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A segurança é um valor-chave na Raízen, 
e disseminamos essa diretriz entre nossos 
funcionários e parceiros. Todos são respon-
sáveis pelos resultados, incorporando uma 
atitude segura no seu dia a dia e cobrando 
de seus pares. 

O índice de acidentes com afastamento 
(LTIF, na sigla em inglês) reduziu 82% des-
de o início da operação. No ano-safra de 
2014/2015, o LTIF caiu de 0,54 para 0,34 
por milhão de horas trabalhadas. No período, 
nove unidades de produção não registraram 
qualquer acidente com afastamento, ante 
quatro unidades no ano anterior.

A safra de 2014/2015 ainda se destacou 
pelo início das atividades da primeira planta 
de etanol de segunda geração, ou etanol ce-
lulósico, da Raízen. Fomos uma das primeiras 
empresas do mundo a colocar em operação 
a produção desse novo biocombustível. 

Hoje nossa produção está em nível ma-
terial e trabalhamos para transformá-la em 
nível comercial. Tão logo o custo de produ-
ção da segunda geração atinja os níveis do 
custo do biocombustível de primeira gera-
ção, pretendemos construir novas plantas 
integradas de etanol celulósico. Acreditamos 
no potencial desse produto para atender à 
crescente demanda por biocombustíveis, no 
Brasil ou no mundo.

Continuamos a avançar na certifi cação de 
nossos processos e de nossas unidades pro-
dutivas: hoje, metade das nossas 24 plantas 

é certifi cada Bonsucro, incluindo a unidade 
de etanol de segunda geração, que recebeu 
o selo no início deste ano-safra.  

Segurança, inovação e excelência opera-
cional são alguns dos temas abordados nes-
te relatório, que segue o padrão GRI G4 da 
Global Reporting Initiative. 

Em termos de resultados fi nanceiros, o 
ano-safra de 2014/2015 também foi bastante 
positivo para a Raízen – o melhor até o mo-
mento. O Ebitda combinado fi cou 7,2% maior 
que o obtido em 2013/2014 (R$ 4,9 bilhões, 
ante R$ 4,6 bilhões). Tivemos uma geração 
de caixa operacional da ordem de R$ 5,1 bi-
lhões, o que representou um aumento de cer-
ca de 30% em comparação ao ano anterior 
(quando a geração foi de R$ 3,9 bilhões).

Em 2014/2015, investimos R$ 3,3 bilhões 
em nossos negócios. Desse montante, 
R$ 2,33 bilhões foram destinados à Raízen 
Energia e R$ 0,94 bilhão à Raízen Combus-
tíveis. No período, moemos 57,1 milhões 
de toneladas de cana-de-açúcar, volume 
7% inferior à moagem do ano anterior. A 
redução deveu-se à menor produtividade 
ocasionada pela escassez de chuvas na re-
gião centro-sul. Apesar disso, conseguimos 
entregar bons resultados. 

Comercializamos 25,2 bilhões de litros de 
combustíveis na safra, volume 6% acima do 
observado no ano anterior. O acréscimo na co-
mercialização de combustíveis nos levou a um 
ganho de 0,7% em participação de mercado, 

O quarto ano da Raízen, fi nalizado em 31 de março de 2015, foi um dos 
mais positivos para a empresa no que diz respeito tanto aos resultados 
quanto ao processo de consolidação da cultura da companhia. E, nesse 
sentido, a evolução da cultura de segurança foi um dos destaques.

Mensagem 
do presidente
[G4-1]

Vasco Dias
Presidente da Raízen

fazendo com que fi cássemos com 25,14% de 
market share, segundo dados do Sindicom*. 

Fechamos o ano com 5.428 postos de 
combustíveis com a marca Shell e 951 lojas 
de conveniência Shell Select. No período, ain-
da inauguramos os terminais de Porto Nacio-
nal (TO) e de Rondonópolis (MT), sendo esse 
último diferenciado no que diz respeito à tec-
nologia de abastecimento.

Todas essas conquistas só foram possíveis 
graças ao talento e à dedicação de nosso time 
de funcionários e parceiros. São eles também 
que garantirão o sucesso da Raízen no enfren-
tamento dos desafi os à nossa frente.

Este relatório mostra um pouco do jeito de 
ser da Raízen e como trabalhamos para en-
tregar resultados consistentes e sustentáveis.
Boa leitura.

*Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrifi cantes.
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O ano-safra de 2014/2015 foi um dos mais positivos 
para a empresa em diversos fatores, como resulta-
dos, consolidação da cultura corporativa e, princi-
palmente, evolução em quesitos de segurança.

Sobre o 
Relatório

Cana-de-açúcar na unidade Diamante
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Este Relatório de Sustentabilidade1, o 
quarto publicado pela Raízen, represen-
ta a evolução para uma abordagem mais 

direcionada aos temas relevantes, implanta-
da a partir de consulta aos stakeholders e 
de uma nova defi nição da materialidade, 
princípios básicos do processo. É também o 
primeiro relatório da Raízen a seguir a quar-
ta versão das diretrizes da Global Reporting 
Initiative (GRI), adotadas desde a segunda 
edição do documento.

O primeiro Relatório de Sustentabilidade, 
que não seguia o padrão GRI, foi lançado 
em dezembro de 2012 e cobria os 18 me-
ses iniciais de atividade da Raízen. Os pró-
ximos documentos tiveram a periodicidade 
ajustada ao ano-safra da cana-de-açúcar, 
principal matéria-prima da empresa, e pas-
saram a seguir a metodologia GRI. Este re-
latório traz informações sobre o período de 
1o de abril de 2014 a 31 de março de 2015. 
Reúne indicadores e relatos dos destaques, 
das conquistas e dos desafi os da Raízen no 
campo da sustentabilidade, nas atividades de 
Etanol, Açúcar e Bioenergia (EAB), Logística, 
Distribuição e Trading (LD&T) e Comercial no 
território brasileiro. [G4-28, G4-30]

1  As referências neste documento à Raízen devem ser lidas como referência a todas as empresas do Grupo Raízen, qual sejam, 
a Raízen Energia S.A., a Raízen Combustíveis S.A. e todas as suas subsidiárias integrais e controladas. [G4-17]

O ponto de partida para a elaboração des-
te relatório foi a revisão da materialidade, que 
contempla os temas mais relevantes para o 
negócio. Para isso, foram ouvidos individual-
mente os representantes de dez stakeholders 
externos, defi nidos com base em entrevistas 
com 25 diretores e gerentes de áreas estraté-
gicas da organização. Documentos e outros 
instrumentos de análise complementaram as 
entrevistas e permitiram a defi nição de um 
novo conjunto de temas materiais relevantes 
para guiar a elaboração deste documento 
(veja detalhamento no quadro da página 9).

O sumário de conteúdo GRI publicado a 
partir da página 78 apresenta os temas rele-
vantes e a distribuição de informações corre-

latas. Este relatório atende ao nível essencial 
da GRI G4 e suas informações foram assegu-
radas por auditores independentes da KPMG. 
O relatório de asseguração dos auditores está 
publicado na página 98. [G4-32, G4-33]

A publicação do quarto Relatório de Sus-
tentabilidade da Raízen reafi rma a disposição 
da empresa para dialogar de forma transpa-
rente com seus públicos estratégicos. Por 
meio deste documento, a companhia apre-
senta o modelo de negócios que adota e 
presta conta dos impactos econômicos, am-
bientais e sociais de suas operações a fun-
cionários, clientes, acionistas, fornecedores, 
representantes de governos, comunidades e 
ONGs, à mídia e à sociedade. [G4-24]

Barca de transporte fl uvial de cana-de-açúcar na unidade Diamante
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Relação de stakeholders [G4-19]

Grupos Forma de consulta

O processo de 
materialidade [G4-20]

Evolução é a palavra-chave no trabalho de 
revisão da materialidade realizado para este 
relatório. O processo partiu dos temas rele-
vantes identifi cados para o Relatório de Sus-
tentabilidade 2013/2014 e procurou desen-
volver uma abordagem analítica mais ampla, 
que incluiu análise de documentos setoriais, 
consulta a 25 líderes internos e entrevistas in-
dividuais com stakeholders externos. [G4-18]

Os públicos externos estratégicos para 
consulta foram defi nidos considerando sua 
infl uência sobre os negócios, a possibilidade 
de colaboração na visão de sustentabilida-
de da Raízen e o interesse em contribuir. Os 
públicos consultados por meio de entrevis-
tas foram: acionistas, clientes, fornecedores 
de cana, transportadoras, parceiros de ne-
gócios (revendedores) e ONGs. A partir de 
fontes secundárias, como análise de docu-
mentos, políticas e pesquisas, a Raízen con-
sultou outros públicos: imprensa, associa-
ções empresariais e setoriais, poder público, 
organizações de ensino e pesquisa e insti-
tuições fi nanceiras. [G4-24, G4-25 e G4-26]

Em paralelo às entrevistas e às referências 
documentais, o processo recorreu aos se-
guintes instrumentos de análise:

 estudo de benchmark sobre temas ma-
teriais setoriais de seis empresas, nacionais e 
internacionais;

 identifi caç ã o de requisitos de certifi caç õ es, 
normas e auditorias internas e de clientes e 
envolvendo temas de sustentabilidade;

 aná lise de protocolos, estudos setoriais e 
temas abordados na imprensa.

A análise com base em dois eixos (pers-
pectivas interna e externa) foi associada a 
uma avaliação da relevância dos temas e da 
distribuição de seus impactos, sejam eles 
dentro ou fora da organização. O trabalho 
resultou em uma Matriz de Materialidade que 
atribui a cada tema relevante a classifi cação 
Alta ou Muito Alta Materialidade. Defi nidos 
os temas e avaliada a relevância de cada 
um, eles foram cruzados com os aspectos 
GRI G4 correspondentes e seus indicadores. 
Todo o processo foi continuamente validado 
pelas diretorias envolvidas da Raízen até sua 
consolidação fi nal. [G4-18, G4-27]

Acionistas

Consulta direta
(10 entrevistas)

Clientes

Fornecedores de cana

Transportadoras

Parceiros de negócios – 
revendedores

Imprensa

Consulta indireta
(fontes secundárias)

Associações empresarias 
e setoriais

Poder público

Organizações de ensino 
e pesquisa

Instituições fi nanceiras
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[G4-20, G4-21, G4-27]

1 Defi nida pelo número de citações durante as consultas com os públicos interno e externo.
2 Dentro: nas operações da Raízen; fora: em sua cadeia de valor.

Lista de temas materiais
Importância 

para a 
empresa1

Infl uência 
para os 

stakeholders1

Impacto 
D (dentro),

F (fora),
D/F (dentro e fora)2

Aspectos GRI correlacionados

Saúde e segurança 
no trabalho

Muito Alta Muito Alta
D Saúde e Segurança no Trabalho

Responsabilidade 
pela cadeia de 
fornecedores

Muito Alta Muito Alta
D/F

Avaliação Ambiental de Fornecedores

Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas

Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos

Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade

Desempenho 
econômico

Muito Alta Alta
D/F

Desempenho Econômico

Combate à Corrupção

Políticas Públicas

Desenvolvimento 
socioeconômico do 
entorno e relações 
com a comunidade

Muito Alta Alta
D/F

Comunidades Locais

Mecanismos de Queixas e Reclamações

Energia e emissões
Muito Alta Alta

D/F

Energia

Emissões

Inovação
Muito Alta Alta

D/F Produtos e Serviços

Impactos 
ambientais e 
biodiversidade

Alta Muito Alta
F

Água
Biodiversidade
Efl uentes e Resíduos
Conformidade
Geral

Gestão de pessoas
Alta Alta

D

Empregos
Relações Trabalhistas
Treinamento e Educação
Diversidade e Igualdade de Oportunidades
Igualdade de Remuneração para Mulheres e Homens

Responsabilidade 
pelo produto

Alta Alta
F

Saúde e Segurança do Cliente

Rotulagem de Produtos e Serviços

Impactos do 
transporte

Alta Alta
F Transporte
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Energia na 

A Raízen se destaca como uma das em-
presas de energia mais competitivas do 
mundo e está entre as maiores em fa-
turamento no Brasil, atuando em todas
as etapas do processo de produção e 
distribuição de maneira integrada: cultivo 
da cana-de-açúcar, produção de açúcar,
etanol e energia elétrica (por meio da
cogeração), comercialização, logística, 
distribuição e varejo de combustíveis. 

raiz
Vista panorâmica do armazenamento de açúcar na unidade Barra Bonita
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A empresa é licenciada da marca Shell 
no País, com uma rede formada por 
mais de 5 mil postos de serviço da 

marca. Com quatro anos de atividades (com-
pletados em 2015), a Raízen apresenta re-
sultados consistentes e sustentáveis, conso-
lidando sua posição no mercado. [G4-4]

A companhia é uma joint-venture indepen-
dente e que possui controle compartilhado 
entre as empresas Shell e Cosan. É compos-
ta da Raízen Energia S.A. e da Raízen Com-
bustíveis S.A., que abrangem as operações 
de Etanol, Açúcar e Bioenergia (EAB), Logís-
tica, Distribuição e Trading (LD&T) e Comer-
cial. [G4-3, G4-7, G4-9]

A Raízen conta com cerca de 40 mil fun-
cionários1 atuantes em todo o território bra-
sileiro e nos mercados internacionais. Eles 
se distribuem em 24 unidades produtivas1, 
63 terminais de distribuição de combustí-
veis, 59 bases em aeroportos, 4 escritórios 
administrativos no Brasil, entre eles a sede, 
em São Paulo, e 4 no exterior (nos Estados 
Unidos, na Suíça, em Cingapura e nas Filipi-
nas). [G4-5, G4-6, G4-8, G4-9, G4-10]

A empresa possui diversos clientes de açú-
car e etanol, clientes corporativos (B2B) e ou-
tros no segmento da aviação. Milhões de con-
sumidores de varejo são atendidos pelos mais 
de 5 mil postos de serviço da marca Shell e 
pelas 951 lojas de conveniência Shell Select. 
As operações a cargo da Raízen Energia re-
sultam em uma produção anual de 2,1 bilhões 
de litros de etanol de cana e 4,1 milhões de 

toneladas de açúcar, além da comercialização 
de cerca de 2,2 milhões de megawatts-hora 
(MWh) de energia excedente do processo de 
cogeração. Na Raízen Combustíveis, o volu-
me anual de combustíveis comercializados 
chega a 25 bilhões de litros, demandados por 
clientes de setores variados, como transporte 
de carga e passageiros, indústria, agronegó-
cio e mineração, além do próprio varejo e da 
aviação. O etanol, a gasolina e o diesel são 
vendidos sob a marca Shell, com destaque 
para os produtos premium Shell V-Power 
Nitro+, Shell V-Power Etanol e Shell Evolux 
Diesel. Aos clientes da aviação é oferecido o 
combustível Shell Aerojet. [G4-4, G4-8, G4-9]

No ano-safra de 2014/2015, todos os 
negócios do Grupo Raízen geraram uma re-
ceita operacional líquida de cerca de R$ 65 
bilhões. [G4-9]

A Raízen é a maior produtora 

de energia elétrica a partir 

do bagaço da cana no Brasil: 

suas 24 unidades produtoras 

geram o sufi ciente para 

atender às necessidades 

operacionais das unidades, 

e 13 delas oferecem ao 

mercado a energia excedente. 

[G4-8, G4-9]1 Os dados apresentados neste indicador são baseados 
no pico da safra, que ocorreu em maio de 2014. Estão 
contabilizados apenas os funcionários ativos e afastados, 
não incluindo os estagiários.
2 Duas das 24 unidades produtivas da Raízen são arrenda-
das. A Raízen suspendeu temporariamente as atividades 
produtivas de sua unidade Bom Retiro, em Capivari (SP). 

Composição acionária [G4-7]

Upstream
• Etanol

• Açúcar

• Bioenergia

Downstream
•  Distribuição e comercialização 

de combustíveis

• Rede de postos com a marca Shell

• Lojas de conveniência

• Meios de pagamento

50% 50%

stream

Combustíveis

Upstream

Energia

Benchmark realizado pela Raízen com base nos dados 
das demais empresas do setor publicados pela Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
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Mercados e estratégia
Em 2015, a economia brasileira vive um 

momento de retração, que se aprofunda 
com a volatilidade do mercado de câmbio, a 
recente desvalorização do real e o aumento 
da infl ação. Trata-se de questões com im-
pactos potenciais específi cos em cada mer-
cado em que a Raízen atua.

A distribuição de combustíveis tende a ser 
mais infl uenciada em um cenário de retração 
econômica. Enquanto as vendas no segmen-
to de varejo apresentam um comportamen-
to mais relacionado com a frota de veículos 
leves, portanto mais resiliente ao longo do 
tempo, a venda de diesel é estreitamente cor-
relacionada com a atividade econômica. De 
qualquer forma, a estratégia de crescimento 
por meio do embandeiramento, do posicio-
namento da marca e da contínua efi ciência 
logística continuará impulsionando a perfor-
mance do negócio. 

Nesse cenário, não há impactos signifi -
cativos nas vendas de açúcar, uma vez que 
75% da produção da Raízen é exportada e 
o consumo doméstico tende a não sofrer 
grandes variações, mesmo em uma cenário 
econômico adverso. 

Já o mercado de etanol, produto que é co-
mercializado em grande parte no Brasil, vem 
sendo afetado positivamente por medidas 
regulatórias e de políticas públicas tomadas 
a partir da segunda metade do ano-safra de 
2014/2015, como o incremento na mistura 
de etanol anidro à gasolina e a recomposição 
dos preços desse derivado do petróleo. Tais 
medidas aumentaram a demanda pelo etanol 
derivado da cana e mitigaram os efeitos do 
ambiente macroeconômico desfavorável. Por 
sua vez, o etanol exportado do Brasil tende 
a ganhar competitividade em um cenário de 
maior valorização da moeda norte-americana.

A cogeração de energia viveu, na safra 
de 2014/2015, um momento favorável por 
uma combinação de estrutura do merca-
do e conjuntura climática. A maior parte da 
energia excedente produzida pelas unidades 
da Raízen é vendida previamente por meio 
de contratos de longo prazo, o que torna 
o negócio relativamente imune a variações 
bruscas no mercado. Para a parcela comer-
cializada no curto prazo, cerca de 15% da 
produção total de bioenergia da companhia, 
a escassez hídrica prolongada manteve os 
preços no topo da variação permitida pelo 
regulador governamental, o que compensou 
em parte a queda na demanda provocada 
pela retração econômica. Para o ano-safra 
de 2015/2016, a atividade econômica tende 
a impactar o consumo de energia elétrica e, 
por consequência, o nível de preços, resul-
tando em uma rentabilidade relativamente 
menor para o negócio de bioenergia. 

Para enfrentar os desafi os do momen-
to atual e do futuro, a Raízen mantém sua 
aposta em excelência operacional, disciplina 
na alocação de capital, redução de custos e 
ênfase na inovação como alavanca de produ-
tividade (leia mais sobre inovação na Raízen 
no capítulo 3, pág. 44). Essa é a combinação 
que permitiu a construção de resultados con-
sistentes desde a criação da empresa.

Vista panorâmica da  unidade Jataí

Terminal de Rondonópolis

Torre de energia
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No Brasil

Escritórios administrativos

Terminais de distribuição

Bases em aeroportos

Postos de serviços

Unidades produtoras

No mundo

Onde estamos
[G4-8]

Estados Unidos Suíça

Filipinas

Cingapura
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Governança
A Raízen adota uma estrutura de gover-

nança corporativa que refl ete a integração 
de seus diversos negócios e garante fl exi-
bilidade e rapidez na tomada de decisões. 
Ainda que o Grupo Raízen seja composto de 
duas empresas controladas, a Raízen Ener-
gia e a Raízen Combustíveis, as companhias 
têm seus rumos traçados por uma diretoria-
-executiva que é formada pelos mesmos in-
tegrantes nas duas empresas. Os membros 
dos Conselhos de Administração da Raízen 
Combustíveis e da Raízen Energia também 
são os mesmos. [G4-34]

Essa estrutura garante que as estratégias 
de curto, médio e longo prazos das duas em-
presas sejam alinhadas e que as ações para 
implementar essas estratégias sejam discuti-
das e aplicadas nas duas empresas de forma 
coerente e homogênea.  

Conduta e ética
Todos os funcionários, prestadores de ser-

viço e parceiros de negócio da Raízen devem 
respeitar e observar o Código de Conduta 
da empresa (publicado no site institucio-
nal e na intranet corporativa), que serve de 
guia dos princípios e dos Valores expressos 
nos tópicos de Missão, Visão e Essência da 
companhia (detalhados abaixo). A empresa 
mantém ainda canais para responder às dú-
vidas e a eventuais denúncias de infração às 
diretrizes comportamentais estabelecidas no 

Missão
Prover soluções de energia sustentável por meio de tecnologia, talento e agilidade, 
maximizando valor para clientes e acionistas e contribuindo na sociedade.

Visão
Ser reconhecida globalmente pela excelência no desenvolvimento, na produção e 
na comercialização de energia sustentável.

Essência
Nossa energia gera um futuro melhor.

Os compromissos da Raízen [G4-56]

Código de Conduta: essas dúvidas e denún-
cias podem ser encaminhadas à área legal, 
também responsável por compliance, sendo 
que as denúncias podem ser feitas sigilosa-
mente pelo Canal de Ética da Raízen. Aces-
sível por e-mail (canaldeetica@raizen.com) e 
telefone (0800 772 4936), o Canal de Ética 
é operado por uma empresa especializada e 
independente, de forma a garantir o sigilo das 
informações e proteger a identidade dos de-
nunciantes. [G4-56]

Barca de transporte fl uvial de cana-de-açúcar na unidade Diamante

Cana-de-açúcar na unidade Diamante
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Acionistas Royal Dutch Shell e Cosan têm as seguintes atribuições:

■ Aprovar a estratégia de longo prazo

■ Nomear e destituir membros do Conselho de Administração

■ Aprovar em Assembleia Geral as demonstrações fi nanceiras, a distribuição de dividendos, a remuneração dos mem-
bros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, o aumento ou a redução de capital e operações como 
fusões e aquisições

Órgão formado por três conselheiros indicados por cada um dos acionistas da Raizen, é responsável por:

■ Defi nir e alterar políticas-chave, o Manual de Autoridades, a Política de Remuneração e Benefícios, entre outras

■ Nomear/remover membros da Diretoria Executiva

■ Aprovar/alterar o orçamento anual

■ Aprovar contratos materiais e contratos com partes relacionadas

■ Recomendar aos acionistas a estratégia de longo prazo

■ Assegurar que a companhia mantém padrões de Responsabilidade Social Corporativa

■ Supervisionar atividades da Diretoria Executiva

■ Comitê de Finanças

■ Comitê de Auditoria

■ Comitê de Remuneração e Desenvolvimento

■ Comitê de Responsabilidade Social Corporativa

■ Presidente

■ Vice-Presidente Executivo de Logística, Distribuição e Trading

■ Vice-Presidente Executivo de Etanol, Açúcar e Bioenergia

■ Vice-Presidente Executivo de Finanças e Suprimentos

■ Vice-Presidente Executivo Comercial

■ Vice-Presidente de Planejamento Estratégico

■ Vice-Presidente de Desenvolvimento Humano e Organizacional*

■ Vice-Presidente Jurídico

■ Vice-Presidente do Centro de Serviços Compartilhados*

■ Comitê de Riscos

■ Comitê de Governança dos Negócios

■ Comitê de Etanol

■ Comitê de Ética

■ Comitê de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

■ Comitê de Investimentos

■ Comitê de Patrocínios

Esses comitês servem de suporte técnico es-
pecializado ao Conselho de Administração.

Esta instância da Administração é respon-
sável pelo gerenciamento dos negócios da 
Raízen, bem como pela implementação das 
políticas e diretrizes gerais estabelecidas pe-
riodicamente pelo Conselho de Administra-
ção. Propõe a estratégia de longo prazo ao 
Conselho de Administração.

Esses comitês servem de suporte técnico à 
Diretoria Executiva.

Instâncias decisórias e de monitoramento [G4-34]

Acionistas

Conselho de 
Administração

Comitês

Diretoria 
Executiva

Diretoria 
Executiva

Data-base: 31/3/2015
*Cargo não estatutário.
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Evolução na certifi cação Bonsucro

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Certifi cações Raízen [G4-15]

A Raízen mantém, ainda, uma série de outras certifi cações que atestam a qualidade de 
seu trabalho:

Registro na EPA
Programa da agência de proteção ambiental dos Estados Unidos, obrigatório para 
produtores de etanol que comercializam biocombustível no mercado norte-americano.

Registro na CARB
Entidade regulatória da Califórnia (California Air Resources Board) que assegura o 
cumprimento das normas de produção e transporte de combustível estipuladas no Padrão 
de Combustível de Baixo Carbono (Low Carbon Fuel Standard) adotado no Estado.

ISO 9001 e FSSC 22000
Asseguram, respectivamente, a qualidade e a segurança dos produtos em todas as 
unidades produtoras de açúcar da Raízen. 

ISO 14001 e OSHAS 18001
Sistema de gestão ambiental e sistema de gestão e saúde ocupacional, na Raízen 
Combustíveis. 

Veja as principais certifi cações de produtos e processos de produção da Raízen no quadro da página ao lado.

Qualidade comprovada
A Raízen procura adequar-se às normas de 

certifi cação mais conceituadas nos mercados 
nacional e internacional. Além de abrir as por-
tas para mercados e clientes mais maduros 
e exigentes, as certifi cações são um impor-
tante diferencial competitivo. No ano-safra de 
2014/2015, a Raízen fez avanços na certifi ca-
ção de seus produtos.

O selo Bonsucro [G4-15]

Duas novas unidades de produção da 
companhia obtiveram a certifi cação Bonsu-
cro, que atesta a sustentabilidade dos pro-
cessos de produção e distribuição de produ-
tos derivados da cana-de-açúcar e é um dos 
padrões reconhecidos para vendas na União 
Europeia. As duas unidades produtoras certi-
fi cadas em 2014/2015, Destivale e Diamante, 
já se enquadram na versão 4.0, a mais recen-
te do padrão Bonsucro. 

No ano-safra de 2014/2015, a Raízen atin-
giu a marca de 36,7% do volume de cana 
moída com o selo Bonsucro.

Ao todo, 12 unidades de produção da 
Raízen, metade do total de 24, atendiam às 
exigências da Bonsucro ao fi nal do ano-safra 
de 2014/2015.

10,74% 22,19% 32,14% 36,70%

 5.686.917 Tc* 11.847.824 Tc 19.702.618 Tc 22.581.591 Tc

*Tc – tonelada de cana.

Vagões da Raízen aguardando abastecimento em Paulínia
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Certifi cações das unidades produtoras de etanol, 
açúcar e bioenergia [G4-15]

UNIDADES
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ISO 9001:20082

FSSC 22.0003

KOSHER4

HALAL5

BONSUCRO6

EPA7

CARB 

ISO/IEC 170258

1 Após a suspensão temporária das atividades produtoras, a unidade Bom Retiro deixou de ser certifi cada na safra 2015/2016.
2 Sistema de Gestão da Qualidade.
3 Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos, Food Safety System Certifi cation 22000:2010, Food Safety System Certifi cation scheme for food safety 

systems including IS0 22000 requirements.
4 Certifi cado dado aos alimentos preparados de acordo com as leis judaicas de alimentação.
5 Certifi cado dado aos alimentos preparados de acordo com as leis islâmicas de alimentação.
6 Certifi cado de produção sustentável da cana-de-açúcar e de todos os seus produtos derivados, considerando dimensões econômicas, sociais e ambientais.
7 Registro no órgão ambiental americano. Obs.: aplicável somente para unidades produtoras de etanol.
8 Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio ou calibração.

Escopo somente 
laboratório
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Saúde e   
Destaques neste capítulo

23 EAB: uma estratégia que deu frutos

25 Segurança em LD&T

26 Zero acidente na área Comercial

27 Iniciativas em Saúde Ocupacional

Saúde e segurança

Capítulo 1

Funcionário utilizando Equipamento 
de Proteção Individual (EPI)
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Saúde e Segurança são Valores para a 
Raízen. O tema foi considerado prioritário pelos 
stakeholders externos e internos consultados para 
o desenvolvimento da Matriz de Materialidade. 
A relevância do assunto para esses públicos 
está no fato de que a Raízen atua em diferentes 
linhas de negócios que envolvem exposição 
diária a riscos. A implantação de programas de 
qualidade de vida e segurança do trabalhador é 
fundamental para o aumento da produtividade 
e a retenção dos profi ssionais.

 segurança

Funcionário utilizando 
Equipamento de 
Proteção Individual (EPI)
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Se não for seguro, não faça
A frase do título defi ne a cultura de segurança e o cuidado com a saúde 
de funcionários e terceiros que a companhia vem reforçando desde sua 
criação. A Raízen trata as questões de saúde e segurança com prioridade 
máxima. No ano-safra de 2014/2015, houve progressos signifi cativos 
nesse tema. Entre eles, destacam-se:

No mês de março de 2015, o último do 
ano-safra, não aconteceu nenhum aci-
dente com afastamento em nenhuma uni-
dade ou operação da companhia. Foi o 
primeiro mês na história da Raízen em que 
esse resultado foi alcançado.

Na área de produção de Etanol, Açúcar 
e Bioenergia (EAB), 9 das 24 unidades 
produtoras fecharam o ano-safra sem re-
gistros de acidente com afastamento. A 
marca ultrapassou o índice conquistado 
em 2013/2014, quando quatro unidades 
alcançaram esse resultado.

A taxa de frequência de acidentes com 
afastamento em toda a companhia (me-
dida pelo número de acidentes por ho-
mem/hora trabalhada) teve uma melhora 
de 37% em relação ao ano-safra anterior1.

A área de Distribuição fechou o ano, pela 
primeira vez na história da Raízen, sem 
nenhum evento reportável (Total Recor-
dable Cases – TRC2, inglês para “total de 
casos classifi cáveis”) nos terminais opera-
dos pela empresa.

A área Comercial, responsável pelas ope-
rações de varejo, aviação e business-to-
business (B2B), também encerrou o ano 
com a marca de zero evento reportável.

A área de Saúde Ocupacional terminou o 
ano-safra de 2014/2015 com índice zero 
de registros de doenças ocupacionais e 
registrou também uma queda no número 
de pedidos de benefícios previdenciários 
(afastamentos do trabalho) e no número 
de Nexo Técnico Epidemiológico Previ-
denciário (NTEP).

1 O indicador Lost Time Injury Frequency (LTIF) – inglês para “índice de acidentes com afastamento do trabalho” – caiu de 0,54 em 2013/2014 para 0,34 em 2014/2015. Esse resultado 
segue a trajetória de baixa mantida desde a criação da Raízen (veja tabela ao lado).
2 TRC – Total de casos com afastamento, total de casos com restrição funcional e total de casos de tratamento médico ocorridos com funcionário e contratado.
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Índice LTIF* de acidentes com afastamento do trabalho

1 As taxas de absenteísmo, dias 
perdidos e doenças ocupacionais 
não incluem estagiários.
2 As taxas de acidentes incluem 
estagiários.
3 Dias perdidos: [(dias perdidos 
por acidente de trabalho + dias 
debitados por acidente de trabalho)/
HHT] x 1.000.000 (HHT – homens/
horas trabalhadas).
4 Taxa de absenteísmo: [HHA/(HHA 
+ HHT)] x 100 (HHA – homens/
horas ausentes).
5 Fatalidades: ambos os casos, 
ocorridos em EAB e em Logística, 
envolveram contratados terceiros.

*LTIF (Lost Time Injury 
Frequency) – Índice de 
acidentes com afastamento 
do trabalho. 
Os dados reportados fazem 
referência a funcionários 
próprios e terceiros de toda a 
companhia.

**O LTIF publicado para a 
safra de 2011/2012 era 2,00 e 
foi corrigido para 1,93.

***O número de eventos para 
a safra de 2012/2013 era 106 
e foi corrigido para 107.

1,93**

233
LTIF

eventos

0,54

0,34
75

40

0,82
107***

2013/2014 2014/2015

Área EAB LD&T COM EAB LD&T COM

Taxa de acidentes 
com afastamento² 0,62 0,06 0,25 0,49 0,06 0

Taxa de doenças 
ocupacionais 0 0 0 0 0 0

Taxa de dias perdidos³ 627 7,72 31 51,58 0 0

Taxa de absenteísmo4 1,08 N/D N/D 1,07 N/D N/D

Fatalidades5 8 0 0 1 1 0

Indicadores de saúde e segurança [LA6]1

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015



22

Atentos aos detalhes
O índice zero de acidentes é um objetivo 

comum a todos os negócios da Raízen, e 
o foco no comportamento seguro é a cha-
ve para conquistá-lo. Em junho de 2015, a 
campanha “A segurança está nos detalhes” 
foi lançada com o objetivo de engajar funcio-
nários e terceirizados da empresa na prática 
do tema no dia a dia. A iniciativa estimula os 
funcionários a estar atentos aos detalhes de 
sua rotina e, assim, a evitar acidentes.

Comitês periódicos de saúde e segurança
Representam todos os funcionários da empresa, além das comissões exigidas por lei.
Leia mais sobre os comitês de saúde e segurança na página 88. [LA5]

■ Comitê de Evitabilidade de Acidentes

■ Comitê Corporativo de Saúde

■ Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA)

■ Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho Rural (CIPATR) 

■ Comitês para Implantação do Sistema Integrado de 
Gestão das Operações (SIGO)

O número de acidentes 

com veículos automotores 

na colheita e no transporte 

da cana e em atividades 

afi ns caiu 26% em 

2014/2015 em comparação 

com a safra anterior.

Colheita mecanizada na unidade Diamante

Funcionário na operação do Terminal São Paulo



23

EAB: uma estratégia que 
deu frutos

Em 2014/2015, a  área de Etanol, Açú-
car e Bioenergia (EAB) reduziu sua taxa de 
frequência de acidentes com afastamento 
para 0,40: uma queda de 35% em relação 
ao índice de 2013/2014. Contribuindo para 
esse resultado, a campanha desenvolvida 
em EAB, com o mote “Zero acidente é pos-
sível”, mobilizou funcionários das unidades 
produtoras em torno do tema de segurança 
ao longo do ano-safra de 2014/2015.

Além disso, a área de EAB concentrou 
esforços num período importante: os três 
primeiros meses da safra da cana, de abril 
a junho, quando a curva de acidentes pro-
vocados por riscos associados às ativida-
des industriais atinge o pico. Para minimizar 
esses riscos, o programa Produzir, lançado 
no ano-safra anterior, foi antecipado para o 
primeiro trimestre (leia mais sobre os progra-
mas sazonais de EAB na página 24).

Por meio de uma campanha motivacional, 
funcionários da produção de EAB foram aler-
tados para os riscos mais comuns no mo-
mento da partida da safra. Em 2014/2015, 
os alvos foram os acidentes com quedas e 
queimaduras. Nos próximos anos, os temas 
abordados nos três primeiros meses podem 
variar à medida que ações preventivas e de 
conscientização fi zerem efeito. O objetivo da 
iniciativa foi alcançado: a redução dos aci-
dentes no trimestre inicial da safra impactou 
positivamente o resultado de 2014/2015. 

Vale lembrar que EAB tem papel importante 
na agenda de segurança da Raízen, uma vez 
que concentra a maior parte da exposição da 
empresa a riscos de acidentes. Além da na-
tureza das atividades realizadas, nessa área 
o número de pessoas envolvidas é signifi cati-
vamente maior do que nas operações de dis-
tribuição e comercialização reunidas nos ne-
gócios de Combustíveis (LD&T e Comercial). 
Nesse contexto, a Raízen tem investido em 
média R$ 75 milhões por ano para levar me-
lhores práticas às unidades de produção in-
dustrial e agrícola, trazendo mais inovação e 
tecnologia. Isso signifi ca menor exposição a 
riscos e maior controle das situações rema-
nescentes. Além disso, o Sistema Integrado 
de Gestão de Operações (SIGO) da Raízen 
está presente nas 24 unidades produtoras. 

Outro marco foi alcançado com a implan-
tação do Sistema Alerta! em todas as unida-
des produtoras da Raízen no ano-safra de 
2014/2015. O Alerta! é um sistema de auto-
avaliação, análise, prevenção e investigação 
de acidentes que atua no nível comporta-
mental. Os comportamentos inadequados 
são a causa de cerca de 90% dos acidentes 
de trabalho. 

Apesar da exposição a riscos de aciden-
tes, tanto em EAB como nas outras áreas de 
negócios da Raízen, não há funcionários com 
alta incidência ou alto risco de doenças rela-
cionadas à sua ocupação, de acordo com os 
critérios de classifi cação adotados nas análi-
ses de risco internas. [LA7] 

O dever de intervir 
Durante a safra de 2015/2016, 

é realizada a campanha 

“Intervenha!” em todas as 

unidades produtoras em 

EAB. Essa ação estimula 

os funcionários a tomar a 

iniciativa de interromper 

qualquer atividade que esteja 

sendo conduzida de forma 

insegura. Eles devem intervir 

mesmo que a situação ou 

a atividade estejam fora de 

suas atribuições diretas. A 

iniciativa tem como base o 

conceito de que a construção 

de uma cultura de segurança 

começa pela proteção de 

cada indivíduo e chega a um 

estágio em que as pessoas 

se tornam interdependentes e 

capazes de cuidar umas das 

outras, sem necessidade de 

supervisão ou controle.

Funcionário utilizando Equipamento de 
Proteção Individual (EPI)
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As quatro estações

A área de negócios de Etanol, Açúcar e Bioenergia (EAB) da Raízen mantém quatro programas 
de segurança, distribuídos ao longo do ano-safra de acordo com as etapas do ciclo da cana. 
São eles:

PRODUZIR

VALOR

DIRIGIR

BROTAR

de abril a junho

Realizado na partida do ano-safra, prepara 
e orienta os trabalhadores para os riscos 
da atividade industrial que inicia juntamente 
com o começo da colheita.

de julho a setembro

Com a colheita a pleno vapor, este programa 
procura prevenir os riscos no transporte da 
cana para as unidades produtoras, visando à 
proteção dos funcionários e das comunidades 
afetadas pelo movimento de caminhões.

de janeiro a março

Este programa tem o objetivo de preparar os 
trabalhadores para o início da próxima safra 
e reúne uma série de instruções sobre como 
diminuir os riscos dos acidentes mais comuns 
na atividade agrícola. O programa é elabora-
do em linguagens específi cas para atingir os 
profi ssionais envolvidos tanto em atividades 
manuais quanto em processos mecanizados.

de outubro a dezembro

A aproximação da entressafra, com a 
parada da moagem e da colheita, é o 
momento para um programa voltado para 
a manutenção dos equipamentos. Aqui, 
atenção especial é dada à segurança dos 
trabalhadores que farão a manutenção das 
máquinas durante a entressafra.

Operações agrícolas na unidade Jataí
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Segurança em LD&T
Em Logística, Distribuição e Trading (LD&T), 

é nítida a melhoria em diversos indicadores, 
fruto de um trabalho contínuo de reforço do 
comportamento seguro tanto nas operações 
(o que inclui as atividades nos terminais) 
quanto na logística (referente ao transporte 
de combustíveis). Os resultados alcançados 
são ainda mais relevantes considerando-se a 
constante expansão das duas atividades e, 
consequentemente, a crescente exposição 
ao risco (veja no gráfi co ao lado).

Nos terminais, o destaque é o índice de aci-
dentes com afastamento (LTIF, na sigla em in-
glês). Pela primeira vez a Raízen registra uma 
safra sem nenhum acidente desse tipo, o que 
coloca a empresa como referência no mer-
cado de combustíveis. Os bons resultados 
nos terminais comprovam a consolidação da 
cultura de segurança implantada na Raízen e 
são consequência do reforço diário da lide-
rança sobre o tema com suas equipes.

Em 2014/2015, os índices de segurança 
em relação à logística dos combustíveis tam-
bém apresentaram bons resultados, especial-
mente quando são analisados dados históri-
cos de acidentes com veículos automotores, 
que apresentam queda pelo quarto ano con-
secutivo (veja no gráfi co ao lado).

■ Volume 
transportado
milhões de m3

■ Km rodados
milhões de km

Crescimento do volume transportado e da 
quilometragem nos últimos três anos-safra

2012/2013

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

2013/2014 2014/2015

157,19

41,04 43,08 46,16

173,14
199,96

1,91

0,47

0,69

0,97

247

93

119

151

Acidentes com veículos automotores (AVAs)

taxa de acidentes

eventos
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A decisão de ampliar o volume de etanol 
movimentado por dutovia também impacta 
positivamente os índices de segurança. No 
último ano, o transporte por meio de dutos 
atingiu a marca recorde de 199,95 milhões de 
quilômetros de distância percorrida e evitou o 
equivalente a mais de 6.500 viagens rodoviá-
rias entre São Paulo e Ribeirão Preto (veja mais 
sobre diversifi cação de modais na página 46).

Outro ponto de destaque em logística é o 
trabalho contínuo para a identifi cação e a re-
dução da ocorrência de eventos de alto risco 
potencial controlável, ou seja, aqueles que 
poderiam ter sido evitados por ações preven-
tivas internas. A queda gradativa desse tipo 
de ocorrência demonstra o trabalho de pre-
venção de acidentes no transporte de com-
bustível (veja no gráfi co abaixo). 

Zero acidente na área 
Comercial

No Comercial, a marca de zero aciden-
te com lesão foi signifi cativa por ter sido al-
cançada num período em que projetos de 
expansão da infraestrutura demandaram 
mais horas de trabalho da área de Enge-
nharia, responsável por obras em aeropor-
tos e pelo abastecimento de combustível 
em ferrovias em todo o País. Foram mais de 
4 milhões de horas trabalhadas no ano, ge-
renciando cerca de 70 empresas contratadas 
para obras em novos postos e instalações. 
A Raízen possui um programa de avaliação e 
prevenção de riscos em que os revendedo-
res são visitados por equipes que estudam a 
operação, discutem ações para a prevenção 

da contaminação ambiental e dão treinamento 
presencial aos funcionários, sobre temas como 
o controle dos riscos durante o abastecimen-
to e o recebimento de combustíveis. Mais de 
1.800 treinamentos presenciais foram ofere-
cidos em 2014/2015, além dos treinamentos 
on-line disponíveis ao longo do ano-safra.

O esforço da área Comercial também 
está voltado para um processo de melho-
ria contínua por meio da identifi cação e da 
eliminação de riscos de segurança no dia a 
dia. Além de questões de infraestrutura, são 
identifi cadas aquelas provenientes das ativi-
dades de escritório e da força de vendas, 
que roda cerca de 8 milhões de quilômetros 
por ano. Esse público contou em 2014/2015 
com um programa presencial de treinamento 
adequado a seu perfi l. 

Você Conquista 
Segurança 

O Você Conquista Segurança é uma am-
pliação do programa Você Conquista, um dos 
mais importantes instrumentos de motivação 
e parceria que a Raízen mantém com as re-
vendas de combustível. Desde o ano-safra 
de 2013/2014, os revendedores que mais 
se destacam nos requisitos de segurança de 
sua operação são recompensados no Você 
Conquista Segurança. Ao todo, a Raízen já 
reconheceu e validou no programa mais de 
650 iniciativas das revendas. 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

0,13
17

Alto risco potencial controlável

0,07
11

0,05
8

0,02
3

taxa de acidentes

eventos

Funcionário do setor industrial na unidade Jataí
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Iniciativas em saúde 
ocupacional

No ano-safra de 2014/2015, foram intensi-
fi cadas as capacitações da equipe de saúde 
ocupacional. A iniciativa segue as diretrizes 
da Previdência Social e da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) para aproveitar ao máxi-
mo qualquer capacidade laboral, contribuin-
do para elevar a autoestima do funcionário e 
evitando ociosidade e afastamentos.

A Raízen implantou no início do ano-safra 
2014/2015 uma iniciativa pioneira no setor 
sucroenergético: a Política de Álcool e Dro-
gas. A Política abrange todas as áreas e uni-
dades da empresa e estabelece as normas 
e os procedimentos que devem ser seguidos 
por todos os funcionários e prestadores de 
serviço em relação ao consumo de álcool e 
drogas. Um instrumento central da Política 
são os exames de toxicologia e etilometria 
(medição do teor de álcool no sangue) a que 
todo funcionário deve se submeter, por meio 
de seleção em sorteios periódicos feitos pela 
área de gestão da saúde da empresa. 

A frequência dos exames para cada se-
tor é proporcional ao grau de risco da fun-
ção exercida: quanto maior o risco, maior 
a frequência. Para quem trabalha em ae-
roportos, por exemplo, a Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) determina que pelo 
menos 50% dos funcionários passem pelos 
testes a cada ano. Em caso positivo, testes 
comprobatórios com amostra de urina são 
realizados e, se confi rmada a dependên-

Desafi os em aviação
Como conectar uma tubulação nova a 

outra já existente sem interromper o fl u-
xo de combustível? A solução para essa 
questão de engenharia é conhecida como 
“trepanação” e foi usada no ano passa-
do para ampliar a capacidade de abas-
tecimento do Aeroporto Internacional de 
Cumbica, em Guarulhos (São Paulo), o 
mais movimentado do País.

Essa operação envolvia um alto risco. 
Às vésperas da Copa do Mundo de 2014, 
foi necessário conectar um duto de com-
bustível à tubulação original – pertencente 
a um pool de distribuidoras operado pela 
Raízen, que também era encarregada da 
obra. Para assegurar que tudo desse cer-
to, além de envolver todas as partes inte-
ressadas ou afetadas pelo projeto, foram 
asseguradas a qualifi cação e a capacita-
ção dos fornecedores contratados. Com 
base nas diretrizes do Sistema Integrado 
de Gestão das Operações (SIGO), foram 
avaliados os riscos e defi nidos todos os 
procedimentos para mitigá-los. Uma sala 
de crise instalada em Cumbica acompa-
nhou a realização da obra, coordenando 
as atividades de bombeiros, ambulâncias, 
torre de controle, acessos e o gerencia-
mento do pátio e das pistas do aeroporto. 
Ao fi m, não houve imprevistos e a opera-
ção foi realizada com sucesso.

cia química, o funcionário é encaminhado 
para tratamento especializado. Ao longo do 
processo, ele tem garantida a confi dencia-
lidade de seus dados médicos e pessoais. 
Em 2014/2015, 1.787 funcionários fi zeram 
o exame toxicológico e 26.043 passaram 
pelo teste de etilometria.

A área de Saúde Ocupacional da Raízen 
está empenhada desde o início de 2014 em 
reestruturar seus procedimentos e suas roti-
nas de maneira a garantir que todas as uni-
dades e setores da companhia recebam o 
mesmo padrão de serviços. Trata-se de uma 
etapa necessária em consequência da pró-
pria história da Raízen, uma empresa nova, 
formada por pessoas que vieram de organi-
zações diversas e com culturas diferentes. 

Na área de Medicina Assistencial, a com-
panhia oferece alguns programas de monito-
ramento de doenças crônicas, como a hiper-
tensão e o diabetes, de acompanhamento de 
gestantes (funcionárias e dependentes) e de 
esclarecimento sobre o uso do benefício Far-
mácia Popular, entre outras iniciativas. Para o 
futuro, a meta é criar programas de preven-
ção que auxiliem os funcionários a manter a 
boa saúde, e não deixar para intervir apenas 
quando necessário. Nesse sentido, já está 
em andamento um programa de check-up 
para executivos por meio do qual será pos-
sível desenvolver atividades de prevenção de 
doenças crônicas. Abastecimento de aeronave em Manaus

Trabalhadores participam da ginástica laboral na área agrícola da unidade Jataí
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A gestão de pessoas foi um dos dez temas materiais elencados como 
mais relevantes no processo prévio de consulta a stakeholders internos 
e externos da companhia. Ambos os grupos ressaltaram a relevância 
desse assunto, por trazer ao Relatório uma perspectiva abrangente 
da contribuição dos funcionários para os resultados da empresa.

Entre os temas levantados durante a consulta, surgiram os impactos 
positivos das políticas da companhia com foco em atrair e reter talentos 
e no desenvolvimento dos profi ssionais. Tais esforços se refl etem na 
cultura da empresa, em sua produtividade e na qualidade dos produtos 
e dos serviços que ela oferece. De uma perspectiva externa, o assunto 
ganha relevância por tratar das relações sindicais mantidas pela Raízen.       

 soas
Funcionário da 

equipe de segurança 
do trabalho
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Ocaminho para chegar a tais objetivos 
começou a ser traçado no momento 
da formação da empresa, há quase 

cinco anos. Desde então, uma série de ini-
ciativas foram estruturadas. No ano-safra de 

O caminho do mérito
A Raízen quer ser reconhecida como uma empresa que investe no 
desenvolvimento das pessoas, que oferece um ambiente propício para 
novas ideias e que reconhece e valoriza o mérito pessoal. Esse perfi l tem 
por objetivo promover maior agilidade nas respostas às demandas do 
mercado, maximizar a competitividade da empresa e instalar uma cultura 
de alta performance entre os funcionários.

“O Ciclo de Gestão de 

Pessoas permitiu que líderes 

e liderados alinhassem as 

expectativas em relação a 

desempenho, sucessão e 

desenvolvimento, tornando 

o processo estruturado e 

transparente.”

Felipe Ferreira Guimarães Figueiredo, 

gerente de planejamento e gestão 

e qualidade agroindustrial

2014/2015, o destaque foi o início da im-
plantação do Ciclo de Gestão de Pessoas 
da Raízen, que reúne todos os processos de 
gerenciamento de recursos humanos exis-
tentes na empresa em uma ferramenta única 
e oferece aos gestores os instrumentos para 
realizar a gestão de suas equipes com base 
na cultura e nos Valores da organização.

O Ciclo de Gestão de Pessoas da Raízen 
começou a ser implantado nos primeiros me-
ses de 2015, período que corresponde à fase 
de Avaliação de Desempenho (veja infografi a 
com as etapas do Ciclo ao lado). Ao longo Ambiente
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Existe uma grande sazonalidade na con-
tratação de funcionários por causa de uma 
das linhas de negócio da Raízen, voltada 
para a produção de açúcar e etanol, cuja 
matéria-prima é colhida em determinados 
períodos. Na safra de 2014/2015, as maio-

87% 13%

30% dos funcionários estão na 
faixa etária entre 21 e 30 anos.

87% da mão de obra da Raízen 
estão em áreas de produção.

Perfi l dos funcionários da Raízen

Distribuição dos funcionários por região safra de 2014/2015 [G4-10, LA12] 

Centro-Oeste Nordeste

Sul Norte

5,0%

0,7%

0,5%

0,2%

Sudeste
93%

Total: 38.572 funcionários Público interno

res taxas de rotatividade foram nos meses 
de abril e novembro de 2014, com um alto 
número de admissões em abril e um alto nú-
mero de desligamentos no mês de novem-
bro, em decorrência do término da safra de 
cana-de-açúcar. Na safra de 2014/2015, a 

Dados baseados no pico da safra de maio/2014.

Homens Mulheres

das fases do Ciclo, gestores e funcionários 
receberam vídeos e comunicados com con-
ceitos e dicas de realização de processos. 
Além disso, informações sobre o Ciclo de 
Gestão de Pessoas estão disponíveis para 
consulta no Portal RH, na intranet da Raízen. 

A aplicação da ferramenta nesse novo for-
mato termina no primeiro trimestre de 2016, 

com uma nova Avaliação de Desempenho, 
que dará lugar a outra rodada de Planejamen-
to de Metas. No centro de todos os proces-
sos organizados pelo Ciclo de Gestão está o 
conceito da proposta de valor: a defi nição de 
que tipo de organização a Raízen é e, con-
sequentemente, do perfi l de profi ssionais que 
ela quer atrair e manter (veja quadro na pá-

gina 32 – Desafi os, oportunidades e recom-
pensas). Uma empresa jovem como a Raízen 
trabalha todos os dias para consolidar seus 
Valores e disseminá-los. Quando bem cons-
truída e reconhecida, essa identidade é, por 
si só, uma ferramenta de atração de profi ssio-
nais que compartilham dos mesmos valores e 
que gostariam de participar daquela cultura.

taxa de rotatividade de homens, conside-
rando os safristas, atingiu 0,39, enquanto a 
de mulheres foi de 0,40. Sem considerar os 
profi ssionais contratados para trabalhar na 
safra, o indicador cai para 0,24 no caso de 
homens e 0,29 no de mulheres. [LA1]

Laboratório de etanol da unidade Jataí
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Atrair e reter
A Raízen está sempre em busca de novas 

formas de atrair e manter os talentos. Exem-
plos são os programas DNA Raízen, lançado 
no início da safra de 2014/2015 com o obje-
tivo de atrair jovens profi ssionais no mercado, 
o Programa de Estágio e o Geração Raízen 
(leia mais sobre os programas na página 34). 

Um dos princípios da empresa é a meri-
tocracia: um reconhecimento do mérito in-
dividual de profi ssionais. Em linha com esse 
tema, a Raízen promove análises de desem-
penho e de desenvolvimento de carreira de 
seus funcionários. Na safra de 2014/2015, 
todos os funcionários das categorias coorde-
nação, supervisão, gerência e diretoria foram 
avaliados (leia mais na página 30). [LA11]

Iniciativas já consolidadas de formação e 
aperfeiçoamento dos funcionários foram man-
tidas no ano-safra que passou. São exemplos 
a Academia de Liderança e o Ciclo de Habili-

dades. A primeira é um conjunto de programas 
de preparação dirigido a funcionários com po-
tencial de liderança e a profi ssionais que estão 
em diversos níveis gerenciais. Em 2014/2015, 
a Academia de Liderança preparou 227 profi s-
sionais. Ao longo dos últimos três anos, 80% 
da gestão participou da Academia. [LA10]

Já o Ciclo de Habilidades, voltado para fun-
cionários administrativos, reúne treinamentos 
destinados a desenvolver as competências 
valorizadas pela companhia e baseados nas 
atitudes que a Raízen considera essenciais 
para o sucesso do negócio. No ano-safra 
passado, 414 profi ssionais participaram do 
Ciclo de Habilidades. 

A capacitação permanente e a formação 
continuada de seus profi ssionais fazem parte 
da rotina da Raízen; no período deste relatório, 
842.891 horas de treinamento foram oferecidas 
ao todo a pessoas de diversas áreas da em-
presa. Isso corresponde a uma média de 21,85 
horas de treinamento presencial por funcioná-

Desafi os, oportunidades e recompensas
O que a Raízen oferece a quem trabalha na companhia? Três defi nições resumem sua proposta de valor

Recompensa e 
reconhecimento3

A Raízen valoriza o desempenho susten-
tável e reconhece aqueles que atuam de 
acordo com seus Valores e vão além do 
que é esperado.

A Raízen cultiva a diversidade de opor-
tunidades; sua cadeia integrada dá ao 
funcionário a oportunidade de atuar em 
diversos negócios, o que propicia desen-
volvimento aos nossos profi ssionais e 
gera retorno à organização.

Carreira e 
desenvolvimento2

A Raízen desafi a o funcionário a cons-
truir e dá a ele abertura para participar, 
identifi car e propor oportunidades para 
o negócio.

Ambiente e 
cultura1

rio. Do total em horas, 99% correspondem a 
treinamentos realizados em Etanol, Açúcar e 
Bioenergia (EAB). Por meio de ferramentas de 
treinamento presencial e on-line, foram realiza-
das 5.999 participações* em Logística, Distri-
buição e Trading (LD&T) na safra de 2014/2015, 
incluindo estagiários. Já no Comercial, por meio 
de uma plataforma on-line, foram realizadas 
5.149 participações* (sem contar estagiários). 
Leia mais na página 90. [LA9, LA10]

Horas de treinamento presencial 
oferecidas aos funcionários em 
todas as linhas de negócio

842.891

21,85 horas em 
média por funcionário

[LA9]

* O total de horas de treinamento de LD&T e do Comercial 
não estão disponíveis.

Sala de controle de cogeração na unidade Barra Bonita
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Em EAB, no período de 2014/2015, a área 
de Formação e Desenvolvimento Profi ssional 
treinou funcionários em programas específi -
cos para a Agrícola e Indústria obtendo mais 
de 6.800 participações.

As ações são estruturadas com foco no 
desempenho organizacional. Foi o caso do 
Pense Grande, criado em 2011 para ajudar as 
comunidades e a empresa a enfrentar o de-
safi o da mecanização da colheita de cana-de- 
açúcar. Inicialmente, o programa dedicou-se 
a formar operadores de colhedoras. Agora, 
o trabalho se concentra no aprimoramento 
anual dos profi ssionais, com reciclagem das 
técnicas utilizadas. Outra necessidade é a 
formação de operadores das máquinas de 
plantio automatizado da cana, uma evolução 
mais recente nas práticas agrícolas.

No último ano-safra, outra prioridade foi 
detectada: a formação específi ca de moto-
ristas para o transporte da cana – atividade 
com riscos próprios, dado o grande por-
te dos caminhões utilizados, as vias pelas 
quais eles circulam e suas particularidades 
de manejo. Em parceria com uma institui-
ção especializada na formação de motoris-
tas profi ssionais, a Raízen está promovendo 
treinamentos intensivos com simuladores de 
transporte canavieiro capazes de reproduzir, 
em ambiente controlado, toda a operação 
de um caminhão real, incluindo condições 
arriscadas, como chuva forte.

A área industrial conta com a Matriz de 
Competências, uma ferramenta de gestão 
composta de um conjunto de competências 
necessárias para cada cargo, defi nidas pela 
empresa e alinhadas à estratégia do negó-
cio. Anualmente, a Matriz tem como objetivo 
identifi car os pontos de melhoria em conhe-
cimento e desenhar o plano de desenvolvi-
mento das equipes. Por meio da Matriz de 
Competências, também é possível visualizar 
um banco de talentos para oportunidades in-
ternas. Outra importante ação de treinamento 
é o Programa de Capacitação Industrial, que 
desde 2007 prepara profi ssionais para exe-
cutarem tarefas de manutenção durante a 
entressafra, como mecânica, solda, caldeira-
ria e instrumentação. Na safra de 2014/2015, 
foram capacitadas 314 pessoas. 

Relacionamento 
com sindicatos

A Raízen mantém acordos coletivos 
de trabalho com todos os seus funcio-
nários e garante a eles plena liberdade 
de associação. Como uma empresa 
presente em todo o território nacional 
e com operações muito diversas, seus 
trabalhadores são representados por 
um grande número de entidades: a 
companhia se relaciona com mais de 
90 sindicatos e estimula a participação 
dos funcionários nas atividades dessas 
organizações. Os acordos coletivos que 
a Raízen mantém com as representa-
ções sindicais incluem, além de cláu-
sulas econômicas, cláusulas relativas 
à segurança das operações e à saúde 
dos funcionários. [G4-11, LA8]

A Raízen informa às entidades sindi-
cais representantes dos trabalhadores, 
com antecedência, mudanças opera-
cionais que ocasionem impactos na 
vida dos empregados, como alterações 
no horário de trabalho e no itinerário de 
transporte fretado. Não há, entretanto, 
previsão expressa em Acordo Coletivo 
de Trabalho com relação ao prazo para 
esse processo de comunicação. [LA4]

Áreas impactadas
■ Manutenção industrial (mecânica e elétrica)

■ Fabricação de açúcar

■ Fabricação de etanol

Matriz de Competências

Resultados obtidos 
■ Maior alinhamento entre gestores e 

equipe operacional

■ Mais assertividade no conteúdo 
trabalhado nas capacitações

■ Maior efi ciência na prática operacional
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Trazendo o talento 
para casa

Um novo programa de atração de talentos 
foi implantado no ano-safra de 2014/2015: o 
DNA Raízen, que busca selecionar pessoas 
que tenham se formado em curso superior 
em um período de dois a cinco anos antes da 
data da seleção. Vinte e cinco profi ssionais 
foram contratados na primeira edição, para 
trabalhar em diversas áreas.

No DNA Raízen o funcionário trabalha em 
determinada área de acordo com sua for-
mação e suas competências. Todos são 
acompanhados individualmente, em um 
processo feito sob medida para ampliar o 
entendimento sobre os negócios da Raízen 
e desenvolver suas capacidades profi ssio-
nais. Uma segunda rodada de seleção para 
o DNA Raízen tem realização prevista para o 
período de 2015/2016.

Em relação aos estagiários da companhia, 
a Raízen mantém uma média de 300 esta-
giários ativos, renovados em dois terços a 
cada ano. A taxa de contratação deles ao 
fi nal do programa varia de 30% a 35%. O 
Programa de Estágio existe desde 2012 e 
facilita a identifi cação de jovens talentos e 
seu desenvolvimento, alinhados à cultura e 
aos objetivos estratégicos da companhia. 
Com duração de até dois anos, o Programa 
abrange estudantes dos níveis técnico e su-
perior de todas as áreas e negócios da com-
panhia. O processo de seleção é realizado 
duas vezes ao ano, com etapas de testes 
on-line, dinâmica de grupo e entrevistas. 

Há ainda o programa Geração Raízen, 
criado para preparar um banco de talentos 
para futuras posições estratégicas em EAB. 
A iniciativa existe desde 2013 e busca ace-
lerar o desenvolvimento de jovens profi ssio-
nais por meio de um programa estruturado e 
desafi ador. A proposta é que os participan-
tes desenvolvam projetos com análise de 
viabilidade e retorno fi nanceiro para a em-
presa (veja destaque abaixo).

66 projetos
desenvolvidos

93 alunos
participantes

Programa Geração 
Raízen – safra 2014/2015
Por meio de metodologia teórica e prática, 
são trabalhadas as competências técnicas, 
comportamentais e de gestão.

Aplicação de vinhaça concentrada na unidade Jataí

Crachás de funcionários Raízen
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Atitudes valorizadas
Conheça as cinco atitudes que fazem parte da cultura Raízen:

Fazer mais e melhor a cada dia
A Raízen investe na excelência operacional para que o bom resultado de hoje possa ser aprimorado amanhã. 

Pensar grande
A companhia incentiva os funcionários a inovar e a buscar novas oportunidades sempre. Para isso, é preciso ter 
disposição para aprender, determinação para realizar e coragem para tomar decisões e correr riscos calculados.

Valorizar o cliente
O relacionamento efi ciente com cada cliente, atendendo às suas necessidades com os melhores produtos e 
serviços, é uma aposta da Raízen.

Ter paixão em tudo que faz
A companhia tem orgulho de formar um grupo movido pelo desejo de crescer junto e que celebra cada conquista. 

Agir com ética e respeito
A Raízen reconhece a importância de seu papel na vida das pessoas, no meio ambiente e nos negócios. 

Funcionários no Centro Administrativo Raízen (CAR)
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acional
Os dois temas materiais reunidos neste capítulo 
estão entre os mais mencionados na consulta 
aos públicos de interesse da companhia. O 
primeiro deles, responsabilidade pela cadeia de 
fornecedores, refl ete a expectativa dos stakeholders 
por um monitoramento das práticas ambientais, 
trabalhistas, de direitos humanos e de impactos 
na sociedade que condicionam a sustentabilidade 
dessa cadeia. São temas considerados críticos 
pela organização, tanto pelo risco de exposição 
quanto pelas oportunidades que representam.

Já o segundo, inovação, demonstra que o 
desenvolvimento de novas tecnologias é 
especialmente importante para o negócio de 
combustíveis, por existir uma demanda crescente 
por fontes renováveis de maior efi ciência.

Planta de etanol de 
segunda geração 
em Piracicaba
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Responsabilidade pela 
cadeia de fornecedores
A gestão da cadeia de fornecedores é uma preocupação cada vez mais 
comum para companhias de diversos setores. Para a Raízen, o fato de o 
tema ter sido levantado por seus stakeholders como prioritário demonstra 
a importância de continuar realizando um trabalho de gestão em toda a 
sua cadeia.

A Raízen trabalha com uma complexa 
cadeia que engloba a contratação 
de materiais e serviços em todas as 

linhas de negócios da companhia: Etanol, 
Açúcar e Bioenergia (EAB), Logística, Distri-
buição e Trading (LD&T) e Comercial. Consi-
derados estratégicos para a organização, os 
três grupos de fornecedores mais menciona-
dos pelos stakeholders são os fornecedores 
de cana, as transportadoras de combustível 
e os fornecedores de produtos e serviços em 
geral. Por esse motivo, neste relatório são 
enfatizadas as iniciativas voltadas para esses 
três grupos principais. [G4-12] 

Responsabilidade pela cadeia de fornecedoresRRe

Fornecedores de 
cana-de-açúcar: em 
constante evolução 

Cerca de metade da cana-de-açúcar uti-
lizada pela Raízen como insumo (o que cor-
responde a uma área de aproximadamente 
430 mil hectares em termos de área planta-
da) é adquirida de fornecedores independen-
tes. [G4-12]

O processo de contratação de novos forne-
cedores de cana-de-açúcar está vinculado à 
assinatura de um termo de cláusulas e condi-
ções gerais consideradas fundamentais para 
a condução dos negócios de maneira ética e 
responsável. Na safra de 2014/2015, 100% 
dos novos fornecedores assinaram o termo. 
As práticas sustentáveis dos fornecedores de 
cana também são analisadas como parte do 
Programa ELO (veja mais sobre o Programa 
na página 40). [EN32, LA14, SO9, HR10]

Colheita mecanizada na unidade Jataí
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Cultivar promove 
avanço

Um passo importante na relação com es-
ses fornecedores foi dado com a criação 
do Programa Cultivar, lançado no início da 
safra de 2013/2014. Trata-se de uma ini-
ciativa de fi delização que tem como um de 
seus pilares o desenvolvimento dos forne-
cedores de cana por meio do compartilha-
mento de conhecimentos técnicos, legais 
e de gestão, como aspectos de sustenta-
bilidade nas áreas ambiental e trabalhista.

Portal e prêmios
A Raízen possui, ainda, o Portal dos Forne-

cedores de Cana. Lançada no início de 2015, 
a plataforma permite que os fornecedores 
acessem informações sobre o próprio desem-
penho, como a qualidade da cana entregue 
à unidade produtora, seus extratos de paga-
mento e uma série de informações que os au-
xiliam a gerir o negócio com mais efi ciência.

Tanto esforço merece recompensa: os 150 
melhores fornecedores da Raízen a cada ano 
são convidados para um evento a fi m de ce-
lebrar as conquistas da empresa. Durante a 
comemoração dos resultados do último ano, 
foi anunciado um prêmio especial para os 20 
melhores entre os 150 fornecedores partici-
pantes: uma viagem com acompanhante a 
Barcelona, na Espanha.

A escolha dos melhores fornecedores da 
Raízen obedece a um conjunto de critérios 
que inclui uma série de indicadores: além da 
qualidade da cana produzida, contam pontos 
a adesão aos treinamentos oferecidos pelo 
Cultivar e o volume de insumos adquiridos 
por meio do Programa, que busca reduzir os 
custos de produção por meio de aquisições 
conjuntas. A autonomia do fornecedor e seu 
grau de parceria com o Programa Cultivar 
também contam pontos.

70% do volume
de cana comprado de 
terceiros pela Raízen

280 participantes

145 produtores

Programa Cultivar
Safra de 2014/2015

Em 2015 foi lançada a newsletter do Cul-
tivar, um canal que leva assuntos relevantes 
a respeito da Raízen aos seus fornecedores. 
Lançada com periodicidade trimestral, a 
newsletter ainda pode ser publicada sem-
pre que houver conteúdos que mereçam ser 
compartilhados. 

O Cultivar estimula, também, o aprendi-
zado por meio de palestras e treinamentos. 
Em seu segundo ano de implantação, o Pro-
grama reduziu a permanência em salas de 
aula e promoveu mais dias de campo com 
a participação de cerca de 225 produtores. 
Mas isso não signifi ca um afastamento do 
conhecimento teórico: será lançado, ainda 
em 2015, um curso customizado para pro-
dutores em parceria com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Nesse curso serão abordados, 
entre outros temas, sustentabilidade e legis-
lação do setor.

Crédito mais fácil
A Raízen oferece a alguns produtores, no 

Cultivar, um caminho para tornar menos 

burocrática a concessão de crédito 

rural. Por meio de convênio com o banco 

ItaúBBA, o produtor pode utilizar seu 

contrato de fornecimento de cana, que é 

um compromisso de longo prazo, como 

garantia da operação de crédito – benefício 

utilizado, atualmente, por 63 fornecedores.

o Cultivar alcançou a marca de:

A partir de um grupo inicial de 

no primeiro ano
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Transporte de 
combustíveis: segurança 
para sustentabilidade 

Zero Acidente é o nome do programa de 
incentivo criado pela Raízen para premiar 
os motoristas das transportadoras contra-
tadas que chegam ao fi m de um ano sem 
descumprir as normas de segurança que 
regem seu trabalho. “Nenhuma violação” é 
um termo que não cobre apenas acidentes 
ou incidentes graves: nas regras adotadas 
pela Raízen, o termo quer dizer que aquele 
motorista, no ano todo, não ultrapassou a 
velocidade máxima permitida nem precisou 
frear bruscamente, entre outras questões de 
direção defensiva.

Para chegar a esse grau de exigência, é 
preciso começar bem. Já no processo de 
homologação de uma transportadora que 
se candidata a trabalhar com a Raízen, os 
requisitos exigidos para a segurança e a pre-
venção de acidentes vão além da legislação e 
são hoje benchmark para o setor de transpor-

Sustentabilidade 
na cadeia produtiva 
de cana

O Programa ELO, implantado no ano- 
safra de 2014/2015, é uma parceria entre 
a Raízen e as ONGs Imafl ora e Fundação 
Solidaridad; trata-se de uma iniciativa 
inédita na cadeia produtiva de cana-de-
açúcar no mundo. O objetivo do ELO é 
apoiar os fornecedores de cana-de-açú-
car na busca por uma produção mais sus-
tentável. Por meio do programa, a Raízen 
colabora de maneira concreta com seus 
fornecedores de cana para que eles se en-
gajem em um processo de melhoria con-
tínua e, assim, alcancem o nível de sus-
tentabilidade almejado pela companhia. 
Os princípios norteadores do Programa 

fazem parte do Padrão Raízen de Sus-
tentabilidade e podem ser resumidos em 
três pilares: promoção da sustentabilidade 
econômica, respeito ao meio ambiente e 
respeito aos direitos humanos e trabalhis-
tas. [EN33, LA15, HR11]

As metas do Programa ELO para 
2014/2015 foram alcançadas. A auto-
avaliação foi realizada por 704 forne-
cedores de cana (o alvo eram 700 for-
necedores), que responderam a um 
questionário a respeito de práticas sus-
tentáveis, desenvolvido e aplicado pela 
Fundação Solidaridad, em conjunto com a 
Raízen. Com a autoavaliação em mãos, a 
Solidaridad produziu um relatório individual 
de cada fornecedor com as recomenda-
ções necessárias no sentido de melhorar 
seu desempenho. [EN33, LA15, HR11]

A participação no ELO será ampliada 
gradualmente. Em 2015/2016, pelo menos 
700 novos fornecedores de cana entrarão 
para o Programa.

te rodoviário no Brasil. O Manual de Transpor-
te detalha tudo o que é exigido da transporta-
dora: desde as regras para a contratação dos 
motoristas e seu treinamento até as exigên-
cias para o caminhão e o equipamento utiliza-
dos, além dos requisitos de gestão de riscos 
e acompanhamento da jornada. O checklist a 
ser cumprido tem mais de 200 itens. Na safra 
de 2014/2015, todas as novas transportado-
ras contratadas pela Raízen passaram por 
esse processo de homologação, que ainda 
conta com critérios ambientais, como des-
carte de resíduos e prevenção de derrama-
mento. [EN32, LA14, HR10, SO9]

No processo de 

homologação de uma 

transportadora que se 

candidata a trabalhar com 

a Raízen, os requisitos 

exigidos para a segurança 

e a prevenção de acidentes 

vão além da legislação 

e são hoje benchmark 

para o setor de transporte 

rodoviário no Brasil.
Caminhão tanque Raízen



41

3 mil 
caminhões

3.500 
motoristas

200 milhões 
de km 
rodados por ano

Pelo Brasil [G4-12]
Os fornecedores de transporte 
de combustível contratados pela 
Raízen totalizam:

Só os melhores
Quando a Raízen foi criada, eram 96 as transportadoras de 
combustível credenciadas.

Hoje, com o amadurecimento dos programas de segurança da empresa, 
são 41 e 9 delas foram admitidas nos últimos quatro anos. 

As empresas aprovadas se comprome-
tem a garantir a seus motoristas condições 
únicas: 11 horas de intervalo na jornada de 
trabalho de um dia para o outro e um mínimo 
de 36 horas de descanso semanal no fi m de 
semana. Devem ainda ter uma política para 
controle do uso de álcool e drogas, com exa-
mes realizados na admissão dos motoristas 
e testes aleatórios ao longo das jornadas 
de trabalho. Não são aceitas violações das 
normas relativas ao uso de álcool e drogas. 
[LA15, HR11, SO10]

Essas homologações ocorrem com a pre-
sença de um assessor de transportes, que 
realiza auditorias nas transportadoras. Ainda 
existem controles mensais que incluem indi-
cadores de acidentes de alto potencial e der-
ramamentos em áreas não contidas. Na safra 
de 2014/2015, houve sete eventos desse tipo, 
todos registrados e com impactos controla-
dos, ocorridos em 2 das 41 transportadoras 
(5%) que operavam para a Raízen no período. 
[EN24, EN30, EN33, LA15, HR11, SO10]

Além disso, um programa piloto iniciado 
com três transportadoras oferece aos mo-
toristas instrumentos para prevenir a fadiga. 
Sob a orientação de um médico especialista, 

o programa avalia os hábitos e as necessi-
dades de repouso e alimentação dos mo-
toristas, detectando eventuais distúrbios do 
sono, que serão tratados. A família do mo-
torista também é convocada a participar do 
tratamento com o objetivo de ajudar o pro-
fi ssional nesse processo: entre as melhorias 
obtidas com o envolvimento dos familiares 
estão o respeito às horas de sono e a ali-
mentação balanceada. A expectativa é que, 
em dois ou três anos, o programa seja es-
tendido a todas as transportadoras que tra-
balham para a Raízen.

Os motoristas que cumprem todos os requi-
sitos e se destacam por não violar nenhuma 
das regras do programa Zero Acidente se qua-
lifi cam para o Rodeio de Caminhões-Tanque. 
Trata-se de um evento de confraternização du-
rante o qual é disputada uma competição de 
manobras em que os dez melhores – dois de 
cada regional – vão para a fi nal nacional acom-
panhados de toda a família (a última edição foi 
realizada em Fortaleza de 22 a 24 de maio de 
2015). Os três vencedores da fi nal ganharam 
um carro, uma moto e uma televisão. Já os 
vencedores regionais foram premiados com 
tablets, televisores e refrigeradores. 

Terminal de Ourinhos

Carregamento de combustível no 
Terminal de Ourinhos
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Suprimentos: no 
caminho sustentável

Como tornar mais sustentável a área de 
Suprimentos de uma grande empresa? A 
Raízen está implantando iniciativas nessa di-
reção para fornecedores de diversos tipos de 
produto e serviço. Um exemplo é o critério 
de seleção utilizado, que se baseia não ape-
nas no preço do item a ser adquirido, mas 
também no custo total de aquisição. Além do 
preço, o cálculo desse custo leva em con-
ta, entre outros critérios, o grau de risco de 
um fornecedor e a qualidade do produto ou 
do serviço. A empresa também faz estudos 
para incluir fatores de sustentabilidade na 
Matriz Estratégica de Compras – documento 
que defi ne as formas de relacionamento da 
Raízen com seus fornecedores de acordo 
com a natureza do vínculo comercial.

Todos os 5.966 fornecedores cadastrados 
na base de suprimentos ao término da sa-
fra de 2014/2015 têm potencial para gerar 
impactos diversos na sociedade. Para as-
segurar que essas questões sejam observa-
das pela base de fornecedores, a empresa 
adota uma política de formalização de todas 
as relações de compra e venda. Os novos 
fornecedores passam por um processo de 
qualifi cação que verifi ca desde aspectos co-
merciais e tributários, como a inscrição no 
CNPJ, até critérios trabalhistas, ambientais 
e de direitos humanos. Essa avaliação levou 
ao impedimento da participação de 21 em-
presas em novas contratações da Raízen. 
[EN32, EN33, LA14, LA15, HR10, HR11, 
SO9, SO10, G4-12] 

Relacionamento com os caminhoneiros
A Raízen oferece aos motoristas a participação 

no Clube Irmão Caminhoneiro Shell, programa de 

relacionamento com promoções, benefícios e diversas 

atrações, como os Espaços do Clube, anexos a postos 

de reabastecimento espalhados por todo o País. Neles, 

os motoristas associados podem descansar, usar a 

internet para se comunicar com a família e relaxar com 

televisão e jogos. Em 2014/2015, entre as promoções 

do Clube, foram sorteados 2 caminhões e realizados 

11 eventos comemorativos, além da distribuição de 

milhares de brindes. 

No ano-safra de 2015/2016, o Clube Irmão Caminhoneiro 

pretende oferecer uma plataforma de benefícios que 

dá ao associado a chance de ganhar prêmios a cada 

reabastecimento. São iniciativas que pretendem mostrar 

a disposição do Clube e da Raízen de estar junto com os 

caminhoneiros para auxiliá-los em todos os momentos 

de sua jornada pelas estradas. 

Caminhão tanque Raízen
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Comunicação 
em mão dupla

A Raízen possui dois instrumentos 
importantes de comunicação com seus 
fornecedores: 

■ Canal de Ética, por meio do qual o for-
necedor pode registrar reclamações 
ou denúncias, que serão auditadas e 
respondidas;

■ Relatório de Não Conformidade (RNC), 
que permite a usuários da empresa 
relatarem problemas de naturezas di-
versas no relacionamento com os for-
necedores. 

Todos os negociadores de suprimen-
tos da Raízen têm, em sua assinatura de 
e-mail, a informação sobre como aces-
sar o Canal de Ética. Além disso, quan-
do um fornecedor for informado de um 
RNC aberto em seu nome, será criado 
um plano de ação em conjunto com ele 
para corrigir o problema e evitar que isso 
ocorra novamente. 

O fornecedor escolhido faz então a assina-
tura eletrônica de um contrato de termos e 
condições gerais no qual são apresentadas 
as regras que ele deve seguir em relação, por 
exemplo, ao recolhimento correto dos impos-
tos e à proibição do uso de trabalho infantil. 
Além disso, ele se compromete a aceitar que 
a Raízen faça, a qualquer momento, uma au-
ditoria em sua empresa se perceber algum 
indício de que essas regras estão sendo des-
cumpridas. [EN33, LA15, HR11, SO10]

Dessa forma, toda contratação de supri-
mentos da Raízen tem um contrato assinado, 
não importando seu valor, e todos os contra-
tados estão registrados em ambiente digital 
no Portal do Fornecedor da companhia. A 
existência do Portal é um diferencial impor-
tante: a partir dele, a empresa desenvolveu 
no ano-safra de 2014/2015, por exemplo, um 
robô que busca na internet, a cada 15 dias, 
os cerca de 6 mil fornecedores cadastrados 
para se certifi car de que suas certidões de 
CNPJ, Inscrição Estadual, FGTS e Certidão 
de Débito relativas a tributos federais e à 
dívida ativa da União permanecem válidas. 

Dessa forma, um processo de checagem e 
renovação da homologação, que poderia ser 
longo e custoso, foi automatizado e pode ser 
feito com uma frequência muito maior do que 
seria possível por meios manuais.

Além disso, a área de Suprimentos com-
partilha com seus fornecedores informações 
relevantes, como mudanças de legislação, 
estratégias para a nova safra, novidades so-
bre os negócios e informações sobre o Có-
digo de Conduta, por meio da Newsletter de 
Suprimentos, divulgada trimestralmente por 
e-mail. Todas as edições fi cam disponíveis 
também no site da Raízen.

Um destaque em suprimentos 

na safra de 2014/2015 foi o 

desenvolvimento de um robô 

no Portal do Fornecedor que 

busca na internet, a cada 

15 dias, os cerca de 6 mil 

fornecedores cadastrados 

para se certifi car de que suas 

certidões de CNPJ, Inscrição 

Estadual, FGTS e Certidão 

de Débito relativas a tributos 

federais e à dívida ativa da 

União permanecem válidas.

Funcionários no Centro Administrativo Raízen (CAR)
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Desde dezembro de 2014, uma nova planta industrial está em operação na 
unidade Costa Pinto, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Construída 
como anexo da planta já existente, essa nova unidade produz etanol 
celulósico, também chamado de etanol de segunda geração. [G4-13]

Inovação

InovaçãoIIno

O novo produto é obtido de resíduos da 
produção do etanol convencional: o 
bagaço gerado na moagem da cana- 

de-açúcar e a palha descartada na colheita. 
Diversas companhias ao redor do mundo 

pesquisam e investem na produção comercial 
do etanol celulósico, obtido dos açúcares da 
celulose presente na estrutura da cana-de- 
açúcar e nos demais materiais de biomassa. 
A Raízen é uma das primeiras empresas do 
mundo a chegar à etapa de produção inicial.

O etanol de segunda geração apresenta 
ganhos em relação ao etanol convencional, 
produzido a partir do caldo da moagem da 
cana. Por utilizar como matéria-prima partes 
da planta antes descartadas ou destinadas a 
outros fi ns, como o bagaço usado para pro-
duzir energia, o novo processo possibilita au-
mentar a produtividade das lavouras de cana 

sem a necessidade de aumentar a área plan-
tada. Em outras palavras, com a tecnologia 
de segunda geração é possível produzir mais 
etanol com menor custo agrícola. [EN27] 

A Raízen investiu R$ 237 milhões na pes-
quisa tecnológica e na planta de etanol ce-
lulósico inaugurada no ano passado. Além 
disso, associou-se à Iogen Energy, empresa 
canadense de biotecnologia que já pesquisa-
va o processo produtivo do etanol celulósico 
a partir da palha do milho. 

Apesar dos ganhos na etapa agrícola, o 
grande desafi o para as empresas que querem 
produzir o etanol de segunda geração é redu-
zir seus gastos na etapa industrial. Mesmo que 
o novo combustível seja igual ao convencio-
nal e adequado aos mesmos usos, ele ainda 
é mais caro para produzir, pois as tecnologias 
utilizadas não atingiram o mesmo grau de ma-
turidade da tecnologia convencional.

Entre os fatores que contribuíram para a 
viabilidade econômica do projeto está a siner-
gia entre a produção original e a de segunda 
geração. A planta de etanol celulósico está 
instalada ao lado da saída do bagaço resul-
tante da produção convencional na unidade 
Costa Pinto, o que reduz os custos e os im-
pactos logísticos de coleta de matéria-prima. 
[EN27, EN30] 

O etanol de segunda geração é também 
mais sustentável na medida em que aumenta 
a produtividade por hectare plantado. O pro-
jeto da Raízen prevê que a produção conjunta 
dos dois tipos de etanol resulte em um ganho 
de até 40% com a planta operando em sua 
capacidade total, quando produzirá 42 mi-
lhões de litros de etanol celulósico por ano. 
Com a evolução da tecnologia, a companhia 
projeta construir mais unidades semelhantes, 
todas próximas as unidades convencionais 
existentes. Nesse cenário, a Raízen espera 
atingir capacidade máxima de produção de 
mais de 1 bilhão de litros anuais de etanol de 
segunda geração. [EN27]

A Raízen fez uma 

parceria com a empresa 

dinamarquesa Novozymes 

para importar as enzimas 

que “quebram” a celulose 

da cana, liberando os 

açúcares que serão 

transformados em etanol.

Cerca de 500 empregos foram criados no pico da construção da planta de etanol de segunda 
geração, em Piracicaba. A operação da unidade oferece 33 empregos diretos.
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Monitoramento do alto
Quando o canavial é visto de cima, a quali-

dade do plantio e as eventuais falhas podem 
ser monitoradas. Além disso, as característi-
cas do terreno fi cam mais evidentes. As van-
tagens de ter imagens georreferenciadas das 
zonas de cultivo da cana-de-açúcar começa-
ram a ser exploradas com o uso de fotografi as 
feitas por satélites espaciais. Nesses casos, 
porém, a defasagem e a qualidade das ima-
gens eram pontos negativos. 

A alternativa encontrada pela Raízen para 
esses casos é o uso de drones. Esses peque-
nos aviões pilotados remotamente carregam 
câmeras e sensores capazes de capturar as 
imagens aéreas georreferenciadas. 

A Raízen utiliza os drones em dois momen-
tos: no primeiro, eles sobrevoam as áreas 
cultiváveis antes do plantio, registrando a to-
pografi a e outras características do terreno. 
Essas informações são usadas pelos projetis-
tas da equipe agrícola para planejar o traçado 
das linhas de plantio da cana. O objetivo é 
proteger o solo da erosão, minimizar as ma-
nobras para a operação de máquinas e con-
seguir o melhor rendimento da plantação em 
toneladas de cana por hectare.

Em um segundo momento, depois do plan-
tio, os drones voltam a sobrevoar o terreno. 
As novas imagens aéreas permitem avaliar a 
qualidade da plantação e identifi car eventuais 
falhas de cultivo: um monitoramento com grau 
de detalhamento e visibilidade muito maior do 
que seria possível em vistorias feitas no solo. 

A Raízen começou a empregar drones na 
safra de 2014/2015. A experiência bem-su-
cedida fez com que a companhia investisse 
em novos aparelhos. No ano-safra corrente, 
sete deles estão em uso em todas as áreas 
de plantio. 

A produção de cana atual da Raízen 

destinada exclusivamente para o 

etanol celulósico seria o sufi ciente 

para produzir 1 bilhão de litros.

Outras tecnologias
A Raízen investe ainda em diversos projetos inovadores com o objetivo de me-

lhorar a produtividade de seus processos, os resultados de seus negócios e a 
sustentabilidade de suas operações. A seguir, alguns exemplos:

Biogás a partir da vinhaça 
O objetivo é transformar a matéria orgânica da vinhaça e da torta de fi ltro, sub-
produtos do processo produtivo de etanol, em gás metano. Esse gás pode ser 
utilizado para produzir energia elétrica. 

Muda pré-brotada
O plantio é feito atualmente com toletes, pedaços de cana enterrados no chão, des-
viando parte da produção para esse fi m. O projeto visa produzir mudas de cana em 
estufas e, dessa maneira, ampliar a produtividade do canavial. O plantio das mudas 
cultivadas em estufa será testado na recuperação de falhas nos canaviais antes de ser 
adotado em grande escala. 

Sistematização do uso do solo 
e georreferenciamento
O plantio e a colheita são georreferenciados, o que permite o uso de máquinas 
guiadas por piloto automático. Essa prática possibilita plantar e colher a cana com 
mais precisão e efi ciência, preservando a integridade do canavial e evitando perdas. 
O georreferenciamento permitiu também aumentar a densidade de linhas de plan-
tio sem prejuízo ao solo por processos de erosão. Além disso, no ano-safra de 
2014/2015, a Raízen começou a usar veículos aéreos não tripulados (VANTs, ou 
drones) para fazer imagens aéreas das terras cultiváveis e dos canaviais. Essas 
imagens são utilizadas para planejar o plantio e monitorar o desenvolvimento da 
cana (leia mais sobre o uso dos drones no quadro ao lado).

2013/2014 2014/2015

Mecanização da colheita

94,8% 96,9%

Planta de etanol de 
segunda geração em 
Piracicaba
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Inovação em logística
Para vencer os desafi os de logística no 

Brasil, a Raízen vem investindo em infraestru-
tura e maior produtividade. Integrada e pre-
sente em diferentes segmentos, a companhia 
encara o desafi o da falta de infraestrutura 
principalmente no escoamento da produção 
de suas 24 unidades e na distribuição de 
combustíveis por meio dos 63 terminais em 
todo o País.

O grande desafi o é otimizar os recursos 
disponíveis e investir onde há espaço para a 
iniciativa privada. Nesse contexto, a Raízen 
trabalha para usar ao máximo seus ativos dis-
poníveis. É como em uma companhia aérea: 
a empresa precisa se organizar para que o 
avião sempre viaje com a lotação máxima e 

faça o maior número de voos, obedecendo à 
legislação e atendendo aos padrões de segu-
rança exigidos.

Diversos estudos estão sendo realizados 
em cada região onde a companhia atua para 
que a melhor estratégia logística seja encon-
trada. O transporte na Raízen está dividido 
entre dutoviário (4%), aquaviário (5%), ferro-
viário (24%) e rodoviário (67%). O objetivo é 
chegar à seguinte divisão daqui a cinco anos: 
dutoviário (7%), aquaviário (5%), ferroviário 
(38%) e rodoviário (50%). Entre outros moti-
vos para a mudança na utilização dos modais 
logísticos está o custo do transporte, que 
evidencia o benefício do transporte ferroviário 
diante dos demais. [EN30]

Seguindo essa estratégia de diversifi cação 
de modais, nos últimos quatro anos a Raízen 
investiu R$ 280 milhões em novos terminais 
multimodais (ferroviário integrado com rodo-
viário), e mais R$ 45 milhões já estão aprova-
dos para novos projetos, totalizando um apor-
te de R$ 325 milhões nesse tipo de terminal.

Como exemplo do investimento em mo-
dais alternativos e mais efi cientes, a Raízen 
inaugurou, em março de 2015, seu mais mo-
derno terminal de distribuição, em Rondonó-
polis (MT). Resultado de um investimento de 
R$ 60 milhões, a instalação tem capacidade 
de movimentar 1 bilhão de litros de combus-
tível ao ano. 

A região é estratégica por ser a maior pro-
dutora de biocombustível do País. Com o 
projeto, é possível aproximar o Sudeste do 
Centro-Oeste, grandes produtores e consu-

Dutoviário

Aquaviário

Ferroviário

Rodoviário

Diversifi cação dos modais logísticos
Hoje Em 5 anos

4%

5%

24%

67%

7%

5%

38%

50%

Terminal de Rondonópolis

Coleta de combustível no Terminal Araucária
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O Bolt na prática 
Torre de controle, monitoramento de caminhões via satélite e cercas eletrônicas nos pon-

tos de partida e chegada dos trajetos são alguns dos componentes do sistema digital do 
Projeto Bolt. Cada vez que um transportador aloca um caminhão a serviço da Raízen, é 
acionada a torre de controle do sistema, situada em São Paulo. A partir desse momento, o 
veículo é monitorado até o descarregamento no ponto de destino. A chegada do caminhão 
é detectada pelas cercas eletrônicas dispostas em cada unidade produtora, terminal e ou-
tras instalações da companhia. 

O trajeto é planejado para ser realizado no menor tempo possível, incluindo períodos de 
espera e de descanso do motorista. A posição do caminhão estará sempre visível aos ope-
radores da torre de controle e qualquer desvio do plano pode ser corrigido com a rapidez 
necessária. O sistema, dessa forma, reduz as incertezas e aumenta a previsibilidade de toda 
a operação, o que se refl ete em melhor utilização do tempo de operação e do gate-to-gate 
(tempo medido entre a chegada e a saída de um caminhão). 

Os ganhos acumulados de tempo aumentam a produtividade dos equipamentos, o que 
permitirá a redução do frete contratado, já que o fornecedor, por sua vez, opera em seu 
menor custo e com mais efi ciência. 

midores de combustível. Essa estrutura per-
mite que o etanol e o biodiesel produzidos 
em Mato Grosso sejam transportados por 
ferrovia até Paulínia (SP), cuja refi naria produ-
zirá e escoará gasolina e diesel de volta pelos 
mesmos trilhos. 

Outro exemplo dessa estratégia é a ex-
pansão da base em Ourinhos (SP). Com as 
atividades retomadas em 2012 e movimen-
tando apenas etanol, o terminal recebeu 
R$ 50 milhões em investimentos para expan-
dir sua capacidade e otimizar a movimen-
tação de produtos entre o Sul e o Sudeste. 
Agora, a instalação conta com capacidade 
de armazenamento de 36 milhões de litros 
de combustível. Com ambos os projetos, a 
companhia reforça sua posição estratégica 
no setor de distribuição no Brasil.

Etanolduto 
Outro exemplo de foco em alternativas de 

transportes para diminuir a dependência das 
estradas é a participação da Raízen na cons-
trução de um etanolduto que interliga os Es-
tados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de 
Janeiro. Acaba de entrar em operação um 
novo trecho de Uberaba (MG) até Paulínia, 
operando de forma integrada com dutos já 
existentes. [EN30]

Mesmo com todos esses investimentos, 
a estrutura logística brasileira faz com que o 
transporte rodoviário continue sendo utilizado 
pela Raízen em volumes expressivos. Diante 
desse cenário, a companhia investe na oti-
mização e no planejamento para conquistar 
ganhos cada vez maiores no transporte.

Bolt 
O Projeto Bolt, implantado na safra de 

2014/2015, chegou para reformular todo o 
sistema logístico que interliga as refi narias, as 
unidades produtoras, os terminais de distri-
buição e as transportadoras, operação que 
envolve cerca de 3 mil caminhões. 

O Bolt é baseado em um sistema digital 
de planejamento, monitoramento e contro-
le por meio de e-tracking, acessível a todos 
os participantes de qualquer etapa da cadeia 
logística da Raízen. Todas as equipes envol-
vidas olham um sistema único que monitora 
em tempo real as operações em andamento, 
o que permite identifi car e eliminar tempos 
ociosos e dar respostas rápidas e coordena-
das a qualquer desvio dos planos originais. 

Trata-se de uma revolução: antes do Bolt, os 
times de etapas distintas, como planejamen-
to, trading e os vários estágios da operação 
de transporte físico, trabalhavam com rotinas 
e planilhas próprias, o que criava difi culdades 
nas interfaces entre cada etapa, impedia a vi-
sualização integral da cadeia logística e difi cul-
tava a reação imediata a eventos inesperados.

O objetivo do Bolt é ganhar tempo elimi-
nando ou reduzindo as inefi ciências na ope-
ração. O projeto prevê um horizonte de cin-
co anos para atingir todas as suas metas. O 
ganho de tempo no primeiro ano de opera-
ção do sistema foi de 20% em relação aos 
processos realizados anteriormente (leia mais 
sobre o funcionamento do projeto no quadro 
“O Bolt na prática”).

Tubulação de combustíveis
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Tecnologia no tanque 
do carro e no posto

Lançar no mercado um combustível inova-
dor é sempre um movimento relevante para 
uma marca associada ao universo automoti-
vo, como é a Shell. A gasolina aditivada Shell 
V-Power Nitro+, lançada em setembro de 
2014, veio para aumentar a família de com-
bustíveis da marca no Brasil: ao fi m do ano-
-safra de 2014/2015, a participação do novo 
combustível no portfólio de gasolinas tinha 

aumentado em 1,4 ponto percentual sobre o 
ano anterior, quando ainda era comercializada 
uma versão mais antiga de gasolina aditivada. 
A Shell V-Power Nitro+ alcançou 27,2% da 
oferta total, ante 25,8% de sua antecessora.
Desenvolvida em parceria com a Ferrari, a 
Shell V-Power Nitro+ reafi rmou a “pegada” 
tecnológica de ponta da Raízen no mercado 
de combustíveis. 

A nova gasolina 

aditivada foi desenhada 

para reduzir o atrito 

entre as peças 

móveis que entram 

em contato com o 

combustível, prevenindo 

o acúmulo de resíduos 

e contribuindo para 

revitalizar o motor do 

carro. [EN27]

Outro exemplo de inovação é o Projeto 
Abastece, lançado no ano passado pela 
Raízen em parceria com a empresa Sem 
Parar. A solução permite que os usuários 
do Sem Parar abasteçam o carro nos pos-
tos Shell equipados com a tecnologia e se-
jam cobrados de forma automática no fi m 
do mês, sem necessidade de usar cheque, 
cartão de crédito ou qualquer outro meio de 
pagamento imediato. Basta estacionar ao 
lado da bomba e pedir o abastecimento, e 

Vista geral de posto de serviço com a marca Shell

Laboratório de Combustível
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o sistema desenvolvido pelas empresas par-
ceiras identificará o carro e registrará o custo 
da operação. O usuário receberá em segui-
da uma mensagem SMS informando o valor 
da transação realizada, e a cobrança virá na 
conta mensal do Sem Parar.

A novidade foi muito bem recebida pelos 
clientes dos postos que inauguraram o ser-
viço. A princípio, foram cem estabelecimen-
tos no Estado de São Paulo, já ampliados 
para 500 em uma segunda etapa do pro-
grama. A taxa de crescimento mensal do 
número de usuários está frequentemente 
acima de dois dígitos. Em alguns postos, 
o percentual de abastecimentos feitos por 
meio do novo serviço já atinge cerca de 
20% do movimento total.

O Projeto Abastece chegará a outros Es-
tados de maneira gradual, por meio de um 
plano de expansão geográfica que mapeia 
os usuários do Sem Parar nas diversas re-
giões do País, um universo de 5 milhões de 
consumidores potenciais. A implantação 

gradual do sistema leva em conta o fato de 
que o novo serviço oferecido pelas empre-
sas parceiras é mais complexo do que a 
simples abertura de uma cancela de pedágio 
ou de estacionamento. A tecnologia desen-
volvida deve identificar o carro do usuário e 
conectar-se com o sistema de gestão e co-
brança do posto para ter acesso aos dados 
da operação de reabastecimento. 

O ano que passou foi ainda de estrutu-
ração de uma nova marca de serviços aos 

Projeto Abastece em parceria com a empresa
O carro é abastecido nos 
postos Shell equipados 
com a tecnologia.

motoristas que trafegam pelas rodovias bra-
sileiras: o restaurante Bem Aqui, voltado a 
postos rodoviários da bandeira Shell e que 
nasceu de uma parceria com a empresa de 
restaurantes corporativos Sapore. O objeti-
vo da marca é oferecer aos viajantes mais 
que alimentação de qualidade, com espaço 
de convívio e descanso, que inclui acesso 
à internet via Wi-Fi. A primeira unidade foi 
inaugurada em Embu das Artes, na Rodovia 
Regis Bittencourt, no Estado de São Paulo.

O usuário recebe 
mensagem SMS 
informando o valor 
da transação.

O usuário recebe a 
cobrança na conta 
mensal do Sem Parar.

Vista geral de posto de serviço com a marca Shell
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Os temas materiais reunidos neste capítulo foram considerados pelos públicos 
de interesse da Raízen como tendo grau de materialidade Alta ou Muito Alta.
Os tópicos abordados no primeiro subcapítulo – “Desenvolvimento socioe-
conômico do entorno e relações com a comunidade” – estão relacionados a 
questões como a atuação da empresa nas comunidades do entorno de suas 
operações e as formas de engajamento da Raízen com seus stakeholders. 
Já o segundo subcapítulo – “Energia e emissões” – traz respostas aos assun-
tos levantados pelo público interno e externo no que diz respeito aos efeitos 
diretos do consumo de energia nos custos operacionais e à sua infl uência 
na pegada ambiental e nas mudanças climáticas.
 
Por fi m, o terceiro subcapítulo – “Impactos ambientais e biodiversidade” – 
aponta as iniciativas voltadas para a gestão de impactos ambientais asso-
ciados a toda a gama de atividades da Raízen. Temas como biodiversidade, 
água, efl uentes e resíduos apareceram nas consultas com os públicos de 
interesse da companhia e são tratados nesse subcapítulo. 

biental

Canavial na 
unidade Jataí
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Interesse por todos
Os públicos de interesse da Raízen estão localizados nas comunidades 
rurais, onde se desenvolve o cultivo de cana, e nos centros urbanos, 
onde ocorre a distribuição de combustíveis.

Os públicos de interesse estão localiza-
dos nas comunidades rurais, onde se 
desenvolve o cultivo da cana, e nos 

centros urbanos, onde ocorre a distribuição 
de combustíveis, com o tráfego de cami-
nhões-tanque pelas ruas. Além disso, entre 
os públicos de interesse estão sindicatos de 
trabalhadores e organizações não governa-
mentais que monitoram os impactos am-
bientais e sociais das atividades econômicas 
desenvolvidas pela Raízen. [G4-25]

Ouvir esses públicos, entender suas ne-
cessidades e suas reivindicações, contribuir 
para seu bem-estar e trabalhar para atenuar 
eventuais impactos negativos das atividades 
da empresa são uma disposição permanente 
da Raízen, descrita nos seus Princípios de Ne-
gócios (veja o Princípio 6 na página ao lado). 

Desenvolvimento socioeconômico do 
entorno e relações com a comunidade

Plantação de cana-de-açúcar em Jaú
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No ano-safra de 2014/2015, a empresa 
implantou o Sistema de Gerenciamento de 
Stakeholders, que permite monitorar e ava-
liar continuamente seu relacionamento com 
cada um dos públicos. Como parte desse 
processo, foram mapeados 120 grupos de 
stakeholders prioritários. [G4-26]

O Sistema de Gerenciamento de 
Stakeholders começou a ser desenvolvido a 
partir de um diagnóstico produzido por uma 
consultoria especializada. A criação do Sis-
tema foi um trabalho conjunto entre as áreas 
de Comunicação Corporativa e Atendimen-
to ao Cliente e representou um passo im-
portante para um engajamento mais ativo e 
transparente. Até então, o trabalho era reali-
zado de forma descentralizada, com avalia-
ção individual do atendimento às demandas 
das comunidades onde cada unidade da 
Raízen está inserida. O modelo de trabalho 
se apoiava nos funcionários das unidades 
que dialogavam diretamente com as partes 
interessadas, na busca pela compreensão e 
pela resolução das questões. [G4-26]

Canal de reclamações 
e reivindicações

Serviço de Atendimento 
ao Consumidor (SAC)
0800 728 1616

fale@raizen.com

O novo modelo, que entrou em atividade no 
início de 2015, utiliza inicialmente duas ferra-
mentas fundamentais: um canal de reclama-
ções e reivindicações centralizado para toda 
a organização e um processo estruturado de 
engajamento com os públicos de interesse, 
possibilitando uma atuação padronizada para 
todas as unidades operacionais da Raízen.

Bom vizinho
“A Raízen busca ser sempre um bom vizinho, melhorando 

continuamente as maneiras pelas quais pode contribuir, direta 

ou indiretamente, para o bem-estar das comunidades em 

que atua. Gerimos os impactos sociais das nossas atividades 

empresariais com cuidado e trabalhamos com terceiros para 

aumentar os benefícios para as comunidades locais e para 

atenuar os impactos negativos das nossas atividades. Além 

disso, a Raízen tem interesse em questões sociais que são 

direta ou indiretamente relacionadas ao seu negócio.”

Princípio 6, Comunidades Locais, dos Princípios de Negócios da Raízen
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Vista aérea da plantação de cana-de-açúcar na unidade Jataí
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A Fundação Raízen orienta e executa o 
investimento social da companhia. Trata-se 
de um braço institucional da empresa nas 
relações com as comunidades nas quais a 
Raízen está presente. Desde sua criação, a 
Fundação trabalha com prioridade nas ver-
tentes da educação e da qualifi cação profi s-
sional, por meio de sete núcleos distribuídos 
em alguns municípios onde a empresa tem 
operação nos Estados de São Paulo e Goiás. 
O Núcleo Móvel de Formação, montado em 
um veículo, leva a capacitação profi ssional às 
localidades onde não há núcleos instalados. 
Em 2015, outro caminhão semelhante entrou 
em operação. 

No ano-safra de 2014/2015, as atividades 
da Fundação impactaram mais de 55 mil pes-
soas. Ao oferecer cursos de formação pro-
fi ssional a jovens iniciantes nas regiões onde 
mantém unidades produtivas, a Raízen não 
apenas acrescenta candidatos qualifi cados 
aos postos de trabalho que ela mesma ofere-
ce, mas também contribui para melhorar, de 
maneira geral, a oferta de mão de obra local.

Na vertente educacional, a Fundação 
Raízen busca oferecer a estudantes de di-
versas faixas de idade, da educação infantil 
a adolescentes de 17 anos, uma formação 
complementar à educação regular. 

Outro instrumento utilizado são as peças 
teatrais – como por meio do programa Ener-
gia em Cena – que abordam difi culdades es-
pecífi cas dos públicos escolhidos, mapeadas 
em parceria com as secretarias de Educação 
dos municípios. Outro projeto, desta vez vol-
tado para professores de escolas municipais, 
é o Histórias que Ganham o Mundo: são ofi -
cinas que treinam os educadores para desen-
volver textos e ilustrações com seus alunos. 
Mais de 80 mil alunos assistiram às peças do 
Energia em Cena em 2014, enquanto cerca 
de 22 mil estudantes participaram das ati-
vidades promovidas pelo Histórias que Ga-
nham o Mundo.

A Raízen, por meio da área de Responsa-
bilidade Social também concluiu no ano-safra 
de 2014/2015 a primeira etapa do Programa 
de Qualifi cação para Pessoas com Defi ci-
ência (PcDs), que avançará pelo ano-safra 
corrente. Quinhentas vagas foram oferecidas 
para a capacitação de pessoas nessas con-
dições, em comunidades de dez municípios 
diferentes. A Raízen se compromete a con-
tratar todos os concluintes do curso que fo-
rem aprovados e qualifi cados como aptos ao 
exercício da função respectiva pelas entida-
des promotoras dos cursos.

O Programa de Qualifi cação para Pes-
soas com Defi ciência é parte de um Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) fi rmado 
pela Raízen com o Ministério Público, dian-
te das difi culdades encontradas pela com-
panhia para preencher a cota legal. Mesmo 
depois de diversos esforços durante a safra 
2014/2015 – que incluem a primeira etapa do 
Programa –, a Raízen não atendeu à cota le-
gal. A segunda etapa do Programa, em 2015, 
oferecerá mais 500 vagas para cursos de 
qualifi cação em 8 municípios (diferentes dos 
10 iniciais), e espera-se que seus resultados 
contribuam para aproximar a Raízen da meta 
de preencher integralmente a cota legal da 
companhia para as pessoas com defi ciência.

Além disso, foi estabelecido um comitê in-
terno para tratar desse tema. Ações integra-
das com outras áreas da companhia possi-
bilitaram a identifi cação e o enquadramento 
de funcionários portadores de defi ciência até 
então sem diagnóstico e defi ciência estabele-
cida. Essas ações resultaram em ajustes de 
postos de trabalho e na implementação do 
monitoramento da saúde desses funcionários.

Investimento social na educação 
e na qualifi cação

Educação Infantil Fundação Raízen
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Considerando que os mecanismos de re-
cebimento e direcionamento de reclamações 
estão em processo de evolução, ainda não 
é possível quantifi car todas as demandas 
recebidas, processadas e solucionadas pela 
Raízen especifi camente sobre os temas am-
bientais e de impactos nas comunidades do 
entorno. [EN34, SO11]

As questões relacionadas a direitos hu-
manos são tratadas pelo jurídico trabalhista 
e pelo Canal de Ética. Essas áreas contam 
com o apoio dos consultores de recursos 
humanos regionais e já têm processos estru-
turados e independentes para responder às 
queixas e às reclamações, além de possuir 
medidas específi cas para tratá-las.

Além desse canal, o Sistema de Gerencia-
mento oferece à Raízen meios para conhe-
cer, de maneira proativa, as questões que 
afetam cada público de interesse. A partir 
daí, a Raízen realiza um levantamento das 
questões relevantes para os stakeholders, 
acompanha o cronograma de certifi cação 
Bonsucro e leva em conta seus parâmetros 
de avaliação. Ainda em 2014/2015, uma 
primeira matriz com tópicos relevantes foi 
construída para a unidade produtora de Ma-
racaí, em São Paulo. [SO1]

O Sistema de Gerenciamento de 
Stakeholders é, portanto, uma ferramenta 
fundamental para aproximar a Raízen das 
comunidades onde atua e buscar o enten-
dimento de suas necessidades e suas rei-
vindicações. Sua implantação representa, 
entretanto, apenas um passo dentro de 
um processo de engajamento maior. Nes-
se sentido, a direção da empresa decidiu 
avançar e defi nir uma nova estratégia de 
desempenho social, que aprofundará os 
pontos relevantes dos Princípios de Ne-
gócios da Raízen. A iniciativa faz parte de 
avaliação interna, efetuada após a conclu-
são de auditoria interna. Uma das recomen-
dações da auditoria foi a adoção de uma 
estratégia abrangente de responsabilidade 
social corporativa. [SO1, SO2] 

Para isso, foi criado um grupo de trabalho 
composto de integrantes de diversas áreas 
da companhia. Esse grupo mapeou e exe-
cutará ações que englobam todos os negó-
cios e criará procedimentos para a padroni-
zação das ações de desempenho social da 
Raízen, maximizando as oportunidades de 
geração de valor para os públicos de inte-
resse da organização. 

Pelo Canal de Ética da empresa foram re-
cebidas 55 reclamações durante a safra de 
2014/2015, das quais 54 foram solucionadas. 
Dos 59 casos, 5 referentes à safra anterior, 41 
tiveram aplicação de ações de orientação de 
gestão, que incluíram reuniões com a lideran-
ça e direcionamentos quanto ao Código de 
Conduta e aos Valores da empresa, esclareci-
mentos e transferências de funcionários entre 
áreas. Em 18 casos, as avaliações indicaram 
improcedência na queixa e por isso nenhuma 
ação foi aplicada. Do total de queixas rece-
bidas na safra de 2014/2015, somente uma 
não foi solucionada e ainda está em processo 
de avaliação na safra de 2015/2016. [HR12]

Educação Infantil Fundação Raízen
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As emissões e o seu controle
O Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs) é uma 
ferramenta de gestão que permite às organizações conhecer o perfi l de 
suas emissões e reduzi-las de forma mais efi ciente. O Inventário busca 
estimar todas as emissões de gases de efeito estufa realizadas em 
consequência direta ou indireta das operações das empresas.

P ara elaborar seu inventário, a Raízen 
segue as diretrizes do The Greenhouse 
Gas Protocol – principal referência in-

ternacional para a quantifi cação das emis-
sões corporativas – e de sua versão nacional, 
o Programa Brasileiro GHG Protocol. As infor-
mações do Inventário de Emissões apresen-
tadas neste subcapítulo se referem ao ano de 
20141. [EN15, EN16, EN17]

Na elaboração do Inventário de Emissões 
da Raízen, foram levadas em conta todas as 
linhas de negócio e operações controladas 
pela companhia, o que inclui as atividades 
agrícolas e industriais das unidades produti-
vas, os terminais de distribuição de combus-
tíveis, as bases em aeroportos e os escritó-

Energia e emissões

rios administrativos no Brasil. O documento 
vem sendo apresentado nos últimos quatro 
anos e a companhia busca aperfeiçoá-lo 
continuamente tanto na qualidade dos dados 
primários quanto por meio da evolução das 
ferramentas de cálculo utilizadas. A Raízen 
entende que, a partir da edição de 2013, os 
resultados obtidos passaram a refl etir de for-
ma fi el seu perfi l de emissões. Por esse mo-
tivo, 2013 foi defi nido como o ano-base para 
a análise da gestão de GEEs da companhia.

1 O Inventário refere-se ao ano-calendário (de janeiro a dezembro).

Ocorridas na geração da energia elétrica 
comprada pela organização.

Emissões 
indiretas2

Escopo das emissões

Provenientes das fontes controladas pela 
organização, como atividades de preparo 
do solo, colheita e transporte de cana e ope-
ração de unidades produtoras e terminais.

Emissões 
diretas1

Outras emissões 
indiretas3

Provenientes de outras fontes de emissão 
não controladas pela organização, como 
viagens aéreas dos funcionários e trans-
porte terceirizado.
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Em 2014, as emissões de escopo 1 da 
Raízen totalizaram 1.142.217,3 tCO2e (to-
neladas de dióxido de carbono equivalen-
tes – veja mais sobre a unidade de medida 
das emissões na página ao lado), das quais 
47% correspondem a atividades agrícolas 
de aplicação de fertilizantes, corretivos e 
cana queimada. Essas emissões têm grande 
contribuição nas emissões diretas da com-
panhia, devido à necessidade de garantir a 
presença de nutrientes no solo, o que gera 
emissões de N2O (leia mais em “Resumo dos 
PAGs (tCO2e/t de gás) utilizados no Inventá-
rio”, na página 59).

As emissões de escopo 1 da Raízen em 
2014 apresentaram um comportamento ali-
nhado ao do ano anterior, mantendo-se na 
ordem de 1,1 milhão de tCO2e. Esse com-
portamento se justifi ca pelo fato de os ní-
veis de produção em Etanol, Açúcar e Bio-
energia (EAB) terem se mantido constantes, 
mesmo com a ligeira redução do total de 
cana moída. As atividades de EAB ditam 
o perfi l de emissões da empresa como um 
todo, já que representam 99% das emis-
sões diretas da Raízen. 

1 O cálculo das emissões dos Gases de Efeito Estufa foi realizado de acordo com as normas: Especifi cações do Programa 
Brasileiro GHG Protocol, desenvolvido pelo WRI (World Resources Institute) e WBCSD (World Business Council for 
Sustainable Development) e gerido no Brasil pelo GVces (Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio 
Vargas); NBR ABNT ISO 14.064-1 e, quando aplicável, seguindo as determinações de cálculos indicados no 2006 IPCC 
Guidelines for National GHG Inventories.
2 As emissões de escopo 1 do Inventário de 2013 foram corrigidas de 1.460.326,2 para 1.128.494,3 tCO2e. [G4-22]

Emissões por escopo1 (tCO2e) [EN15, EN16, EN17] 

Emissões por tipo de fonte – Escopo 1 (mil tCO2e) 
[EN15, EN16, EN17] 

1.128.494,32 1.142.217,3

9.463,2 20.022,6

485.782,2 428.830,2

2013 2014

Atividades 
agrícolas

Fontes
estacionárias

Fontes 
móveis

Resíduos Emissões 
fugitivas

■ Escopo 1

■ Escopo 2

■ Escopo 3 

■ 2013

■ 2014

541

314

22
10

255

518

329

35
6

240
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A quantidade de energia obtida do bagaço é tanta que, 

se essa energia fosse comprada diretamente da rede, 

as emissões totais de escopo 2 da Raízen seriam cerca 

de oito vezes maiores. E, se a Raízen usasse gás 

natural para suprir essa demanda, as emissões diretas 

de toda a companhia seriam 20% maiores.

Em 2014, as emissões incluídas no escopo 
2 do Inventário totalizaram 20.022,6 tCO2e, 
mais do que o dobro das 9.463,2 tCO2e emiti-
das em 2013. Dois fatores principais explicam 
o aumento: a coleta de dados primários com 
maior precisão e a mudança de condições 
climáticas que resultou em forte estiagem. A 
falta de chuvas torna necessário acionar uni-
dades produtoras termelétricas em substitui-
ção às hidrelétricas, o que aumenta a emis-
são de GEEs pelo sistema que abastece boa 
parte do território brasileiro. Esse cenário vem 
se repetindo há quatro anos, provocando um 
aumento de 41,1% no fator de emissão mé-
dio entre 2013 e 2014 e acumulando 364% 
de aumento desde 2011, o que impacta a 
grande maioria das organizações com opera-
ção no Brasil. [EN16]

Uma particularidade da Raízen, porém, a 
torna menos vulnerável às emissões de GEEs 
pelo sistema elétrico: o uso do bagaço de ca-
na-de-açúcar para suprir a demanda energé-
tica das operações de EAB. Esse subproduto 
tem alto potencial de geração de energia, que 
é utilizada para abastecer o próprio proces-
so das unidades produtoras e, em 13 das 24 
unidades, ainda gera energia excedente, ven-
dida à rede.

As emissões de CO2 provocadas pela quei-
ma do bagaço são consideradas neutras – 
trata-se da devolução à atmosfera do CO2 

utilizado pela planta em seu desenvolvimento. 
A matriz energética da Raízen, dessa forma, 
torna-se mais limpa do que seria se a compa-
nhia tivesse outras fontes de energia. A tabela 
ao lado indica as diferentes intensidades de 
emissão de cada fonte de energia. 

Intensidade de emissão 
por fonte de energia*

*Fonte: IPCC.

**Fonte: MCTI.

***O cálculo da intensidade de emissão não considera 
as emissões neutras dos biocombustíveis.

Etanol

Fonte de energia

Energia elétrica 
do SIN (2014)**

Gasolina

Bagaço

Gás natural

Óleo diesel

Kg CO2e por GJ***

0,63

3,76

72,31

1,94

56,15

74,35
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Por fi m, a Raízen quantifi ca suas emis-
sões de escopo 3 do Inventário, referente 
às operações sobre as quais a companhia 
não tem controle operacional, mas que são 
consequência de suas atividades. Nessa 
categoria estão incluídas viagens aéreas de 
funcionários, a queima de palha de cana por 
fornecedores e a queima de combustíveis 
em veículos de rodovia e maquinário agríco-
la de terceiros (principal fonte de emissão de 
GEEs nesse escopo). A tabela “Resumo dos 
PAGs (tCO2e/t de gás) utilizados no Inventá-
rio” resume os grandes números do Inventá-
rio de Emissões de Gases de Efeito Estufa 
da Raízen. [EN17]

Abrangência do 
Inventário

O Inventário de Emissões da Raízen con-
templa, quando aplicáveis, todos os gases 
cobertos pelo Protocolo de Quioto (CO2, CH4, 
N2O, SF6, NF3 e as famílias de HFC e PFC). 
Para apresentar os dados em uma base co-
mum, as emissões de cada gás são converti-
das em equivalentes de gás carbônico (CO2e) 
a partir de seus respectivos potenciais de 
aquecimento global (PAG). 

Por possuir um PAG 298 vezes maior que 
o CO2, o N2O emitido, quando convertido em 
CO2e, responde por 56,4% das emissões di-
retas da companhia. Como mostra a tabela 
“Resumo dos PAGs (tCO2e/t de gás) utiliza-
dos no Inventário”, o restante está distribuí-
do principalmente entre os gases CO2 e CH4, 
emitidos em maior quantidade na geração de 
energia para as operações.

Resumo dos PAGs (tCO2e/t de gás)* 
utilizados no Inventário

1As emissões provenientes do consumo 
de biomassa são classifi cadas em 
duas categorias: biogênicas e não 
biogênicas. As emissões biogênicas 
estão relacionadas ao CO2 absorvido 
da atmosfera pela planta durante 
o processo de fotossíntese e, por 
isso, são consideradas neutras e 
contabilizadas separadamente. 
As emissões não biogênicas resultam 
da emissão de CH4 e N2O, gases que 
não são absorvidos da atmosfera 
durante o crescimento da biomassa. 

Emissões biogênicas1 de gases de efeito 
estufa em tCO2 [EN15,EN16, EN17] 

*Fonte: IPCC.

CO2

Gás

N2O

HFC-32

CH4

HFC-134a

HFC-125

PAG (CO2e/t de gás)* Participação nas emissões 
diretas totais

1 29,7%

298 56,4%

675 0,001%

25 13,0%

1.430 0,9%

3.500 0,004%

2013 2014

16.389.566,6
15.433.380,4

CO2

O valor total das emissões da Raízen 

classifi cadas como biogênicas, portanto 

neutras, foi de 15.433.380,4 tCO2, o 

que corresponde a cerca de 13 vezes 

o valor total de emissões de escopo 1 

contabilizadas no Inventário.
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Produzir e preservar
A agroindústria canavieira passa por uma mudança de paradigma: a 
produção sustentável começa a ser um diferencial competitivo nos 
mercados. Torna-se cada vez mais frequente ouvir, em negociações 
comerciais, perguntas de contexto ambiental e social sobre a 
sustentabilidade de sua produção: a colheita é mecanizada? Seus 
processos têm certifi cação internacional?

A Raízen saiu na frente nessa trajetória 
rumo à produção sustentável. Com a 
adesão voluntária ao Protocolo Agro-

ambiental, acordo fi rmado entre o governo do 
Estado de São Paulo e a União da Indústria 
da Cana-de-Açúcar de São Paulo – (Unica), 
a companhia antecipou o cumprimento dos 

Impactos ambientais e biodiversidade

prazos legais estabelecidos para a eliminação 
da prática da queima na colheita da cana- de-
-açúcar. Nas áreas em que é possível realizar a 
colheita mecanizada, a companhia antecipou 
o prazo de 2021 para 2014. Já nas áreas onde 
ainda não é possível a mecanização, pois o de-
clive é superior a 12 graus, a antecipação será 
para 2017 (o prazo previsto por lei é 2031). 

No ano-safra de 2014/2015, a Raízen al-
cançou a marca de 96,9% de cana própria 
colhida por mecanização. Quanto aos pro-
cessos certifi cados, a Raízen foi pioneira na 
adoção da certifi cação internacional Bonsu-
cro, criada para a cadeia produtiva da cana- 
de-açúcar (leia mais sobre as certifi cações da 
Raízen na página 16). 

Além disso, a companhia conscientiza seus 
parceiros produtores de cana para a impor-
tância de se adequarem ao novo Código 
Florestal, por meio da inscrição no Cadas-
tro Ambiental Rural e da conformidade com 

Foto panorâmica na indústria na unidade Barra Bonita
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o Programa de Regularização Ambiental. A 
Raízen deu início, já no fi nal do ano-safra de 
2012/2013, a diversas ações para promover o 
ajuste de suas operações e dos fornecedores 
às mudanças na legislação ambiental. [EN12]

Os esforços foram intensifi cados nos últi-
mos meses de 2014, por meio de uma mu-
dança na estratégia de engajamento: em vez 
de convidarem os fornecedores para as ati-
vidades promovidas em suas unidades, as 
equipes da Raízen passaram a visitar as se-
des das associações de produtores de cana 
para compartilhar sua experiência e sua visão 
do mercado. A cana adquirida de fornecedo-
res respondeu por 48,9% do volume proces-
sado pela Raízen no ano-safra de 2014/2015, 
enquanto a cana de produção própria repre-
sentou 51,1% do total moído. 

A companhia promoveu aproximadamente 
20 sessões de treinamento em associações 
de produtores nas regiões onde a Raízen 
tem parceiros comerciais. Cerca de 300 for-
necedores passaram pelo treinamento em 

2014/2015, incluindo aqueles vinculados ao 
projeto Cultivar e outros treinados fora do 
projeto. Nesses encontros, os agricultores 
tiveram a oportunidade de receber uma con-
sultoria pontual sobre desafi os do dia a dia 
a respeito de questões de sustentabilidade e 
puderam ouvir explicações sobre as políticas 
adotadas pela Raízen. 

Além de representar um diferencial compe-
titivo, a produção sustentável está se tornan-
do condição de sobrevivência do negócio su-
croenergético. O Código Florestal brasileiro, 
por exemplo, veda que qualquer banco con-
ceda crédito a empresas que não estejam em 
situação regular no Cadastro Ambiental Rural 
a partir de 2017. 

Outra frente de atuação da Raízen diz res-
peito às suas unidades produtivas. Nesse 
caso, o plano de ação adotado orientou a 
adequação e a conformidade dos parques 
agroindustriais da companhia ao novo Códi-
go Florestal. Boa parte deles está situada em 
meio rural e abrange não só plantas indus-

triais, mas também áreas de cultivo de cana e 
de conservação da cobertura vegetal natural. 

Até a publicação deste relatório, 19 das 22 
unidades produtoras de propriedade da com-
panhia contavam com o Cadastro Ambien-
tal Rural, algumas delas inclusive com sua 
reserva fl orestal legal averbada na matrícula 
do imóvel. Dentro do prazo exigido pela legis-
lação, o processo continua na safra corrente 
até que todas as unidades estejam cadastra-
das. O prazo máximo para o cadastro é maio 
de 2016. [EN12]

Até a publicação 

deste relatório, 19 

das 22 unidades 

produtoras de 

propriedade da 

companhia contavam 

com o Cadastro 

Ambiental Rural.

A Raízen, em parceria 

com a ONG Instituto Life, 

auxilia na adaptação da 

Certifi cação Life para o 

setor primário. A empresa 

dá apoio técnico e fi nanceiro 

ao desenvolvimento 

de uma metodologia 

específi ca para avaliar 

ações de conservação da 

biodiversidade no contexto 

da atividade agroindustrial.
[EN12]

Canavial na unidade Diamante

Cana-de-açúcar Unidade Maracaí

Colheita mecanizada na unidade Jataí
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Biodiversidade e água
A manutenção de reservas fl orestais natu-

rais em áreas agrícolas atende ao requisito 
de conservação da biodiversidade. A Raízen 
entende que qualquer atividade agroindus-
trial terá infl uência, mesmo que mínima, so-
bre as formas de vida no local onde atua. O 
avanço da mecanização da colheita é uma 
forma de contribuir para a preservação da 
biodiversidade: a colheita mecanizada dis-
pensa a queima prévia do canavial, prática 
que prejudicava a diversidade natural de ve-
getais e animais. [EN12]

O cultivo da cana é sujeito ao ataque de 
pragas, parasitas e doenças cujo contro-
le exige o uso de substâncias químicas. A 
Raízen desenvolveu e utiliza formas de con-
trole biológico de pragas que substituem em 
parte essas substâncias, ajudando a reduzir 
seu impacto sobre outras espécies e a mi-
nimizar o efeito no balanço natural das es-
pécies (leia mais na página ao lado). [EN12]

A inovação tecnológica também tem um 
papel na diminuição dos efeitos ambientais da 
agroindústria canavieira: é o caso do etanol de 
segunda geração, obtido da celulose presente 
em partes da cana-de-açúcar que não eram 
utilizadas para a produção do combustível, 
como a palha da cana. O desenvolvimento de 
processos para extrair da celulose os açúca-
res que dão origem ao etanol pode represen-
tar um ganho potencial de até 40% na pro-
dutividade da matéria-prima empregada, sem 

A questão hídrica
Um dos princípios de sustentabilidade 

que toda organização deve considerar 
é a continuidade de suas operações, 
levando em conta as ameaças que ela 
pode vir a encontrar no futuro. A Raízen 
possui planos de continuidade para 
suas áreas de negócios e unidades de 
produção, nos quais analisa os riscos 
futuros para as atividades da compa-
nhia e indica as estratégias adequadas 
para superá-los. É nesse contexto que 
a Raízen enfrenta o desafi o da escas-
sez no abastecimento de água na Re-
gião Sudeste e no Estado de São Paulo, 
em particular. Trata-se de uma ameaça, 
diante do fato de que a água é um insu-
mo essencial para as atividades agroin-
dustriais desenvolvidas pela companhia.

A Raízen, assim como toda a socie-
dade brasileira, vê com preocupação a 
atual situação do abastecimento de água 
na Região Sudeste. Desde sua criação, a 
empresa investe na melhoria de seus pro-
cessos de produção e, especialmente, 
na melhor efi ciência do uso de recursos 
naturais. A Raízen possui planos de con-
tingência, que variam conforme a nature-
za de suas atividades, e está preparada 
para atuar em um cenário mais crítico.

nenhum acréscimo na área plantada, o que 
contribui para um melhor equilíbrio entre a ati-
vidade econômica e o meio ambiente. [EN12]

Outros impactos potenciais relevantes asso-
ciados às práticas agrícolas e que devem ser 
combatidos são a perda de mata ciliar – coibi-
da pelo mapeamento de vegetação em áreas 
de preservação como parte dos programas de 
recomposição de Áreas de Preservação Per-
manente (APPs) – e a morte de animais por 
atropelamento ou caça e pesca predatória, 
mitigada por iniciativas como o treinamento de 
funcionários e a sinalização adequada sobre a 
proibição das práticas. [EN12]
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Vista aérea da plantação de cana-de-açúcar e área de conservação da unidade Jataí

Mata ciliar na unidade Diamante
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A natureza como aliada
As plantações de cana-de-açúcar pos-

suem um inimigo natural: a lagarta Diatraea 
saccharalis, a broca-da-cana, que se ali-
menta da planta e pode causar perdas de 
produção. A Raízen tem investido no con-
trole biológico dessa e de outras infesta-
ções, com o uso de predadores naturais 
das pragas para combatê-las, substituindo 
os defensivos agrícolas, que podem provo-
car efeitos nocivos na biodiversidade local 
ou na saúde humana. 

O predador natural da broca-da-cana 
é uma vespa chamada Cotesia fl avipes, 
criada pela Raízen em laboratórios. Quan-
do liberada nas áreas infestadas, ela colo-
ca seus ovos sobre as larvas da Diatraea 
saccharalis, uma forma de parasitar a lagar-
ta e impedir sua proliferação. Na safra de 

Uma vertente que tem grande importância 
no impacto ambiental de uma agroindústria é 
o uso da água e, com a recente crise hídrica 
enfrentada pela Região Sudeste, o tema ga-
nhou ainda mais importância na Raízen. Para 
uma adequada gestão desse recurso, é pre-
ciso ter um retrato fi el do fl uxo de água em 
suas atividades e, por essa razão, a empresa 
está aperfeiçoando o monitoramento preciso 
da captação e do consumo de água nas ope-
rações. Com o aprimoramento dos procedi-
mentos de controles internos, espera-se uma 
evolução na gestão do consumo de água, o 
que permitirá a otimização do uso desse re-
curso natural, tanto para a captação efi ciente 
quanto para o reúso nos processos.

A Raízen desenvolve iniciativas voltadas 
para a redução do uso da água em suas uni-
dades, que foram o ponto de partida para a 
criação do Programa de Redução do Uso da 
Água. A expectativa é reduzir 10% da capta-
ção de água, além de reutilizar, sempre que 
possível, a água retirada da natureza e de 
sua própria matéria-prima. A cana-de-açúcar 
é composta em 70% de água, e sua moa-
gem resulta em um caldo a partir do qual são 
fabricados o açúcar e o etanol. A água pre-
sente nesse caldo é evaporada no processo 

industrial e recuperada, em parte, para ser 
reutilizada em moendas, caldeiras, torres de 
resfriamento e outros equipamentos da linha 
de produção. Quanto mais água da cana- 
de-açúcar puder ser reutilizada no processo 
industrial, menos água precisará ser captada 
de fontes naturais, diminuindo dessa forma o 
impacto ambiental. [EN10]

Na safra de 2014/2015, o consumo total de 
água para fi ns industriais foi de 53.718.609 m3, 
o que representa uma captação de 0,94 m3/t 
de cana processada. Essa água é oriunda prin-
cipalmente de fontes superfi ciais, com exceção 

2014/2015, foram tratados dessa maneira 
aproximadamente 225 mil hectares de cul-
tivos, cerca de 50% das áreas próprias de 
cultivo. No caso da cigarrinha, outra praga 
da cana, foram controlados biologicamente 
cerca de 35 mil hectares.

Além do controle biológico, a Raízen reu-
tiliza a torta de fi ltro, subproduto do pro-
cesso de produção nas unidades produto-
ras rico em nutrientes e que substitui em 
parte os fertilizantes minerais e os adubos 
empregados no cultivo da cana. Esses in-
sumos são geralmente importados e sua 
substituição diminui os custos de impor-
tação. Essa forma de reúso traz também 
benefícios para o meio ambiente, ao reduzir 
o uso de fertilizantes sintéticos, que contri-
buiriam para o aumento das emissões de 
gases de efeito estufa.

de duas unidades que usam água de fonte sub-
terrânea. Na área agrícola, o volume de água 
utilizado para irrigação foi de 7.217.463 m3. 
Apenas as unidades produtoras Jataí e Gasa 
utilizam a irrigação no cultivo da cana. A água 
usada nesse processo é proveniente de fon-
tes superfi ciais. Ainda em Etanol, Açúcar e 
Bioenergia (EAB), foram captados cerca de 
5.523.232 m3, principalmente para consumo 
humano em áreas administrativas, alojamen-
tos etc. Vale destacar que o consumo total de 
água em EAB representa mais de 99% do total 
de água consumida pela Raízen. [EN8] 
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nômico
Durante o processo de consulta, os stakeholders internos e 
externos demonstraram grande interesse em saber sobre o 
desempenho econômico da Raízen em um cenário de austeridade 
do setor. Dados sobre a geração e a distribuição de valor 
econômico fornecem uma indicação de como a organização 
gerou riqueza em toda a cadeia em que atua. Temas como 
ética e integridade também foram mencionados durante a 
consulta e correlacionados ao desempenho econômico. Por 
isso, estão reportados neste capítulo.

Sacos de açúcar na 
unidade Barra Bonita
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Resultados consistentes, 
mesmo em um cenário adverso
A Raízen atua de forma diferenciada, destacando-se por sua resiliên-
cia, seu foco em excelência operacional, sua busca incessante por 
inovação tecnológica e sua disciplina fi nanceira. Essas características 
se refl etem em seus resultados cada vez mais positivos.

Adiversifi cação de portfólio da Raízen, 
somada a uma estrutura de capital só-
lida, permite à empresa enfrentar com 

resiliência os períodos de retração econômi-
ca e de adversidades climáticas. Ou ainda, 
como em 2014/2015, a combinação desses 
dois efeitos, o que teve um impacto sobre 
todo o setor sucroenergético brasileiro. O 
perfi l resiliente, o foco crescente em exce-
lência operacional, inovação tecnológica e 
disciplina na alocação de capital são dife-
renciais da Raízen e se refl etem nos resulta-
dos da companhia. 

A Raízen fechou o ano-safra de 2014/2015 
com R$ 4,9 bilhões de Ebitda, resultado 
7,2% superior ao do período anterior (o ano-
safra tem início em 1o de abril e se encerra 
em 31 de março do ano-calendário seguin-
te). A receita operacional líquida da compa-
nhia cresceu 11,6%, totalizando R$ 65,1 bi-
lhões. A geração de caixa operacional foi de 
R$ 5,1 bilhões, resultado superior em R$ 1,2 
bilhão ao do ano-safra anterior, mantendo a 
trajetória de crescimento verifi cada desde a 
criação da Raízen. A companhia encerrou o 
ano-safra com uma dívida líquida de R$ 6,9 

bilhões, resultando em uma alavancagem 
abaixo de 1,5x o Ebitda. 

Os investimentos no ano-safra de 
2014/2015 somaram R$ 3,3 bilhões, en-
tre Raízen Energia – que investiu cerca de
R$ 2,33 bilhões – e Raízen Combustíveis, 
responsável por R$ 0,94 bilhão. Em compa-
ração ao ano-safra anterior, o investimento 
foi reduzido em cerca de R$ 200 milhões, em 
razão da conclusão de projetos de expansão 
e de maior efi ciência no uso do capital. Entre 
os investimentos mais signifi cativos realiza-
dos no ano-safra de 2014/2015, destaca-se 
a entrega, no fi m de 2014, da primeira planta 
de etanol de segunda geração, construída 
na unidade Costa Pinto, em Piracicaba (SP) 
(leia mais sobre o etanol de segunda gera-
ção no capítulo 3, pág. 44).

Como destaque na gestão do perfi l da dí-
vida, a Raízen realizou sua primeira emissão 
de Certifi cados de Recebíveis do Agronegó-
cio (CRAs) no segundo semestre de 2014, 
abrindo mais uma fonte de fi nanciamento de 
longo prazo. A operação teve uma deman-
da muito acima da oferta e a Raízen captou 
R$ 675 milhões – R$ 175 milhões a mais 

Foto panorâmica da Planta de Etanol de 
Segunda Geração, em Piracicaba

Terminal de Rondonópolis
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do que a oferta inicial –, na maior operação 
de lançamento desses títulos já realizada no 
mercado brasileiro. Foi a primeira vez que 
a Raízen buscou no mercado recursos de 
pessoas físicas: cerca de 2 mil investidores 
compraram CRAs. Essa emissão está em 
linha com a estratégia de diversifi cação de 
fontes de fi nanciamento a custos atrativos. 
A empresa tem em seu portfólio de dívidas 
empréstimos sindicalizados com bancos 
internacionais, debêntures, títulos de dívida 
no mercado internacional e linhas de crédi-
tos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), contratadas 
para alguns de seus projetos de expansão. 

O sucesso na emissão de CRAs confi rma 
a confi ança dos investidores e a posição só-
lida da Raízen no mercado. A companhia é 
considerada investment grade (escala global) 
pelas principais agências internacionais de 
classifi cação de risco, obtendo a nota máxi-
ma na escala nacional de avaliação. 

Estratégia diante
do desafi o

O ano-safra de 2014/2015 foi desafi ador 
para o setor sucroenergético. A forte seca 
diminuiu a produtividade dos canaviais, e o 
regime de preços da gasolina limitou os pre-
ços estabelecidos para a comercialização 
do etanol, afetando sua competitividade. 
Do lado do açúcar, o mundo continua a pro-
duzir mais do que consome e os estoques 
se acumulam, situação que se mantém há 
cerca de quatro anos e impacta os preços 
no mercado internacional. Diante desse 
quadro, a estratégia adotada com sucesso 
pela Raízen para conseguir bons resultados 
e alcançar suas metas foi otimizar proces-
sos perseguindo ganhos de efi ciência com 
desenvolvimento, uso de novas tecnologias 
e busca de melhores práticas.

A cogeração de energia pelas unidades 
produtoras da companhia, por exemplo, teve 
fortes ganhos de produtividade ao otimizar o 
uso da biomassa disponível – as unidades da 
Raízen utilizam o bagaço da cana-de-açúcar 
na produção de energia sufi ciente para suprir 
as necessidades industriais e ainda deixar 
um excedente que é vendido no mercado. 
Nos últimos quatro anos, a produtividade da 
geração de energia a partir do bagaço subiu 
de 27 kW por tonelada de cana para 49 kW 
por tonelada (no ano-safra de 2013/2014, o 
índice era de 47 kW por tonelada). 

Para manter o crescimento no mercado 
de combustíveis, mesmo em um cenário ad-
verso, a Raízen promove melhorias na qua-
lidade dos produtos e dos serviços em sua 
rede de distribuição e investe no aumento 
da rede de postos de abastecimento com 
a marca Shell. A estratégia vem tendo su-
cesso: o volume de combustíveis vendido 
no ano-safra de 2014/2015 cresceu 6% em 
relação ao ano anterior, o que se refl etiu em 
um aumento no market share da marca.

Torres de energia

Vista geral de posto de serviço 
com a marca Shell

Torre de vinhaça concentrada, subproduto 
da produção de etanol na unidade Jataí
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Integridade nos negócios
O Conselho de Administração da Raízen 

aprovou no ano-safra de 2014/2015 uma 
política específi ca cobrindo o tema “comba-
te a suborno e corrupção”, com o objetivo 
de orientar funcionários, parceiros e forne-
cedores na prevenção de atos que possam 
colocar em risco a integridade dos relaciona-
mentos mantidos pela companhia. Essa tem 
sido uma preocupação permanente desde a 
criação da Raízen. Mesmo antes de ela ser 
formalizada em política específi ca, funcioná-
rios, fornecedores e revendedores já seguiam 
o Código de Conduta, que trata, entre outras 
questões, de compliance com todas as legis-
lações vigentes e do combate à corrupção. 
O Código é disponibilizado no site da Raízen, 
além de ser apresentado a todos os novos 
funcionários da empresa como parte do pro-
cesso de integração. Todos os fornecedores 
e revendedores da Raízen devem declarar 
formalmente a concordância com o Código 
durante o processo de contratação. Para re-
forçar o entendimento do tema, também foi 
elaborado o Manual Anticorrupção, que trata 
de maneira didática dos princípios e das dis-
posições a ser observados por funcionários e 
parceiros da companhia.

Defi nida a política, a Raízen vem con-
centrando esforços na conscientização so-
bre o tema nos anos-safra de 2014/2015 e 
2015/2016, por meio da realização de treina-
mentos que têm por objetivo engajar todos 
os cerca de 40 mil funcionários da Raízen. 
Parte destes passa, desde 2014, por trei-
namentos anticorrupção presenciais com o 
objetivo de se habilitar a identifi car situações 
que trazem riscos éticos e de compliance. Na 
escolha das pessoas que devem passar pelo 
treinamento presencial, foi dada prioridade 
às áreas sujeitas a maior exposição a esses 
riscos, entre elas as que têm um relaciona-
mento mais próximo com agentes públicos. 
[G4-56, SO4]

Guia da boa conduta
[G4-56]

No ano-safra corrente, está em andamento um programa 

de reforço da divulgação do Código de Conduta da 

Raízen, com o objetivo de aumentar a transparência e 

o entendimento dos assuntos tratados no documento. 

Além de práticas anticorrupção, são abordadas no 

programa questões como a legislação antitruste, os 

confl itos de interesses e a segurança da informação. 

Foto panorâmica da unidade Caarapó

Funcionários no Centro 
Administrativo Raízen (CAR)
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Os demais funcionários da Raízen, cuja fun-
ção é menos exposta a riscos, terão acesso 
a ferramentas de treinamento on-line com os 
mesmos objetivos do treinamento presencial 
recebido pelo primeiro grupo. A companhia 
considera indispensável que todos os seus 
funcionários, fornecedores, parceiros e clien-
tes sejam conscientizados da importância do 
assunto e familiarizados com os meios dispo-
níveis para garantir o cumprimento da Políti-
ca de Combate a Suborno e Corrupção e do 
Código de Conduta da Raízen. A expectativa 
é que até o fi m do ano-safra de 2015/2016 
todos os funcionários da Raízen tenham 

No ano-safra de 2014/2015, 

cerca de 230 pessoas 

fi zeram o treinamento 

presencial oferecido pelo 

Grupo Antitruste da Raízen; 

outros 2.146 empregados 

passaram pelo treinamento 

on-line. Os programas 

continuam a ser oferecidos 

no ano-safra corrente. 

passado por treinamento anticorrupção, seja 
no formato presencial ou na versão on-line.
[G4-56, SO4]

Ainda no ano-safra de 2014/2015, foi revis-
ta a cláusula de compliance dos contratos da 
Raízen, refl etindo a evolução do tratamento 
do tema pela companhia. Entre suas dispo-
sições, essa cláusula passa a indicar o Canal 
de Ética da companhia como meio disponível 
para eventuais denúncias de práticas contrá-
rias à Política de Combate a Suborno e Cor-
rupção e ao Código de Conduta. A cláusula 
é obrigatória em todos os contratos fi rmados 
pela Raízen. Além disso, encontra-se em de-
senvolvimento uma ferramenta para o contro-
le institucional de presentes, hospitalidade e 
convites para eventos recebidos e oferecidos 
pelos funcionários da Raízen, de forma a tor-
nar a gestão desses instrumentos de relacio-
namento mais aberta e transparente. [G4-56]

Identidades 
protegidas

A Raízen oferece a funcionários e 
terceiros uma ferramenta para que 
possam denunciar eventuais violações 
do Código de Conduta e da Política de 
Combate a Suborno e Corrupção: o 
Canal de Ética da empresa. Acessível 
por e-mail e telefone 0800, o Canal de 
Ética protege a identidade dos auto-
res das denúncias – ele é operado por 
uma empresa independente para ga-
rantir o sigilo das informações presta-
das. As denúncias são recebidas pelo 
Comitê de Ética, composto de repre-
sentantes das áreas Jurídica, de Re-
cursos Humanos, Finanças e Auditoria 
Interna da Raízen. 

Depois de investigadas as denúncias 
– e se for comprovada sua procedên-
cia –, a companhia toma as medidas 
necessárias para corrigir a violação. No 
ano-safra de 2014/2015, foram confi r-
mados 16 casos categorizados como 
corrupção privada que envolviam con-
fl itos de interesse, fraude e roubo. Em 
todos eles, os funcionários envolvidos 
foram demitidos e dois dos casos pro-
vocaram a rescisão de contratos com 
prestadores de serviço. Nenhum des-
ses casos está relacionado a suborno 
ou corrupção envolvendo entidades 
públicas ou órgãos da Administração 
Pública na forma da Lei da Empresa 
Limpa (Lei no 12.846/2013). A Raízen 
não foi alvo, no ano-safra passado, de 
nenhum processo judicial relacionado 
à corrupção. [SO5]

Funcionários no Centro 
Administrativo Raízen (CAR)
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que mudanças na legislação podem ter sobre 
seus negócios, os trabalhadores e as comu-
nidades. Por isso, a empresa atua, de forma 
ética e transparente, em parceria com os go-
vernos, fornecendo informações e abrindo 
canais de diálogo que permitam às autorida-
des conhecer com profundidade a realidade 
mercadológica das organizações que com-
põem as cadeias produtivas.

Dessa maneira, auxilia na elaboração de 
políticas públicas estratégicas para o de-
senvolvimento da economia e da sociedade. 
Exemplos práticos que podem ser citados 
são a ampliação da oferta de fontes renová-
veis na matriz energética nacional, o aumento 
da competitividade do etanol de cana no mer-
cado externo e o apoio ao desenvolvimento 
de mecanismos que melhorem as condições 
de trabalho no campo.

Políticas públicas
A Raízen entende que seus negócios podem 

ser infl uenciados por aspectos econômicos e 
sociais, novas regulamentações e mudanças 
na legislação decorrentes de demandas da 
sociedade. Por isso, sua gestão conta com 
uma estrutura dedicada a acompanhar e in-
fl uenciar as discussões dos pontos estraté-
gicos para os setores em que atua, fazendo 
isso junto com instituições da sociedade civil, 
entidades de classe e órgãos governamentais 
das esferas federal, estadual e municipal. 

Esse relacionamento, baseado nos princí-
pios de ética e transparência que norteiam a 
atuação da empresa, leva em consideração  
a representatividade da Raízen, que emprega 
cerca de 40 mil pessoas e está entre as maio-
res empresas em faturamento do Brasil. 

Um dos diferenciais da Raízen é a capa-
cidade de avaliar o andamento e o impacto 

Decisões concorrenciais
No ano-safra de 2014/2015, a Raízen foi 

multada pelo Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) por infl uência na ado-
ção de conduta uniforme e fi xação de preço 
de revenda nos municípios de Bauru, Marília 
e São Carlos, no Estado de São Paulo. Ape-
sar de os fatos investigados nos processos 
administrativos terem ocorrido em 2000 e em 
2003 – anos anteriores, portanto, à formação 
da Raízen –, a empresa está trabalhando com 
afi nco na defesa desses processos.

Processo industrial na unidade Barra Bonita

Substação de energia na unidade Barra Bonita
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2013/2014 2014/2015

4.599,7 4.550,6

Vendas açúcar (mil toneladas)
■ Mercado externo   ■ Mercado interno

3.521,0 3.411,5

1.078,7 1.139,1

2013/2014 2014/2015

3.114,2 3.305,2

Vendas etanol (mil m3)
■ Mercado externo/trading  ■ Mercado interno

1.265,2 1.470,1

1.849,0 1.835,1

944,8

2014/2015

894,9

Preço médio* açúcar (R$ por tonelada)
■ Mercado externo  ■ Mercado interno

969,2

2013/2014

871,8

*Preços médios da Raízen.

1.549,7

2014/2015

1.310,0

Preço médio* etanol (R$ por m3)
■ Mercado externo/trading  ■ Mercado interno

1.648,1

2013/2014

1.286,8

2.181,7

185,1

2013/2014

2013/2014

2014/2015

2014/2015

2.201,6

274,4

Cogeração de energia (mil MWh)
Volume de vendas

Preço médio da Raízen (R$ por MWh)

Raízen Energia
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130,9

83,9

2013/2014

2013/2014

2014/2015

2014/2015

133,7

74,4

Nível de açúcares na cana
Açúcar Total Recuperável (ATR – kg/t)

Produtividade agrícola 
(toneladas de cana por hectare – TCH – t/ha)

61.441

2013/2014 2014/2015

57.079

Cana moída (em mil toneladas)
Volume de vendas

Receita líquida por produto 2014/2015

Açúcar
43,6%

Energia
6,2%

Etanol
48,1%

Outros*
2,2%

*Venda de muda de cana-de-açúcar, vapor, melaço, anticongelante e insumos para fornecedores de cana.

Central de Operação Industrial

Esteira de Bagaço na unidade Tarumã
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Receita líquida

Ebitda

Lucro bruto

Lucro líquido

2013/2014* 2014/2015* Variação (%)

9.455,2

2.471,4

1.912,6

140,9

9.739,1 +3,0

2.568,0 +3,9

1.674,8 -12,4

111,0 -21,2

*Em R$ milhões.

■ A Raízen Energia processou 57,1 mi-
lhões de toneladas de cana-de-açúcar em 
2014/2015 – 7,1% menos do que na safra 
anterior, em consequência da severa estia-
gem no centro-sul do País, o que prejudicou 
o crescimento dos canaviais.

■ O aumento da receita operacional líquida 
em relação ao ano-safra anterior refl etiu os 
maiores volumes e o preço médio mais alto 
de venda do etanol, bem como um preço 
médio de energia mais elevado no período. 

A menor disponibilidade de matéria-prima foi 
compensada por maiores preços de venda 
de etanol, assim como pela elevação do pre-
ço médio de energia no período. As vendas 
de açúcar em 2014/2015 tiveram queda de 
2,5% (em valor) ante o ano-safra anterior, 
concentradas nas operações no mercado 
externo, que caíram 5,6% e fi caram em R$ 
3,2 bilhões. As vendas no mercado interno 
cresceram 8,4%, alcançando mais de R$ 1 
bilhão. As vendas de etanol tiveram alta de 
4,9%, com destaque para o mercado exter-

no/trading, que subiu 9,3% e atingiu cerca 
de R$ 2,3 bilhões, enquanto o mercado in-
terno cresceu 1% e chegou a R$ 2,4 bilhões.

■ Em cogeração, o aumento de 49,6% da 
receita é refl exo de melhorias operacionais 
que possibilitaram o aumento na geração 
de energia, apesar da menor disponibilida-
de de cana, e resultado da venda de ener-
gia no mercado spot, cujo volume e preço 
foram mais altos que no mesmo período do 
ano anterior, totalizando R$ 604 milhões em 
2014/2015.

■ A estiagem prolongada teve um duplo efei-
to sobre a safra de 2014/2015: de um lado, 
reduziu em 11,3% a produtividade agrícola, 
medida em toneladas de cana/hectare; de 
outro, elevou em 2,1% a concentração de 
açúcares totais na cana [em kg/t de Açúcar 
Total Recuperável (ATR)].

■ Os investimentos no ano-safra de 2014/2015 
alcançaram R$ 2,3 bilhões, dirigidos principal-
mente aos ativos biológicos, à manutenção da 
entressafra e a projetos de expansão de mo-
agem, além da construção da primeira planta 
de etanol de segunda geração.

Raízen Energia
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Demonstração do valor adicionado – DVA (R$ mil) 2013/2014 2014/2015
Receitas 10.065.449 10.384.016
Vendas brutas de produtos e serviços 10.055.383 10.330.454
Devoluções de vendas, descontos e abatimentos (51.320) (18.883)
Reversão (constituição) de provisão para créditos de liquidação duvidosa 973 1.105
Outras receitas (despesas) operacionais 60.413 71.340

Insumos adquiridos de terceiros (4.983.418) (5.190.576)
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados (4.329.584) (4.637.511)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (580.055) (515.519)
Mudança do valor justo dos ativos biológicos (64.918) (32.697)
Mudança do valor justo da cana colhida (produto agrícola) (8.443) 1.314
Constituição de provisão para obsolescência de estoque (418) (6.163)

Valor adicionado bruto 5.082.031 5.193.440
Depreciação e amortização (1.709.935) (1.908.125)
Valor adicionado líquido produzido 3.372.096 3.285.315
Valor adicionado recebido em transferência 217.760 951.904
Resultado de equivalência patrimonial (34.435) (33.938)
Receitas fi nanceiras 252.195 985.842

Valor adicionado a distribuir 3.589.856 4.237.219

Distribuição do valor adicionado (R$ mil) 2013/2014 2014/2015
Pessoal e encargos 1.744.873 1.711.769
Remuneração direta 1.507.935 1.368.064

Benefícios 169.126 228.785

FGTS 67.812 114.920

Impostos, taxas e contribuições 610.096 416.324
Impostos federais 36.398 273.647

Tributos federais diferidos 0 (224.576)

Impostos estaduais 570.446 364.428

Impostos municipais 3.252 2.825

Remuneração de capitais de terceiros 1.100.004 1.998.127
Despesas fi nanceiras 465.547 655.939

Variação cambial líquida 292.073 1.042.138

Perda em operações com instrumentos fi nanceiros 67.506 0

Aluguéis 274.878 300.050

Remuneração de capitais próprios 134.883 110.999
Dividendos e juros sobre o capital próprio 78.672 17.066

Lucros retidos 56.211 93.933

Valor adicionado distribuído 3.589.856 4.237.219

Raízen Energia – confi ra a seguir os principais números no período. [EC1]
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2.132,6

2013/2014 2014/2015

2.251,6
Preço médio unitário* (R$ por m3)

*Preços da Raízen.

Receita líquida

Ebitda

Lucro bruto

Lucro líquido

2013/2014* 2014/2015* Variação (%)

50.591,5

2.092,6

2.586,3

1.063,5

56.784,5 +12,2

2.323,1 +11,0

2.930,8 +13,3

1.202,3 +13,1

*Em R$ milhões.

Vendas combustíveis (mil m3)
■ 2013/2014     ■ 2014/2015

Diesel

11.011,210.410,9

Gasolina

8.728,48.102,9

Jet A1

2.407,2 2.427,4

Etanol

2.329,4 2.633,0

Outros

420,2472,3

Volume de vendas total

23.722,7 25.220,2
2013/2014 2014/2015

Raízen Combustíveis
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Gasolina
40,0%

Jet A1
8,4%

Outros
1,1%

Etanol
6,7%

Receita líquida por produto

Diesel
43,8%

■ A receita operacional líquida da Raízen Com-
bustíveis aumentou 12,2% em relação ao ano-
safra anterior, alcançando R$ 56,8 bilhões. 

■ O volume de combustíveis vendidos subiu 
6,3%, com destaque para o crescimento das 
vendas de:

etanol (+13%)

gasolina (+7,7%)

diesel (+5,8%)

■ O Ebitda cresceu 11% ante o período ante-
rior e somou R$ 2,3 bilhões.

■ Aumento de 6,3% no volume de combus-
tíveis vendidos – de 23,7 milhões de metros 
cúbicos em 2013/2014 para 25,2 milhões de 
metros cúbicos em 2014/2015. 

■ Aumento de 9,2% no número de postos 
de abastecimento – de 4.972 em 2013/2014 
para 5.428 em 2014/2015. 

■ Aumento de 5,7% no número de lojas de 
conveniência – de 900 em 2013/2014 para 
951 em 2014/2015.

■ O lucro bruto cresceu 13,3% na com-
paração com o ano-safra anterior; o valor al-
cançou R$ 2,9 bilhões, ante os R$ 2,6 bilhões 
reportados para 2013/2014.

Diesel

Etanol

Gasolina

Total1

2013/2014 2014/2015

21,4 22,2

30,9 31,0

25,5 26,2

24,5 25,1

Participação no mercado (em %)

■ O aumento dos volumes vendidos, aliado 
a uma melhora na margem unitária, resultou 
na melhoria dos indicadores de resultados no 
ano-safra de 2014/2015.

■ Os investimentos na Raízen Combustíveis 
somaram cerca de R$ 940 milhões, 1,9% 
abaixo do valor investido no período ante-
rior (que incluiu a aquisição de participação 
acionária na STP – empresa que opera o Sem 
Parar). No ano-safra de 2014/2015, a com-
panhia adquiriu a Latina, rede de distribuição 
da Região Sul do Brasil; a aquisição incorpo-
rou 200 postos de abastecimento e 1 terminal 
de distribuição à rede atual. 

1 Considera também outros combustíveis com menor 
representatividade.

Unidade produtora Costa Pinto, em Piracicaba



77

Demonstração do valor adicionado – DVA (R$ mil) 2013/2014 2014/2015
Receitas 52.128.314 58.628.863
Vendas brutas de produtos e serviços 52.569.840 58.792.859
Devoluções de vendas, descontos e abatimentos (898.845)  (556.174)
Reversão (constituição) de provisão para créditos de liquidação duvidosa (3.258) (6.635)
Outras receitas (despesas) operacionais 460.577 398.813

Insumos adquiridos de terceiros (48.774.883)  (54.708.091)
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados (48.005.216) (53.853.650)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (769.667) (854.441)

Valor adicionado bruto 3.353.431 3.920.772
Depreciação e amortização (222.688) (473.041)
Valor adicionado líquido produzido 3.130.743 3.447.731
Valor adicionado recebido em transferência 143.540 340.041
Resultado de equivalência patrimonial 10.080 13.696
Receitas fi nanceiras 133.460 326.345

Valor adicionado a distribuir 3.274.283 3.787.772

Distribuição do valor adicionado (R$ mil) 2013/2014 2014/2015
Pessoal e encargos 343.260 358.469
Remuneração direta 287.788 297.593

Benefícios 38.159 40.783

FGTS 17.313 20.093

Impostos, taxas e contribuições 1.580.539 1.689.072
Impostos federais 589.008 431.783

Tributos federais diferidos 0 173.284

Impostos estaduais 988.828 1.081.171

Impostos municipais 2.703 2.834

Remuneração de capitais de terceiros 290.349 499.660
Despesas fi nanceiras 83.462 161.750

Variação cambial líquida 148.537 277.513

Aluguéis 58.350 60.397

Remuneração de capitais próprios 1.060.135  1.240.571
Dividendos e juros sobre o capital próprio 717.479 813.816

Lucros retidos 318.617  398.020

Participação dos acionistas não controladores nos lucros retidos 24.039 28.735

Valor adicionado distribuído 3.274.283  3.787.772

Raízen Combustíveis – confi ra a seguir os principais números no período. [EC1]
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CONTEÚDOS-PADRÃO gERAiS
Conteúdos-
padrão gerais Página Verificação 

externa
ESTRATÉgiA E ANÁLiSE

g4-1 5: Informações presentes na “Mensagem do presidente” √

PERFiL ORgANiZACiONAL

g4-3 11: Informações presentes no capítulo "Energia na raiz" √

g4-4 11: Informações presentes no capítulo "Energia na raiz" √

g4-5 11: Informações presentes no capítulo "Energia na raiz" √

g4-6 11: Informações presentes no capítulo "Energia na raiz" √

g4-7 11: Informações presentes no capítulo "Energia na raiz" √

g4-8 11 e 13: Informações presentes no capítulo "Energia na raiz" e a seguir: Os mercados internacionais em que a Raízen atua estão localizados 
principalmente nos Estados Unidos, Ásia e Europa. √

g4-9 11: Informações presentes no capítulo "Energia na raiz" √

g4-10

11, 31: Informações presentes no capítulo 2 – “Gestão de pessoas” e a seguir:

Total de funcionários, por gênero Safra 2013/2014 Safra 2014/2015
Homens 35.752 33.377

Mulheres 5.999 5.195

Total 41.751 38.572

Total de funcionários, 
por tipo de emprego  
e tipo de contrato

Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

Integral¹ Meio 
período Total Integral¹ Meio 

período Total

Homens – prazo 
indeterminado 33.405 32 33.437 31.013 32 31.045

Mulheres – prazo 
indeterminado 5.597 14 5.611 4.854 15 4.869

Homens – prazo 
determinado2 N/A N/A 2.315  N/D N/A 2.332

Mulheres – prazo 
determinado2 N/A N/A 388  N/D N/A 326

1 Integral considera jornadas acima de 150 h/mês.
2  Todos os funcionários com contrato de prazo determinado da Raízen trabalham em tempo integral,  

com exceção de um menor aprendiz que trabalha meio período.

Total de funcionários  
por gênero e região

Safra 2013/2014 Safra 2014/2015
Homens Mulheres Homens Mulheres

Sul 200 16 248 25

Sudeste 33.390 5.697 31.110 4.930

Centro-Oeste 1.899 263 1.743 219

Nordeste 175 15 187 16

Norte 88 8 89 5

Os dados apresentados neste indicador são baseados no pico da safra, que ocorreu em maio de 2014. Estão contabilizados apenas os funcionários ativos e afastados, não 
incluindo os estagiários. Devido a indisponibilidade de dados, não foram contabilizados os terceiros.

√

g4-11 33: Informações presentes no capítulo 2 – “Gestão de pessoas” √

g4-12
38, 41 e 42: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia de fornecedores”. A grande maioria dos 
fornecedores contratados pela Raízen está localizada no Brasil. Algumas áreas têm autonomia para a contratação de serviços, entre elas a de Marketing 
(publicidade), a Jurídica (honorários advocatícios), a Financeira (taxas, tributos e serviços financeiros) e a de Recursos Humanos (capacitação).

√

g4-13 44: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 2 – "Inovação" √

g4-14

Por meio de um estruturado processo de governança da sustentabilidade, o princípio da precaução integra o planejamento estratégico e 
a gestão de risco das atividades da Raízen. Entre os aspectos observados pelo princípio da precaução está a atenção aos funcionários, 
com políticas e ferramentas que promovem a saúde, a segurança e a qualidade de vida desse público. Aos funcionários ainda são 
direcionados programas para garantir a qualificação profissional e o reconhecimento de seu desempenho. A promoção da sustentabilidade 
na cadeia de Valores da companhia é outro ponto de destaque, o qual, além de envolver os fornecedores nesse processo, busca estimular 
o desenvolvimento de produtos e soluções cada vez mais inovadores e influentes. Essas e outras iniciativas, como as relacionadas ao 
cuidado com o meio ambiente, estão disponíveis no decorrer de todo o Relatório. 

√
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Conteúdos-
padrão gerais Página Verificação 

externa
PERFiL ORgANiZACiONAL

g4-15 16 e 17: Informações presentes no capítulo "Energia na raiz" √

g4-16
Bonsucro – Organização responsável pela certificação dos aspectos de sustentabilidade na produção de cana-de-açúcar 
CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
Unica – União da Indústria de Cana-de-Açúcar

√

ASPECTOS MATERiAiS iDENTiFiCADOS E LiMiTES

g4-17 7: Informações presentes no capítulo “Sobre o Relatório” √

g4-18 8: Informações presentes no capítulo “Sobre o Relatório” √

g4-19 8: Informações presentes no capítulo “Sobre o Relatório” √

g4-20 8 e 9: Informações presentes no capítulo “Sobre o Relatório” √

g4-21 9: Informações presentes no capítulo “Sobre o Relatório” √

g4-22 57: Se disponíveis, quaisquer reformulações estarão indicadas ao longo do Relatório. √

g4-23 Se disponíveis, quaisquer alterações significativas estarão indicadas ao longo do Relatório. √

ENgAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

g4-24 7 e 8: Informações presentes no capítulo “Sobre o Relatório” √

g4-25 8 e 52: Informações presentes no capítulo “Sobre o Relatório” √

g4-26 8 e 53: Informações presentes no capítulo “Sobre o Relatório” √

g4-27 8 e 9: Informações presentes no capítulo “Sobre o Relatório” √

PERFiL DO RELATÓRiO

g4-28 7: Informações presentes no capítulo “Sobre o Relatório” √

g4-29 Safra de 2013/2014 √

g4-30 7: Informações presentes no capítulo “Sobre o Relatório” √

g4-31 Solicitações de mais informações ou de esclarecimentos acerca do conteúdo apresentado neste relatório podem ser enviadas pelo site 
www.raizen.com.br, na página Fale Conosco, ou pelo e-mail sustentabilidade@raizen.com. √

g4-32 7: Informações presentes no capítulo “Sobre o Relatório” √

g4-33 7: Informações presentes no capítulo “Sobre o Relatório” √

gOVERNANÇA

g4-34 14 e 15: Informações presentes no capítulo "Energia na raiz" √

ÉTiCA E iNTEgRiDADE

g4-56 14, 68, 69: Informações presentes no capítulo “Desempenho econômico”.
O Código de Conduta está disponível também em inglês. √

CONTEÚDOS-PADRÃO ESPECÍFiCOS
Formas de 
gestão e 
indicadores

Página Omissões Razões para 
omissões

Verificação 
externa

CATEgORiA: ECONÔMiCA

ASPECTO MATERiAL: DESEMPENHO ECONÔMiCO

g4-DMA 66, 67, 73 e 76: Informações presentes no capítulo 5 – “Desempenho econômico”    

g4-EC1 74 e 77: Informações presentes no capítulo 5 – “Desempenho econômico”   √

CATEgORiA: AMBiENTAL

ASPECTO MATERiAL: ENERgiA

g4-DMA
56, 57, 58 e 59: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 2 – “Inovação”, e no capítulo 4, 
subcapítulo 2 –  
"As emissões e o seu controle"
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Formas de 
gestão e 
indicadores

Página Omissões Razões para 
omissões

Verificação 
externa

CATEgORiA: AMBiENTAL

ASPECTO MATERiAL: ENERgiA

g4-EN3

A Raízen consumiu na safra de 2014/2015 um total de 148.468.107,1 GJ de energia, cerca de 4% 
menos que o montante consumido na safra anterior. O total de 7.767.587,2 GJ foram vendidos ou por 
meio de leilões do governo ou no mercado spot. A maior parcela de energia consumida pela Raízen 
tem origem renovável, totalizando 97,2% de todo consumo da empresa, como pode ser verificado na 
tabela abaixo:

Energia (gJ)¹ 2013/2014 2014/2015 Variação
Total de energia – não renovável 3.347.580,8 3.573.094,1 7%
Diesel B5 3.179.266,2  3.427.117,0 8%

Gasolina C 2.455,2  2.271,2 -7%

GLP 141.858,5  123.942,1 -13%

Óleo combustível pesado 24.000,9  19.763,8 -18%

Total de energia – renovável 159.113.424,8 144.363.047,3 -9%
Bagaço de cana 158.960.060,6  144.211.506,6 -9%

Etanol hidratado 153.364,2  151.540,7 -1%

Energia comprada de concessionária2 354.747,6 531.965,6 50%
Energia vendida3 7.565.250,1 7.767.587,2 3%

Total de energia 155.250.503,1 148.468.107,1 -9%
1  Foram utilizados os fatores de conversão disponíveis no Balanço Energético Nacional. As informações são levantadas para o  

cálculo de emissões via metodologia do GHG Protocol.
2 O aumento no valor refere-se à melhor eficiência na coleta dos dados na safra de 2014/2015.
3 O total de energia vendida da safra 2013/2014, não foi reportado no relatório anterior. [G4-22]

  √

g4-EN4

A Raízen mapeia o consumo de energia para o transporte de seus produtos e o abastecimento de aviões 
para a aplicação de fertilizantes no campo. Na safra de 2014/2015, foram consumidos 5.639.528,2 GJ¹ 
de energia, sendo 5.503.677,5 GJ de óleo diesel e 135.850,7 GJ de etanol.

1  Foi utilizado o fator de conversão disponível no Balanço Energético Nacional. As informações são levantadas para o cálculo de emis-
sões via metodologia do GHG Protocol. O consumo de viagens aéreas não foi considerado, pois não foi encontrada uma metodologia 
adequada para realizar a conversão de quilômetros para litros nesse caso.

  √

g4-EN5

Na safra de 2014/2015, a taxa de intensidade energética foi de 6,52 GJ/t. O cálculo da taxa foi realizado 
considerando-se como numerador o total de energia consumida nos escopos 1 e 2 em GJ, dividido 
pelo total de açúcar, etanol e bagaço produzidos em toneladas. A energia utilizada para o cálculo do 
indicador foi consumida dentro da organização.

Eficiência energética Escopos 1 + 2 6,5152 GJ consumidos/t do total 
produzido

  √

ASPECTO MATERiAL: ÁgUA

g4-DMA 62 e 63: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 3 – "Produzir e preservar"    

g4-EN8

63: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 3 – "Produzir e preservar" e a seguir:

Volume de água captada por tipo de uso (m³)1 Safra 2014/2015

Uso industrial 53.718.608,53

Uso para irrigação 7.217.463,10

Outros usos2 5.523.232,13

Total 66.459.303,76

1 O consumo de água do CORP/LD&T/COM não foi incluído no indicador por não ser significativo diante do consumo nas usinas. 
Os valores foram estimados baseado na outorga dos poços. Alguns poços, de baixa representatividade, não tiveram seus dados de 
captação reportados.
2 Outros usos referem-se a: consumo humano, área administrativa, oficina automotiva, alojamentos, fazendas, colônias, postos de 
abastecimento.

  √

g4-EN10 63: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 3 – "Produzir e preservar"

Não foram 
relatados os dados 
quantitativos da 
safra 2014/2015. 

As informações 
estão 
indisponíveis 
atualmente.

√
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Verificação 
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CATEgORiA: AMBiENTAL

ASPECTO MATERiAL: BiODiVERSiDADE

g4-DMA 60, 61 e 62: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 3 – "Produzir e preservar"   

g4-EN12 61 e 62: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 3 – "Produzir e preservar"

A Raízen não realizou, 
no ano-safra de 
2014/2015, um 
processo de avaliação 
de impactos em 
biodiversidade que 
permitisse identificar 
as espécies afetadas, 
a extensão das áreas 
impactadas, a duração 
dos impactos e a 
reversibilidade ou 
a irreversibilidade 
desses impactos.

As informações 
estão 
indisponíveis 
atualmente.

√

ASPECTO MATERiAL: EMiSSÕES

g4-DMA 56, 57, 58 e 59: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 2 – "As emissões e o seu controle"    

g4-EN15 56, 57 e 59: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 2 – "As emissões e o seu controle"   √

g4-EN16 56, 57, 58 e 59: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 2 – "As emissões e o seu controle"   √

g4-EN17 56, 57 e 59: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 2 – "As emissões e o seu controle"   √

g4-EN18

Na safra de 2014/2015, a taxa de intensidade de emissões de gases de efeito estufa foi de 0,051 
tCO

2e/t. O cálculo da taxa foi realizado considerando-se como numerador o total de emissões dos 
escopos 1 e 2, dividido pelo total de açúcar, etanol e bagaço produzidos em toneladas. 

intensidade de emissões 
de gases de efeito estufa 
(gEEs)

Escopos 1 + 2 0,051 tCO2e/t do total 
produzido

  √

g4-EN21

As emissões atmosféricas são monitoradas pela Raízen conforme as especificações dos órgãos 
ambientais responsáveis. Na safra de 2014/2015, houve alteração no cálculo das emissões, feito com 
base nas horas efetivas de moagem (diferentemente da safra de 2013/2014, que utilizou os dias totais 
de safra).

Emissões1 (t) Safra 2014/2015
NOx 9.395

Material particulado 8.961

1  As amostragens realizadas nas chaminés das caldeiras instaladas nas unidades industriais são realizadas de acordo com os padrões da 
Conama nº 382/2006 e da Conama nº 436/2011.

  √

ASPECTO MATERiAL: EFLUENTES E RESÍDUOS

g4-DMA Informações presentes no conteúdo do indicador EN22    

g4-EN22

Descarte de água (m³) 2013/2014 2014/2015
Fertirrigação¹ 12.254.349 9.887.506

Tratamento em lagoas facultativas² 13.375.771 7.978.874

Volume total 25.630.120 17.866.380

¹ As unidades que fazem fertirrigação são: Diamante, Dois Córregos, Caarapó, Bom Retiro, Rafard, Santa Helena, São Francisco, Gasa, 
Mundial, Univalem, Benálcool, Destivale, Tamoio, Serra, Bonfim, Araraquara, Tarumã, Paraguaçu, Maracaí, Ipaussu e Jataí.
² As unidades que fazem tratamento em lagoas facultativas são: Junqueira, Barra e Costa Pinto. A qualidade do efluente lançado em 
corpo hídrico é mensurada por meio da Demanda Química de Oxigênio (DQO).

Descarte de água (2014/2015) Volume (m³) Qualidade 
(DQO – mg/L)¹ Destinação final²

Barra Bonita 4.764.618 850,4 Rio Tietê

Costa Pinto 792.074 112,74 Rio Corumbataí

Junqueira 2.422.182 109,50 Rio Grande

¹ A qualidade do efluente é mensurada pela DQO de saída. O valor considerado é equivalente à média anual.
² Os rios aos quais a água é destinada são enquadrados na Classe II.

  √
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CATEgORiA: AMBiENTAL

ASPECTO MATERiAL: EFLUENTES E RESÍDUOS

g4-EN23

Resíduos perigosos por destinação Safra 2014/2015
Incineração (t) 0,12

Coprocessamento de sólidos (t) 959,47

Coprocessamento de líquidos (t)¹ 198,83

Descontaminação (unidades) 14.705

Descontaminação (t) 0,83

Reprocessamento (t) 8,32

Aterro sanitário (t) 3,41

Re-refino (t) 132.551,37

Re-refino (m³) 76,83

¹ Os resíduos líquidos destinados a coprocessamento foram reportados em toneladas.

Resíduos não perigosos por destinação Safra 2014/2015
Reutilizados (t) 2.700.558,92

Reciclagem (t) 1.825,98

Aterro sanitário (t) 1.744.519,72

Total (t) 4.446.904,62

   

g4-EN24

41: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia de 
fornecedores” e a seguir:
A Raízen registrou nove vazamentos em suas operações na safra de 2014/2015. Desses, sete 
vazamentos ocorreram nas operações de Logística, Distribuição e Trading (LD&T), sendo quatro em 
áreas contidas (4.191 litros) e três em áreas não contidas (31.340 litros). Os outros dois vazamentos 
ocorreram nas operações da área Comercial, sendo um vazamento em área contida (130 litros) e um 
em área não contida (1.412 litros). A Raízen compreende que são significativos quaisquer vazamentos 
fora de áreas contidas e vazamentos acima de 100 litros nas áreas contidas. Não houve impactos 
significativos no meio ambiente em decorrência desses vazamentos.

   

ASPECTO MATERiAL: PRODUTOS E SERViÇOS

g4-DMA 44 e 48: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 2 – “Inovação”    

g4-EN27 44 e 48: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 2 – “Inovação”    

ASPECTO MATERiAL: CONFORMiDADE

g4-DMA Informações presentes no conteúdo do indicador EN29    

g4-EN29

Foram aplicadas contra a Raízen 40 autuações com penalidade de multa, totalizando um montante de 
R$ 7.899.453,56. A organização recorreu em todos os casos, tendo realizado o pagamento de uma 
penalidade após a finalização do processo administrativo.
Em relação às sanções não monetárias, foram aplicadas contra a Raízen nove autuações com 
penalidade de advertência. A organização acolheu as recomendações técnicas da autoridade ambiental 
e não recorreu das autuações.
Não há nenhum processo movido por meio de arbitragem, dadas as características do sistema jurídico 
brasileiro, no qual esse modelo não é adotado.

   √

ASPECTO MATERiAL: TRANSPORTE

g4-DMA 41, 44, 46 e 47: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia 
de fornecedores” e no capítulo 3, subcapítulo 2 – “Inovação”    

g4-EN30 41, 44, 46 e 47: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia 
de fornecedores” e no capítulo 3, subcapítulo 2 – “Inovação”    



84

Formas de 
gestão e 
indicadores

Página Omissões Razões para 
omissões

Verificação 
externa

CATEgORiA: AMBiENTAL

ASPECTO MATERiAL: gERAL

g4-DMA Informações presentes no conteúdo do indicador EN31    

g4-EN31

Os investimentos e os gastos com proteção ambiental realizados na safra de 2013/2014 não foram 
reportados para comparabilidade, pois as metodologias de cálculo foram alteradas para a safra atual. 
Em prevenção e gestão ambiental, são considerados os gastos com equipamentos, manutenção, 
materiais e serviços operacionais e despesas com equipes para esse fim, além de outros gastos com 
medidas de proteção ambiental. A seguir, os investimentos da Raízen na safra de 2014/2015:

investimentos e gastos em  
proteção ambiental (R$ mil) de EAB Safra 2014/2015

Disposição de resíduos 4.173.488

Tratamento de emissões atmosféricas 12.410

Remediação -

Prevenção e gestão ambiental 5.082

Total 4.190.980

investimentos e gastos em  
proteção ambiental (R$ mil) de LD&T Safra 2014/2015

Disposição de resíduos 480

Tratamento de emissões atmosféricas 7.396

Remediação 2.423

Prevenção e gestão ambiental 7.967

Total 18.266

investimentos e gastos em  
proteção ambiental (R$ mil) de Comercial Safra 2014/2015

Disposição de resíduos 35

Tratamento de emissões atmosféricas 736

Remediação 846

Prevenção e gestão ambiental 627

Total 2.244

   

ASPECTO MATERiAL: AVALiAÇÃO AMBiENTAL DE FORNECEDORES

g4-DMA 38, 40, 41 e 42: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia 
de fornecedores”    

g4-EN32 38, 40 e 42: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia de 
fornecedores”    

g4-EN33 40, 41, 42 e 43: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia 
de fornecedores”    

ASPECTO MATERiAL: MECANiSMOS DE QUEiXAS E RECLAMAÇÕES RELATiVAS A iMPACTOS AMBiENTAiS

g4-DMA 55: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 1 – "Interesse por todos"

O processo para 
identificação 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas 
a impactos 
ambientais 
está em fase de 
implementação. Os 
resultados estarão 
disponíveis no 
próximo ciclo de 
relato.

As informações 
estão 
indisponíveis 
atualmente.

 

g4-EN34 55: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 1 – "Interesse por todos"    
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CATEgORiA: SOCiAL

SUBCATEgORiA: PRÁTiCAS TRABALHiSTAS E TRABALHO DECENTE

ASPECTO MATERiAL: EMPREgO

g4-DMA 31 e 32: Informações presentes no capítulo 2 - "Gestão de pessoas"    

g4-LA1

31: Informações presentes no capítulo 2 – “Gestão de pessoas” e a seguir:

Funcionários 
admitidos por faixa 
etária¹

Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

Faixa etária Com safristas Sem safristas Com safristas Sem safristas
Menor que 20 anos 1.689 706 1.195 550

Entre 21 e 30 anos 6.031 2.656 3.905 1.861

Entre 31 e 40 anos 4.196 1.881 2.648 1.167

Entre 41 e 50 anos 2.144 900 1.330 522

Entre 51 e 60 anos 751 320 467 150

Maior que 60 anos 40 14 17 2

¹ Afastados, terceiros e estagiários não foram considerados.

Funcionários  
admitidos por região¹ Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

Região Com safristas Sem safristas Com safristas Sem safristas
Sul 44 44 38 38

Sudeste 13.869 5.729 8.885 3.679

Centro-Oeste 889 655 565 461

Nordeste 26 26 42 42

Norte 23 23 32 32

¹ Afastados, terceiros e estagiários não foram considerados.

Funcionários  
admitidos por gênero¹ Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

gênero Com safristas Sem safristas Com safristas Sem safristas
Masculino 13.130 5.617 8.340 3.548

Feminino 1.721 860 1.222 704

¹ Afastados, terceiros e estagiários não foram considerados.

Taxa de funcionários 
admitidos por gênero¹ Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

gênero Com safristas Sem safristas Com safristas Sem safristas
Masculino 0,44 0,22 0,31 0,14

Feminino 0,35 0,19 0,30 0,19

¹ Afastados, terceiros e estagiários não foram considerados.
Taxa de admitidos = número de admitidos/média de ativos no ano-safra.

√

Taxa de funcionários 
admitidos por faixa 
etária¹

Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

Faixa etária Com safristas Sem safristas Com safristas Sem safristas
Menor que 20 anos 1,22 0,79 1,15 0,77

Entre 21 e 30 anos 0,54 0,29 0,41 0,23

Entre 31 e 40 anos 0,40 0,20 0,28 0,13

Entre 41 e 50 anos 0,29 0,13 0,19 0,08

Entre 51 e 60 anos 0,19 0,09 0,12 0,04

Maior que 60 anos 0,06 0,02 0,03 0,00

¹ Afastados, terceiros e estagiários não foram considerados.
Taxa de admitidos = número de admitidos/média de ativos no ano-safra.
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CATEgORiA: SOCiAL

SUBCATEgORiA: PRÁTiCAS TRABALHiSTAS E TRABALHO DECENTE

ASPECTO MATERiAL: EMPREgO

g4-LA1

Taxa de funcionários 
admitidos por região1 Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

Região Com safristas Sem safristas Com safristas Sem safristas
Sul 0,20 0,20 0,15 0,15

Sudeste 0,43 0,20 0,31 0,14

Centro-Oeste 0,44 0,36 0,32 0,29

Nordeste 0,14 0,14 0,21 0,21

Norte 0,24 0,24 0,33 0,33

¹ Afastados, terceiros e estagiários não foram considerados.
Taxa de admitidos = número de admitidos/média de ativos no ano-safra.

√

Funcionários 
desligados por 
gênero1

Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

gênero Com safristas Sem safristas Com safristas Sem safristas
Masculino N/D N/D 12.754 8.017

Feminino N/D N/D 2.090 1.498

¹ Afastados, terceiros e estagiários não foram considerados.
Os dados para a safra 2013/2014 não estão disponíveis porque a informação passou a ser reportada neste ano.

Funcionários 
desligados por  
faixa etária1

Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

Faixa etária Com safristas Sem safristas Com safristas Sem safristas
Menor que 20 anos N/D N/D 920 407

Entre 21 e 30 anos N/D N/D 5.296 3.163

Entre 31 e 40 anos N/D N/D 4.397 2.931

Entre 41 e 50 anos N/D N/D 2.598 1.758

Entre 51 e 60 anos N/D N/D 1.365 1.006

Maior que 60 anos N/D N/D 268 250

¹ Afastados, terceiros e estagiários não foram considerados.
Os dados para a safra 2013/2014 não estão disponíveis porque a informação passou a ser reportada neste ano.

Funcionários  
desligados por 
região1

Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

Região Com safristas Sem safristas Com safristas Sem safristas
Sul N/D N/D 97 97

Sudeste N/D N/D 13.755 8.657

Centro-Oeste N/D N/D 948 717

Nordeste N/D N/D 23 23

Norte N/D N/D 21 21

¹ Afastados, terceiros e estagiários não foram considerados.
Os dados para a safra 2013/2014 não estão disponíveis porque a informação passou a ser reportada neste ano.
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g4-LA1

Taxa de rotatividade  
por gênero1 Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

gênero Com safristas Sem safristas Com safristas Sem safristas
Masculino 0,44 0,24 0,39 0,24

Feminino 0,41 0,28 0,40 0,29

¹ Afastados, terceiros e estagiários não foram considerados.
Rotatividade = (número de admitidos + número de desligados)/2/média de ativos no ano-safra.

√

Taxa de rotatividade  
por faixa etária1 Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

Faixa etária Com safristas Sem safristas Com safristas Sem safristas
Menor que 20 anos 1,04 0,68 1,02 0,67

Entre 21 e 30 anos 0,55 0,31 0,49 0,30

Entre 31 e 40 anos 0,41 0,24 0,37 0,23

Entre 41 e 50 anos 0,31 0,17 0,29 0,18

Entre 51 e 60 anos 0,22 0,12 0,24 0,16

Maior que 60 anos 0,17 0,13 0,23 0,21

¹ Afastados, terceiros e estagiários não foram considerados.
Rotatividade = (número de admitidos + número de desligados)/2/média de ativos no ano-safra.

Taxa de rotatividade  
por região1 Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

Região Com safristas Sem safristas Com safristas Sem safristas
Sul 0,15 0,15 0,27 0,27

Sudeste 0,43 0,24 0,39 0,24

Centro-Oeste 0,47 0,38 0,42 0,37

Nordeste 0,11 0,11 0,16 0,16

Norte 0,17 0,17 0,27 0,27

¹ Afastados, terceiros e estagiários não foram considerados.
Rotatividade = (número de admitidos + número de desligados)/2/média de ativos no ano-safra.

 

 

g4-LA2

A Raízen oferece uma série de benefícios aos seus funcionários, que podem variar de acordo com 
a unidade e/ou o cargo. Fazem parte desses benefícios: vale-alimentação ou cesta alimentar, vale-
transporte ou ônibus fretado, seguro de vida em grupo, plano de saúde, auxílio-creche ou auxílio-babá, 
auxílio-excepcional, auxílio-funeral, refeição no local, vale-refeição para unidades sem refeitório, plano 
odontológico, subsídio para a compra de medicamentos, auxílio ótico e previdência privada.

   

g4-LA3

Na safra de 2014/2015, a licença-maternidade/paternidade foi usufruída por 1.123 funcionários, 
conforme tabela a seguir:

Licença-maternidade/paternidade usufruída 
por funcionários na safra 2014/2015 Masculino Feminino

Funcionários com direito a tirar a licença¹ 1.391 213

Funcionários que tiraram a licença² 910 213

Retornaram ao trabalho ao fim do período³ 895 174

Taxa de retorno 98,4% 81,7%

¹ Para os homens, o número foi levantado por meio do registro de nascimento (declaração de filhos) realizado pelos empregados. 
Para as mulheres, esse registro informava 177, número inferior ao de mulheres que efetivamente tiraram a licença. Dessa forma, 
consideramos o número de mulheres que saíram de licença.
² Número obtido por meio dos registros de afastamento por licença-maternidade/paternidade.
³ Entre as mulheres, 6 não retornaram e 33 continuam em período de licença. Entre os homens, 15 não retornaram. O indicador 
passou a ser reportado neste ano – dados com informações além desse período serão reportados a partir do próximo relato.
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CATEgORiA: SOCiAL

SUBCATEgORiA: PRÁTiCAS TRABALHiSTAS E TRABALHO DECENTE

ASPECTO MATERiAL: RELAÇÕES TRABALHiSTAS

g4-DMA 33: Informações presentes no capítulo 2 – “Gestão de pessoas”    

g4-LA4 33: Informações presentes no capítulo 2 – “Gestão de pessoas”    

ASPECTO MATERiAL: SAÚDE E SEgURANÇA NO TRABALHO

g4-DMA 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27: Informações presentes no capítulo 1 – “Saúde e segurança”    

g4-LA5

22: Informações presentes no capítulo 1 – “Saúde e segurança” e a seguir:

O Comitê de Evitabilidade de Acidentes e o Comitê de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) 
operam no nível corporativo envolvendo diretores, gerentes e a equipe de SSMA. As apresentações 
de SSMA em reuniões de Engenharia e de Vendas envolvem todos os funcionários do Comercial 
(diretores, gerentes de região, gerentes de Vendas) e, na aviação, superintendentes, supervisores de 
aeroporto, gerentes regionais e operadores.

Nas reuniões de SSMA (CLS/Cipa) dos aeroportos participam supervisores e operadores. Nas Cipas 
da área industrial e nas CIPATR (área rural) participam representantes dos empregados e a gerência 
das unidades. O Management Team Commercial (MTC) envolve diretores e vice-presidente. As 
audioconferências de direção segura são realizadas com todos os usuários de frota do Comercial e 
com seus gerentes e diretores.

O trabalho com as contratadas se dá por meio de um workshop envolvendo representantes das 
empresas de engenharia e marketing (donos, representantes técnicos e técnico de segurança).

No Comitê de SSMA de Transportes participam o diretor de Logística, o gerente de SSMA, o 
coordenador de SSMA de Transportes, o gerente de Transportes e o Grupo de Suporte às Operações. 
No Comitê Interno de SSMA (CISSMA), por terminal, participam o gerente, o superintendente, 
funcionários e contratados do terminal.

   

g4-LA6

21: Informações presentes no capítulo 1 – “Saúde e segurança” e a seguir:

Os indicadores de saúde e segurança seguem a NBR 14.280:2000, INSS: CAT (Comunicação de Acidente 
de Trabalho) e utilizam o Sistema Alerta! (sistema para prevenir acidentes e quase-acidentes com base em 
ferramentas comportamentais) e a Central de Atendimento a Emergências (CAE) para registro e estatísticas de 
acidentes de trabalho. Os indicadores também são reportados no Sistema de Indicadores de Sustentabilidade 
(SIS). 

Taxa de acidentes com afastamento dos 
empregados da Raízen por gênero e região1 EAB COM LD&T

Homens 0,46 0 0

Mulheres 0,03 0 0

Sul N/A 0 0

Sudeste 0,45 0 0

Centro-Oeste 0,04 0 0

Nordeste N/A 0 0

Norte N/A 0 0

¹ As taxas de acidentes incluem estagiários.

Taxa de acidentes com afastamento  
dos contratados da Raízen1 EAB COM LD&T

Total 0,17 0 0,07

¹ As taxas de acidentes incluem estagiários.
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CATEgORiA: SOCiAL

SUBCATEgORiA: PRÁTiCAS TRABALHiSTAS E TRABALHO DECENTE

ASPECTO MATERiAL: SAÚDE E SEgURANÇA NO TRABALHO

g4-LA6

Taxa de acidentes reportáveis (com e sem 
afastamento, exceto primeiros socorros) dos 
empregados da Raízen por gênero e região1

EAB COM LD&T

Total 3,4 0 0

Homens 3,23 0 0

Mulheres 0,17 0 0

Sul N/A 0 0

Sudeste 3,18 0 0

Centro-Oeste 0,22 0 0

Nordeste N/A 0 0

Norte N/A 0 0

¹ As taxas de acidentes incluem estagiários.

Taxa de acidentes reportáveis (com e sem 
afastamento, exceto primeiros socorros)  
dos contratados da Raízen1

EAB COM LD&T

Total 0,55 0 0,28

¹ As taxas de acidentes incluem estagiários.

Não foram 
relatadas as 
seguintes 
informações: 
dias perdidos e 
absenteísmo de 
empregados por 
região; acidentes 
de contratados por 
região e gênero; 
absenteísmo, 
doenças 
ocupacionais e 
dias perdidos de 
contratados totais 
e por região e 
gênero.

As informações 
estão 
indisponíveis 
atualmente.

√

Taxa de dias perdidos dos empregados  
da Raízen por gênero1 EAB COM LD&T

Total 51,58 N/D N/D

Homens 47,54 N/D N/D

Mulheres 4,05 N/D N/D

¹  Dias perdidos: [(dias perdidos por acidente de trabalho + dias debitados por acidente de trabalho)/HHT] x 1.000.000 (HHT – 
homens/horas trabalhadas).

Taxa de absenteísmo dos empregados da Raízen 
por gênero¹ EAB COM LD&T

Total 1,07 N/D N/D

Homens 0,81 N/D N/D

Mulheres 0,26 N/D N/D

1 Taxa de absenteísmo: [HHA/(HHA + HHT)] x 100 (HHA – homens/horas ausentes).

Total de óbitos de contratados  
da Raízen por gênero e região EAB COM LD&T

Total 1 0 1

Homens 1 0 1

Mulheres 0 0 0

Sul N/A 0 0

Sudeste 1 0 0

Centro-Oeste 0 0 1

Nordeste N/A 0 0

Norte N/A 0 0
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CATEgORiA: SOCiAL

SUBCATEgORiA: PRÁTiCAS TRABALHiSTAS E TRABALHO DECENTE

ASPECTO MATERiAL: SAÚDE E SEgURANÇA NO TRABALHO

g4-LA7 23: Informações presentes no capítulo 1 – “Saúde e segurança”    √

g4-LA8

33: Informações presentes no capítulo 2 – “Gestão de pessoas” e a seguir:

Os acordos coletivos firmados pela Raízen incluem cláusulas que abrangem questões de saúde e 
segurança de seus empregados. A legislação brasileira regra a totalidade dos temas relativos à saúde 
e à segurança no trabalho por meio de 36 Normas Regulamentadoras que estabelecem diretrizes 
relacionadas a essa questão para cumprimento por parte das empresas. Assim, podemos afirmar 
que 100% dos temas voltados para a saúde e a segurança no trabalho são observados pela Raízen. 
Apesar de a totalidade dos assuntos estar regrada via legislação, a companhia estabelece, em seus 
Acordos Coletivos de Trabalho – Cláusulas de Saúde e Segurança, questões como: fornecimento de 
equipamentos de proteção individual (EPIs), primeiros socorros, Serviço Especializado em Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT), condições dos veículos de transporte e socorro a acidentado.

  

ASPECTO MATERiAL: TREiNAMENTO E EDUCAÇÃO

g4-DMA 32, 33 e 34: Informações presentes no capítulo 2 – “Gestão de pessoas”    

g4-LA9

32: Informações presentes no capítulo 2 – “Gestão de pessoas” e a seguir:

Na safra de 2014/2015, a Raízen ofereceu uma média de 21,85 horas de treinamento por funcionário. 
Importante ressaltar que, do total de 842.891 horas de registro de treinamentos, 7% (55.769 horas) 
referem-se a treinamentos que iniciaram no ano-safra de 2013/2014 e terminaram em 2014/2015. A 
seguir, a discriminação dos treinamentos presenciais da Raízen, por gênero e categoria funcional:

Número médio de horas de treinamento  
por funcionário, por gênero Safra 2014/2015

Homens 23,3

Mulheres 12,4

Número médio de horas de treinamento  
por funcionário, por categoria funcional Safra 2014/2015

Aprendiz 0,77

Operação 7,04

Produção 23,73

Administrativo 9,67

Coordenação/supervisão 10,26

Gerência 7,66

Diretoria 2,26

Vice-presidência 0,50

Presidência 0

  √

g4-LA10

32: Informações presentes no capítulo 2 – “Gestão de pessoas” e a seguir:

A Raízen não conta com um programa exclusivo de transição para quem pretende se aposentar, porém 
oferece suporte por meio da área de previdência privada. As discussões pré-aposentadoria são feitas 
informalmente entre funcionário, gestor e consultor de Recursos Humanos. A Raízen também conta 
com uma consultoria de outplacement, que oferece treinamentos e suporte, quando aplicáveis, a 
funcionários desligados da empresa.
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CATEgORiA: SOCiAL

SUBCATEgORiA: PRÁTiCAS TRABALHiSTAS E TRABALHO DECENTE

ASPECTO MATERiAL: TREiNAMENTO E EDUCAÇÃO

g4-LA11

32: Informações presentes no capítulo 2 – “Gestão de pessoas” e a seguir:

O total de funcionários em maio de 2014 (pico da safra) era 38.572. Desses, 3.394 tiveram 
seu desempenho avaliado individualmente, o que representa aproximadamente 9% do total de 
funcionários, sendo que cerca de 7% correspondem ao gênero masculino e 2% ao gênero feminino.  
As tabelas a seguir apresentam o percentual de funcionários avaliados por gênero e categoria funcional.

Percentual de funcionários que receberam 
análise de desempenho e de  
desenvolvimento de carreira, por gênero

Safra 2013/20141 Safra 2014/2015

Homens 6 7

Mulheres 2 2

1 Os valores foram arredondados para seguir a metodologia da safra de 2014/2015.

Percentual de funcionários que receberam  
análise de desempenho e de desenvolvimento  
de carreira, por categoria funcional

Safra 2014/2015

Aprendiz 0

Operação1 96

Produção2 0

Administrativo 53

Coordenação/supervisão 100

Gerência 100

Diretoria 100

Vice-presidência 9

Presidência 100

1 A categoria funcional operação se refere aos funcionários operacionais de LD&T e Aviação.
2 A categoria funcional produção se refere em sua maioria aos funcionários operacionais de EAB.

   

ASPECTO MATERiAL: DiVERSiDADE E igUALDADE DE OPORTUNiDADES

g4-DMA 31: Informações presentes no capítulo 2 – “Gestão de pessoas”    
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CATEgORiA: SOCiAL

SUBCATEgORiA: PRÁTiCAS TRABALHiSTAS E TRABALHO DECENTE

ASPECTO MATERiAL: DiVERSiDADE E igUALDADE DE OPORTUNiDADES

g4-LA12

31: Informações presentes no capítulo 2 – “Gestão de pessoas” e a seguir:

Percentual de funcionários 
por categoria funcional, faixa 
etária e gênero

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

Aprendiz
Masculino 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Feminino 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Operação
Masculino 0,02 0,46 0,70 0,30 0,10 0,01 1,61
Feminino 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

Produção
Masculino 3,33 21,90 21,47 17,23 10,91 2,70 77,54
Feminino 0,20 2,53 2,97 2,55 1,04 0,23 9,53

Administrativo
Masculino 0,06 2,26 1,70 0,76 0,36 0,06 5,20
Feminino 0,06 1,81 1,17 0,30 0,12 0,01 3,49

Coordenação/
Supervisão

Masculino 0,00 0,21 0,64 0,38 0,18 0,02 1,43
Feminino 0,00 0,05 0,19 0,06 0,02 0,00 0,32

gerência
Masculino 0,00 0,01 0,26 0,21 0,12 0,01 0,60
Feminino 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,10

Diretoria
Masculino 0,00 0,00 0,03 0,05 0,03 0,00 0,10
Feminino 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01

Vice-presidência
Masculino 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02
Feminino 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01

Presidência
Masculino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Feminino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total geral
Masculino 3,44 24,85 24,78 18,94 11,71 2,80 86,53
Feminino 0,27 4,40 4,42 2,95 1,18 0,24 13,47
Total 3,71 29,25 29,21 21,89 12,90 3,04 100,00

Percentual de 
integrantes 
dos órgãos de 
governança, 
por faixa 
etária e 
gênero

Safra 2013/2014 Safra 2014/2015

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

Abaixo de  
30 anos 2,63 0,00 2,63 3,85 0,00 3,85

Entre 30  
e 50 anos 57,89 10,53 68,42 65,38 7,69 73,07

Acima  
de 60 anos 28,95 0 28,95 23,08 0,00 23,08

Total 89,47 10,53 100 92,31 7,69 100

Não são 
controlados 
os indicadores 
de diversidade 
por grupos 
minoritários.

As informações 
estão 
indisponíveis 
atualmente.
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CATEgORiA: SOCiAL

SUBCATEgORiA: PRÁTiCAS TRABALHiSTAS E TRABALHO DECENTE

ASPECTO MATERiAL: igUALDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE MULHERES E HOMENS

g4-DMA 30 e 31: Informações presentes no capítulo 2 – “Gestão de pessoas”    

g4-LA13

Na safra de 2014/2015, os salários pagos a mulheres foram, em média, 87% do valor dos salários 
pagos a homens. Na categoria operacional, o salário das mulheres superou o dos homens, sendo 
101% de seu valor, enquanto a remuneração de mulheres nos cargos de diretoria representou 52% da 
remuneração de homens. Foram levadas em consideração, para o seguinte indicador, todas as usinas, 
escritórios administrativos, terminais e aeroportos.

Razão matemática entre salários e 
remunerações de mulheres e homens,  
por categoria funcional

Salários – safra 
2014/2015

Remunerações – 
safra 2014/2015

Aprendiz1 - -

Operação 101% 98%

Produção 73% 72%

Administrativo 72% 70%

Coordenação/supervisão 95% 93%

Gerência 93% 95%

Diretoria 84% 52%

Vice-presidência 90% 96%

Presidência1 - -

1 Os dados para essas categorias não estão disponíveis por não haver mulheres ocupando esses cargos.

   

ASPECTO MATERiAL: AVALiAÇÃO DE FORNECEDORES EM PRÁTiCAS TRABALHiSTAS

g4-DMA 38, 40, 41 e 42: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia 
de fornecedores”    

g4-LA14
38, 40 e 42: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia de 
fornecedores” e a seguir: O termo de cláusulas e condições gerais abrange critérios relativos a práticas 
trabalhistas e direitos humanos.

  √

g4-LA15

40, 41, 42 e 43: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia 
de fornecedores” e a seguir:

Em relação aos fornecedores de Logística, Distribuição e Trading (LD&T), a ausência de gestão 
adequada nas jornadas de trabalho dos motoristas pode afetar sua rotina e prejudicar a vida deles e 
de outras pessoas. Jornadas abusivas podem comprometer sua capacidade de raciocínio e direção, 
sendo potencial fonte de acidentes. Por lei, todos os motoristas devem utilizar-se de equipamentos de 
proteção individual (EPIs), visando atender a seus direitos e garantir sua segurança. Caso o motorista 
não tenha recebido adequadamente o EPI, sua atividade pode tornar-se insegura. Essa questão é 
analisada nas auditorias anuais, para verificar a utilização correta dos itens por esse público.

Em relação a Suprimentos, na safra de 2014/2015, foram avaliados 1.692 fornecedores. Para 
evitar riscos relacionados a práticas trabalhistas e direitos humanos, comparava-se toda a base de 
fornecedores cadastrados com a lista divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), até a 
lista ser suspensa. No encerramento da safra (abril de 2015), Suprimentos tinha 5.821 fornecedores, 
entre pessoa física e pessoa jurídica, ativos no SAP, os quais eram confrontados com a lista do MTE.

  √

SUBCATEgORiA: DiREiTOS HUMANOS

ASPECTO MATERiAL: AVALiAÇÃO DE FORNECEDORES EM DiREiTOS HUMANOS

g4-DMA 38, 40, 41 e 42: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia 
de fornecedores”    

g4-HR10
38, 40 e 42: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia de 
fornecedores” e a seguir: O termo de cláusulas e condições gerais abrange critérios relativos a práticas 
trabalhistas e direitos humanos.

  √

g4-HR11 40, 41, 42 e 43: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia 
de fornecedores”. As informações presentes no indicador LA15 se aplicam também ao indicador HR11.   √

ASPECTO MATERiAL: MECANiSMOS DE QUEiXAS E RECLAMAÇÕES RELACiONADAS A DiREiTOS HUMANOS

g4-DMA 55: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 1 – "Interesse por todos"    
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Formas de 
gestão e 
indicadores

Página Omissões Razões para 
omissões

Verificação 
externa

CATEgORiA: SOCiAL

SUBCATEgORiA: DiREiTOS HUMANOS

ASPECTO MATERiAL: MECANiSMOS DE QUEiXAS E RECLAMAÇÕES RELACiONADAS A DiREiTOS HUMANOS

g4-HR12

55: Queixas relacionadas à violação de direitos humanos - safra de 2014/2015

Jurídico 
trabalhista Canal de Ética

Queixas recebidas 56 55

Queixas recebidas e processadas 56 54

Queixas recebidas e solucionadas 11 54

Queixas recebidas em safras anteriores  
e solucionadas nesta safra 5 5

  √

SUBCATEgORiA: SOCiEDADE

ASPECTO MATERiAL: COMUNiDADES LOCAiS

g4-DMA 55: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 1 – "Interesse por todos"  e no indicador SO1    

g4-SO1

55: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 1 – "Interesse por todos"  e a seguir:

Até a safra de 2014/2015, a Raízen vinha trabalhando o relacionamento com as comunidades do 
entorno de forma descentralizada e pontual, com avaliação individual de cada caso no atendimento 
às demandas originárias das comunidades onde está inserida. O modelo de trabalho se apoiava 
nos pontos focais, funcionários de unidades produtoras ou bases de distribuição ou aviação que 
dialogavam diretamente com as partes interessadas, na busca pela compreensão e pela solução de 
suas preocupações.

A partir da safra de 2014/2015, a área de Comunicação Corporativa da Raízen colocou em prática o 
projeto de desenvolvimento de sua estratégia de engajamento e também iniciou a implementação de 
um modelo sistematizado para o engajamento, associado a um modelo centralizado para o recebimento 
e o atendimento de manifestações das comunidades. O projeto possui duas frentes de atuação:  
1) o desenvolvimento de um sistema, o Stakeholder Relationship Management (SRM), para avaliar  
a qualidade dos relacionamentos da Raízen e identificar a materialidade em cada unidade,  
o que permitirá priorizar as questões que mais impactam a comunidade e o negócio; e  
2) a estruturação de um canal sistematizado para o atendimento e o registro de manifestações  
ou reclamações das comunidades, o que permitirá à Raízen preparar uma agenda reativa e um  
plano de ação para o atendimento dessas demandas.

O período também foi marcado pela atuação da área de Responsabilidade Social da Raízen, que 
realizou diversos projetos com as comunidades. Esses projetos colaboram para o engajamento e o 
desenvolvimento das comunidades locais. 

Um dos braços de atuação da área é a Fundação Raízen, que atua nas comunidades onde a empresa 
está presente. São sete núcleos: Igaraçu do Tietê, Dois Córregos, Jaú, Piracicaba, Valparaíso, Ipaussu 
e Jataí. Esses núcleos desenvolvem ações socioeducativas para jovens de 11 a 17 anos, atuando 
também na formação profissional dos alunos, além de realizar ações para envolver a comunidade, 
como a Campanha de Doação de Sangue, o projeto Teatro nas Escolas e eventos culturais. Na safra 
de 2014/2015 foram atendidos 1.179 alunos pela Fundação Raízen. As ações externas da Fundação 
também beneficiaram mais de 55 mil pessoas.

O projeto Energia em Cena realiza peças teatrais nas escolas buscando complementar o plano de aula. 
Esse projeto teve início em 2002 e já beneficiou 500 mil alunos. Em 2013, foi submetido à Lei Rouanet 
e teve sua atuação ampliada para outros Estados além de São Paulo.

O projeto Histórias que Ganham o Mundo se baseia em oficinas para educadores de escolas 
municipais a fim de que desenvolvam, com os alunos, textos e ilustrações sobre um tema escolhido. 
Em 2014, foram beneficiados mais de 22 mil estudantes.

Outras ações são desenvolvidas buscando o engajamento dos empregados para beneficiar as 
comunidades onde estão inseridos. Fazem parte dessas ações a Campanha do Agasalho, a Campanha 
de Natal e a Campanha Amigo Leal. A Raízen também colabora no Fundo Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente (Fumcad), no Programa Nacional de Atenção Oncológica (Pronon), no 
Programa Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência (Pronas-PcD) e no Fundo do Idoso, por meio 
da destinação de parte do Imposto de Renda para esses projetos.

A seguir estão as cidades contempladas pelas ações da área de Responsabilidade Social no período da 
safra de 2014/2015. Mais informações podem ser obtidas no site da Fundação Raízen  
(http://www.fundacaoraizen.org.br/).
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Formas de 
gestão e 
indicadores

Página Omissões Razões para 
omissões

Verificação 
externa

CATEgORiA: SOCiAL

SUBCATEgORiA: SOCiEDADE

ASPECTO MATERiAL: COMUNiDADES LOCAiS

g4-SO1

Projeto Escopo Percentual* Cidades atendidas

Teatro

Energia (EAB) 79,2%

Rio das Pedras, Capivari, Elias Fausto, 
Rafard, Assis, Maracaí, Paraguaçu 
Paulista, Ipaussu, Tarumã, Piracicaba, 
Araçatuba, Andradina, Mirandópolis, 
Bento de Abreu, Valparaíso, Jaú, 
Araraquara, Ibaté, Guariba e Igarapava

Combustíveis 
(Downstream) 16,3%

Campinas, Ourinhos, Bauru, Barueri, 
Guarulhos, São Paulo, Cubatão, 
Santos, Rio de Janeiro, Paulínia, 
Duque de Caxias, Porto Alegre, Esteio 
e Canoas

Livro
Energia (EAB) 37,5%

Dois Córregos, Assis, Piracicaba, 
Araçatuba, Jaú, Igaraçu do Tietê, 
Valparaíso, Maracaí, Jataí, Rio Verde e 
Montividiu

Combustíveis 
(Downstream) 2,3% Barueri e Duque de Caxias

Leis de incentivo

Energia (EAB) 20,8%
Tarumã, Jataí, Piracicaba,  
Barra Bonita, Dois Córregos, Assis  
e Barretos

Combustíveis 
(Downstream) 12,8%

Campinas, Barueri, Curitiba, Betim, 
Esteio, Montes Claros, Bauru, São 
Paulo, Belo Horizonte, Recife e Vitória

Profissionalizante Energia (EAB) 41,6%
Andradina, Piracicaba, Paraguaçu, 
Dois Córregos, Igaraçu, Jataí, Jaú, 
Valparaíso, Ipaussu e Rafard

Ações externas da 
Fundação Raízen Energia (EAB) 37,5%

Piracicaba, Andradina, Ipaussu,  
Dois Córregos, Jaú, Igaraçu, Jataí  
e Valparaíso

Campanha de 
Natal

Energia (EAB) 100% Todas em que a área de Energia opera

Combustíveis 
(Downstream) 20,9%

Alto Taquari, Esteio, Fortaleza, São 
Luís, Teresina, Açailândia, Araçatuba, 
Cabedelo, Porto Velho, Madre de 
Deus, Governador Valadares, Betim, 
Montes Claros, Uberlândia, Maceió, 
São Paulo, Campinas e Curitiba

Amigo Leal: apoio 
ao Fumdeca

Energia (EAB) 4,2% Piracicaba

Combustíveis 
(Downstream) 5,8% Campinas, Barueri, Curitiba, Betim  

e Esteio

Campanha do 
Agasalho

Energia (EAB) 100% Todas em que a área de Energia opera

Combustíveis 
(Downstream) 23,3%

Governador Valadares, Barueri, 
Uberlândia, Araçatuba, Porto Velho, 
Alto Taquari, São Paulo, São José dos 
Campos, Maringá, Araucária, Lages, 
Paulínia, Duque de Caxias, Fortaleza, 
Salvador, São Paulo, Campinas, Porto 
Alegre, Curitiba e Bacacheri

*Percentual de unidades contempladas pelos programas.

   

g4-SO2 55: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 1 – "Interesse por todos"

O processo para 
identificação de 
impactos negativos 
reais e potenciais 
das operações 
está em fase de 
implementação. Os 
resultados estarão 
disponíveis no 
próximo ciclo de 
relato.

As informações 
estão 
indisponíveis 
atualmente.
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Formas de 
gestão e 
indicadores

Página Omissões Razões para 
omissões

Verificação 
externa

CATEgORiA: SOCiAL

SUBCATEgORiA: SOCiEDADE

ASPECTO MATERiAL: COMBATE À CORRUPÇÃO

g4-DMA 68 e 69: Informações presentes no capítulo 5 - "Desempenho econômico"    

g4-SO4 68 e 69: Informações presentes no capítulo 5 – “Desempenho econômico”

O percentual e a 
discriminação dos 
treinamentos de 
funcionários por 
categoria funcional 
e região não estão 
disponíveis.

As informações 
estão 
indisponíveis 
atualmente. 

 

g4-SO5 69: Informações presentes no capítulo 5 – “Desempenho econômico”   √

ASPECTO MATERiAL: POLÍTiCAS PÚBLiCAS

g4-DMA 70: Informações presentes no capítulo 5 – “Desempenho econômico”    

g4-SO6

Em novembro de 2014, uma revisão no Código de Conduta da Raízen proibiu qualquer contribuição 
de recursos da companhia a candidatos e partidos políticos. Antes da vedação dessa prática, ainda 
em 2014, a Raízen fez uma contribuição de R$ 500 mil, registrada no TSE de acordo com o artigo 39, 
parágrafos 1º e 3º da Lei nº 9.096/1995*. [SO6]

Disponível em: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/demonstrativo-de-doacoes-recebidas-2014-pmdb

  √

ASPECTO MATERiAL: AVALiAÇÃO DE FORNECEDORES EM iMPACTOS NA SOCiEDADE

g4-DMA 38, 40, 41 e 42: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia 
de fornecedores”    

g4-SO9 38, 40 e 42: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia de 
fornecedores”    

g4-SO10 41, 42 e 43: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia de 
fornecedores”    

ASPECTO MATERiAL: MECANiSMOS DE QUEiXAS E RECLAMAÇÕES RELACiONADAS A iMPACTOS NA SOCiEDADE

g4-DMA 55: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 1 – "Interesse por todos"    

g4-SO11 55: Informações presentes no capítulo 4, subcapítulo 1 – "Interesse por todos"

O processo para 
identificação 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas 
a impactos na 
sociedade está 
em fase de 
implementação.  
Os resultados 
estarão disponíveis 
no próximo ciclo  
de relato.

 As 
informações 
estão 
indisponíveis 
atualmente.

√

SUBCATEgORiA: RESPONSABiLiDADE PELO PRODUTO

ASPECTO MATERiAL: SAÚDE E SEgURANÇA DO CLiENTE

g4-DMA 53: Informações presentes no capítulo 3, subcapítulo 1 – “Responsabilidade pela cadeia de 
fornecedores”    

g4-PR1 Todos os produtos comercializados por EAB são avaliados quanto a impactos na saúde e na segurança 
do cliente.    
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Formas de 
gestão e 
indicadores

Página Omissões Razões para 
omissões

Verificação 
externa

CATEgORiA: SOCiAL

SUBCATEgORiA: RESPONSABiLiDADE PELO PRODUTO

ASPECTO MATERiAL: ROTULAgEM DE PRODUTOS E SERViÇOS

g4-DMA Informações presentes no conteúdo dos indicadores PR3, PR4 e PR5    

g4-PR3

A Raízen segue as legislações vigentes para rotulagem, embalagens e materiais de contato com 
alimentos. Para etanol, a empresa segue as legislações para produto granel de acordo com a  
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e as legislações de transporte  
de produtos perigosos.

Por serem vendidos a granel por meio das bombas de abastecimento nos postos de serviço, os 
combustíveis comercializados (gasolina, etanol, diesel) não contêm rótulos. Para combustíveis 
aditivados, os postos de gasolina exibem próximo a essas bombas os benefícios relacionados 
a esses combustíveis. Além disso, na intranet e na internet, a Raízen Combustíveis disponibiliza 
para seus consumidores os dados de cada produto, com todas as informações exigidas pelo órgão 
regulamentador (Inmetro), por exemplo sobre saúde e segurança, sobre a participação de terceiros 
(produtor e envasilhador, quando for o caso), sobre os componentes do produto, sobre seu uso seguro 
e seu descarte adequado.

   

g4-PR4 A Raízen não registrou na safra de 2014/2015 não conformidades apuradas pelos órgãos competentes 
responsáveis, considerando o mercado industrial.    

g4-PR5

A satisfação de seus clientes é tema central na atuação da Raízen. Por isso, a empresa conta com 
o Index5, uma pesquisa para medir o nível de satisfação dos clientes nos segmentos de aviação, 
varejo e B2B com relação aos serviços prestados por diversas áreas, incluindo a atuação em vendas, 
relacionamento, entrega, atendimento, fornecimento e processo de cobrança.

A aplicação da pesquisa é mensal e abrange, aproximadamente, 440 clientes. O índice que melhor 
representa o resultado é o de satisfação da Raízen como fornecedora. Na safra de 2014/2015, a 
empresa alcançou o percentual de 94% de satisfação para os clientes de varejo e B2B, atingindo a meta 
de mesmo percentual estabelecida com a diretoria na safra anterior.
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Relatório de asseguração limitada dos 

Aos Conselheiros e Diretores da
Raízen Energia S.A.
São Paulo - SP

Introdução
Fomos contratados pela Raízen Energia 

S.A. (“Raízen” ou “Companhia”) com o objeti-
vo de aplicar procedimentos de asseguração 
limitada sobre as informações de sustenta-
bilidade divulgadas no Relatório de Susten-
tabilidade 2014/2015 da Raízen, relativas ao 
ano-safra 2014/2015, que compreende o pe-
ríodo de 01 de abril de 2014 a 31 de março 
de 2015.

Responsabilidades da 
administração da Raízen

A administração da Raízen é responsável 
pela elaboração e apresentação de forma 
adequada das informações de sustentabilida-
de divulgadas no Relatório de Sustentabilida-
de 2014/2015 de acordo com as Diretrizes 
para Relato de Sustentabilidade da Global 
Reporting Initiative - GRI (GRI-G4) e com os 
controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração des-
sas informações livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude 
ou erro.

Responsabilidade 
dos auditores 
independentes

Nossa responsabilidade é expressar con-
clusão sobre as informações divulgadas no 
Relatório de Sustentabilidade 2014/2015, 
com base no trabalho de asseguração limita-
da conduzido de acordo com o Comunicado 
Técnico (CT) 07/2012, aprovado pelo Con-
selho Federal de Contabilidade e elaborado 
tomando por base a NBC TO 3000 (Traba-
lhos de Asseguração Diferente de Auditoria 
e Revisão), emitida pelo Conselho Federal 
de Contabilidade - CFC, que é equivalente à 
norma internacional ISAE 3000, emitida pela 
Federação Internacional de Contadores, apli-
cáveis às informações não financeiras históri-
cas. Essas normas requerem o cumprimento 
de exigências éticas, incluindo requisitos de 
independência e que o trabalho seja exe-
cutado com o objetivo de obter segurança 
limitada de que as informações divulgadas 
no Relatório de Sustentabilidade 2014/2015, 
tomadas em conjunto, estão livres de distor-
ções relevantes.

Um trabalho de asseguração limitada 
conduzido de acordo com a NBC TO 3000 
(ISAE 3000) consiste principalmente de in-
dagações à administração da Raízen e ou-
tros profissionais da Companhia que estão 

auditores independentes
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envolvidos na elaboração das informações 
constantes no Relatório de Sustentabilidade 
2014/2015, assim como pela aplicação de 
procedimentos analíticos para obter evidên-
cias que nos possibilitem concluir na forma 
de asseguração limitada sobre as informa-
ções de sustentabilidade tomadas em con-
junto. Um trabalho de asseguração limitada 
requer, também, a execução de procedi-
mentos adicionais, quando o auditor inde-
pendente toma conhecimento de assuntos 
que o levem a acreditar que as informações 
divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 
2014/2015, tomadas em conjunto, podem 
apresentar distorções relevantes. 

Os procedimentos selecionados basea-
ram-se na nossa compreensão dos aspectos 
relativos à compilação, materialidade e apre-
sentação das informações constantes no Re-
latório de Sustentabilidade 2014/2015 e de 
outras circunstâncias do trabalho e da nossa 
consideração sobre áreas e sobre os proces-
sos associados às informações materiais de 
sustentabilidade divulgadas no Relatório de 
Sustentabilidade 2014/2015, em que distor-
ções relevantes poderiam existir. Os procedi-
mentos compreenderam:

(a)  planejamento dos trabalhos: consideração 
da materialidade dos aspectos para as ativi-
dades da Raízen, da relevância das informa-
ções divulgadas, do volume de informações 
quantitativas e qualitativas e dos sistemas 
operacionais e de controles internos que 
serviram de base para a elaboração do Re-
latório de Sustentabilidade 2014/2015 da 
Raízen. Esta análise definiu os indicadores a 
serem testados em detalhe; 

(b)  entendimento e análise das informações 
divulgadas em relação à forma de gestão 
dos aspectos materiais;

(c)  análise dos processos para a elabora-
ção do Relatório de Sustentabilidade 
2014/2015 e da sua estrutura e conteúdo, 

com base nos Princípios de Conteúdo e 
Qualidade das Diretrizes para Relato de 
Sustentabilidade da Global Reporting Ini-
tiative - GRI (GRI-G4);

(d)  avaliação dos indicadores não-financeiros 
amostrados:
•  entendimento da metodologia de cálcu-

los e dos procedimentos para a compi-
lação dos indicadores por meio de en-
trevistas com os gestores responsáveis 
pela elaboração das informações; 

•  aplicação de procedimentos analíticos 
sobre as informações quantitativas e 
indagações sobre as informações qua-
litativas e sua correlação com os indica-
dores divulgados no Relatório de Sus-
tentabilidade 2014/2015;

•  análise de evidências que suportam  as 
informações divulgadas;

•  visitas as unidades e escritórios da Raí-
zen para aplicação destes procedimen-
tos, assim como dos itens (b) e (c);

(e)  análise da razoabilidade das justificativas 
das omissões de indicadores de desem-
penho associados a aspectos e tópicos 
apontados como materiais na análise de 
materialidade da Companhia.

Acreditamos que as informações, as evidên-
cias e os resultados obtidos em nosso traba-
lho são suficientes e apropriados para funda-
mentar nossa conclusão na forma limitada.

Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um tra-

balho de asseguração limitada são substan-
cialmente menos extensos do que aqueles 
aplicados em um trabalho de asseguração 
razoável. Consequentemente, não nos possi-
bilitam obter segurança de que tomamos co-
nhecimento de todos os assuntos que seriam 
identificados em um trabalho de asseguração 
razoável, que tem por objetivo emitir uma opi-

nião. Caso tivéssemos executado um traba-
lho de asseguração razoável, poderíamos ter 
identificado outros assuntos e eventuais dis-
torções que podem existir nas informações 
constantes no Relatório de Sustentabilidade 
2014/2015.

Os dados não financeiros estão sujeitos a 
mais limitações inerentes do que os dados 
financeiros, dada a natureza e a diversidade 
dos métodos utilizados para determinar, cal-
cular ou estimar esses dados. Interpretações 
qualitativas de materialidade, relevância e 
precisão dos dados estão sujeitos a pressu-
postos individuais e a julgamentos. Adicio-
nalmente, não realizamos qualquer trabalho 
em dados informados para os períodos an-
teriores, para a avaliação da adequação das 
suas políticas, práticas e desempenho em 
sustentabilidade, nem em relação a proje-
ções futuras.

Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, 

descritos neste relatório, nada chegou ao 
nosso conhecimento que nos leve a acreditar 
que as informações constantes no Relatório 
de Sustentabilidade 2014/2015 da Raízen, 
não foram compiladas, em todos os aspectos 
relevantes, de acordo com as Diretrizes para 
Relato de Sustentabilidade da Global Repor-
ting Initiative - GRI (GRI-G4) e com os regis-
tros e arquivos que serviram de base para a 
sua preparação.

São Paulo, 23 de novembro de 2015

KPMG Risk Advisory Services Ltda.
CRC SP-023233/O-4

Eduardo V. Cipullo
Contador CRC 1SP135597/O-6
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