobertos por tal sistema 29.119 100%

Funcionários que são cobertos por tal sistema 
que foi auditado internamente** 29.119 100%

Funcionários que são cobertos por tal sistema que 
foi auditado ou certificado por uma parte externa* 22.070 75%

* Os terceiros são contemplados por nosso sistema de gestão, mas não foram considerados na resposta do indicador.

** Auditoria interna e externa é feita por amostragem, o número informado está levando em consideração as áreas 
(linhas de negócio) que estão no escopo do Sistema de Gestão da Companhia.

403-9   LESÕES RELACIONADAS AO TRABALHO

Taxas e números de saúde e segurança de empregados*

Safra 2019/2020

Número de óbitos como resultado de lesões relacionadas  
ao trabalho

4

Taxa de óbitos como resultado de lesões relacionadas ao trabalho 0,04

Número de lesões relacionadas ao trabalho de alta consequên-
cia (excluindo óbitos)

14

Taxa de lesões relacionadas ao trabalho de alta consequência 
(excluindo óbitos)

0,13

Número de lesões relacionadas ao trabalho reportáveis 82

Taxa de lesões relacionadas ao trabalho reportáveis 0,77

* Os tipos de lesões incluem principalmente fratura nas mãos. No período, foram 107 milhões de horas trabalhadas. 
Foram funcionários próprios e contratados, não sendo considerados terceiros. Por conta das mudanças nas divul-
gações GRI 403, deixamos de reportar as taxas LTIF e TRCF por negócio e região, como fizemos nos anos anteriores. 
Continuamos, no entanto, monitorando essas informações e fazendo a gestão com base nesses resultados.

403-10  PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS AO TRABALHO8

Problemas de saúde relacionados ao trabalho

Safra 2019/2020

Número de óbitos como resultado de problemas de saúde  
relacionados ao trabalho

0

Número de casos de doenças relacionadas ao trabalho reportáveis* 3

* Os principais tipos de problemas identificados nas quatro últimas safras foram problemas osteomusculares

Os agentes de riscos relacionados ao trabalho mapeados como possíveis de 
desencadeamento de problemas de saúde são: 
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•  Agentes físicos: ruído, calor de fontes artificiais, vibrações, umidade, radiação 
não ionizante, radiação ionizante, ultravioleta, infravermelha etc;

•  Agentes químicos: fumos metálicos, poeiras em forma de bagaço de cana ou 
mineral, benzeno – presente na gasolina –, óleos e graxas, defensivos agríco-
las (herbicidas/inseticidas), querosene, gasolina etc.; 

•  Agentes biológicos: agentes patogênicos; e

•  Aspectos ergonômicos: levantamento de peso, posição de trabalho, esforço 
físico, sustentação de peso com membros superiores etc.

Para minimizar ou eliminar esses riscos, temos uma série de iniciativas: emprego 
de abafadores de ruído, exaustores, capelas, revezamento, carrinhos,  guindastes, 
guindastes manuais e ponte rolante; Programa de Ginástica Laboral – Área Agríco-
la; Diálogos de Segurança (DDS) para levantamento e transporte de peso; utilização 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); e avaliações ambientais.

Os riscos de saúde consideram concentração/intensidade, duração da tarefa, 
frequência da tarefa e o dano provável. Os riscos identificados nesse indicador 
foram classificados como “aceitáveis com atenção”. Os agentes classificados como 
“aceitáveis” não foram considerados e, atualmente, não temos mapeados agentes 
“não aceitáveis” pela área.

415-1  CONTRIBUIÇÃO POLÍTICA
Em conformidade com a legislação brasileira, não efetuamos doações eleitorais.

419-1   NÃO CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS
Na safra 2019/2020, recebemos duas subsistências da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) por, supostamente, comercializar produto fora 
das especificações. Apresentamos uma ação anulatória contra as decisões por en-
tender que as multas são indevidas e aguardamos apuração da agência reguladora.

No aspecto trabalhista, recebemos apenas multas não significativas relativas a te-
mas como Aprendiz, Normas Reguladoras, controle de jornada e entrega de docu-
mentos. Houve ainda duas condenações de sanções não monetárias em obrigações 
de fazer que passaram a ser exigíveis no exercício.

As áreas Jurídicas das nossas unidades de negócio avaliam as não conformida-
des e multas recebidas para identificação da causa e tratativa dos problemas. A 
contingência referente às multas significativas, autuações ou sanções lavradas por 
órgãos públicos, objeto de processos administrativos ou judiciais, pela suposta não 
conformidade com leis e regulamentos tributários no período, está devidamente 
reportada nas Demonstrações Financeiras da Raízen Energia S.A. e da Raízen 
Combustíveis S.A., disponíveis no site de Relações com Investidores.

Não conformidade com leis e regulamentos sociais e econômicos*

Safra 2016/2017 Safra 2017/2018 Safra 2018/2019 Safra 2019/2020

Número total de não 
conformidades

5 3 0 2

Valor total das não 
conformidades (em R$)

R$ 404.000,00 R$ 380.100,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.970.000,00

* Considera, como significativo, multas com valor superior a R$ 500.000,00, ocorrências que representaram imposi-
ções relevantes e fora do padrão de autuações recebidas ou que apresentam risco reputacional ou operacional.
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