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A Odebrecht Agroindustrial, braço 
sucroenergético da Organização Ode-
brecht, apresenta o seu Relatório Anual 
safra 2013-2014, que compreende o 
período de 1º de abril de 2013 a 31 de 
março de 2014, desenvolvido com base 
nas diretrizes da Global Reporting Initia-
tive (GRI), em sua versão G3.1. 
O documento contém informações 
sobre as práticas de gestão, os resulta-
dos alcançados e as perspectivas para 
a safra 2014-2015.
Para a construção deste relatório foram 
considerados os temas mais relevantes 
sob as óticas interna e externa do negó-
cio, conforme consulta formal realizada 
em 2011 com os principais públicos de 
relacionamento: Integrantes, Acionis-
tas, Clientes, Fornecedores, Governo 
e Comunidade, a quem este relatório é 

SOBRE O RELATÓRIO
destinado. O processo de apuração dos 
dados e levantamento de informações e 
indicadores contou com a participação 
de todas as áreas da Empresa, incluindo 
entrevistas com as respectivas Lide-
ranças das áreas agrícolas.
Os indicadores abrangem todas as 
operações desenvolvidas – agrícolas, 
industriais, administrativas comerciais e 
de logística. A apuração seguiu normas 
nacionais e internacionais para dados 
econômico-financeiros, sociais e 
ambientais, sendo que os relacionados 
às práticas trabalhistas obedecem 
também às diretrizes da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
reconhecidas pelo governo brasileiro. 
As demonstrações financeiras 
consolidadas estão de acordo com os 
padrões internacionais de contabilidade 
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Informações sobre a for-
ma de gestão para cada 
categoria de indicador

Forma de gestão 
divulgada para 
cada categoria 
de indicador

Responder a um míni-
mo de 10 indicadores 
de desempenho, 
incluindo ao menos 
um de cada uma 
das seguintes áreas 
de desempenho: 
social, econômico e 
ambiental
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de 20 indicadores de 
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de desempenho: econô-
mico, ambiental, direitos 
humanos, práticas tra-
balhistas, sociedade, 
responsabilidade 
pelo produto
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da G3 e do suple-
mento setorial* com 
a devida conside-
ração ao princípio 
da materialidade de 
uma das seguintes 
formas: a) respon-
dendo ao indicador 
ou b) explicando o 
motivo da omissãoRESULTADO

INDICADORES DE 
DESEMPENHO DA 
G3.1 & INDICADORES 
DE DESEMPENHO 
DO SUPLEMENTO

RESULTADO

INFORMAÇÕES SOBRE A 
FORMA DE GESTÃO DA GR3.1

RESULTADO

PERFIL DA G3.1

NÍVEIS DE APLICAÇÃO GRI
A Odebrecht Agroindustrial autodeclara que este Relatório alcançou o nível A 
de aplicação das diretrizes GRI G3.1, conforme demonstrado no quadro abaixo.

GRI 3.1  3.3  3.4  3.5  3.6  3.8  3.9  3.11  3.13  4.14  4.15

(*) Suplemento setorial em versão final

(International Financial Reporting 
Standards – IRFS) e foram auditadas 
pela PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes. Os dados 
sociais e ambientais foram verificados 
internamente. Eventuais modificações 
nas bases de dados, em razão de ajuste 
de informações, são justificadas ao 
longo do documento.
Além da versão em português, 
disponível para download no 
site da Empresa (http://www.
odebrechtagroindustrial.com/). O índice 
remissivo para consulta aos indicadores 
GRI encontra-se ao final do documento. 
Para esclarecimentos, críticas ou 
sugestões em relação ao conteúdo, 
a Odebrecht Agroindustrial coloca 
à disposição o e-mail comunicacao.
agroindustrial@odebrecht.com.
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Em um ano particularmente desafiador, 
marcado pela continuidade da crise no 
setor sucroenergético, tivemos que 
contar com a constante superação da 
parte das nossas equipes. Apesar das 
dificuldades, seguimos com a visão 
estratégica de que o etanol, combus-
tível brasileiro de fonte renovável, é 
um negócio de grande potencial para a 
nossa Empresa e para o país.  
Apesar das dificuldades e incertezas, 
continuamos investindo fortemente no 
negócio e destinamos mais de R$ 1 bi-
lhão em projetos voltados à melhoria de 
processos, formação de lavoura e à sus-
tentabilidade. Plantamos 97 mil hectares 
e realizamos aportes importantes em 
tecnologia na compra de equipamentos 
agrícolas e industriais, como computa-
dores de bordo para colhedoras e novas 
desidratadoras para ampliar a produção 
de etanol anidro. O investimento nesses 
equipamentos, em particular, já trouxe 
expressivos resultados na safra 2013-
2014, quando obtivemos crescimento da 
ordem de 33% no volume produzido de 
etanol anidro.

Mesmo tendo enfrentado na safra uma 
das piores geadas dos últimos tempos, 
que castigou as operações no Mato 
Grosso do Sul e em parte do Estado de 
São Paulo, continuamos evoluindo em 
linha com os resultados planejados. 
Tivemos incremento em todos os indi-
cadores de desempenho, com desta-
que para a qualidade do nosso canavial 
e nossa  moagem, que cresceu 19% em 
relação à safra 2012-2013.
Durante a safra, demos continuidade 
ao projeto de expansão da Unidade 
Eldorado. A primeira etapa está prevista 
para entrar em operação em maio de 
2015, com um aumento de moagem de 
2,1 milhão para 3,5 milhões de tone-
ladas/safra. No campo internacional, 
avançamos com estudos de viabilidade 
em países-chave para a expansão de 
nossas fronteiras, mapeando oportu-
nidades na Venezuela, na Colômbia, no 
México e em Angola, este último já com 
ações implementadas.
O ano foi também marcado pela busca 
de maior dinamismo e eficiência na 
consolidação da cultura da Tecnologia 
Empresarial Odebrecht (TEO) com 
maior parceria entre todos os Integran-
tes por meio da educação pelo trabalho 
e confiança nas Pessoas. Nesse 
sentido, intensificamos as ações de 
treinamentos e criamos o Programa de 
Carreiras, com o mapeamento de 380 
cargos nos eixos Agrícola, Industrial, 
Manutenção, Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente e Administração. Fruto des-
sas e de outras iniciativas, conseguimos 
reduzir a taxa de rotatividade de 25% 
para 20%. Mas não nos contentamos 
e a meta é chegar a menos de 10%, no 
médio prazo.

Continuamos investindo em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação de produ-
tos e tecnologias. Realizamos estudos 
nas áreas de melhoramento varietal, 
fermentação e leveduras, entre outras. 
Executados em parceria com reconhe-
cidos institutos de pesquisas no Brasil 
e no exterior, esses trabalhos tiveram 
foco na produtividade e na geração 
de produtos energeticamente mais 
eficientes, buscando continuamente 
maior valor agregado.  
No campo social, comemoramos 
quatro anos da criação do Programa 
Energia Social para Sustentabilidade 
Local. Nesse período, desenvolvemos 
diversos projetos nas áreas de cultura, 
educação, atividades produtivas, saúde, 
segurança e preservação ambiental, 
envolvendo mais de 80 mil pessoas nos 
projetos e ações de mobilização co-
munitária e avançando no objetivo de 
contribuir para o aumento da qualidade 
de vida nas regiões onde atuamos.
O aprimoramento dos processos inter-
nos permitiu avançarmos no desenvol-
vimento de projetos para racionalizar a 
utilização de recursos naturais, mitigar 
impactos ambientais e estabelecer uma 
matriz energética cada vez mais limpa e 
sustentável. Exemplo é o novo sistema 
integrado de gestão de SSMA, que 
trará melhoria contínua aos processos, 
estruturando práticas de segurança, 
saúde e meio ambiente, e tornando-as 
hábito no cotidiano dos Integrantes. 

Temos ainda muito o que melhorar, 
principalmente nos índices de saúde e 
segurança. Tomamos algumas decisões 
durante a safra que deverão não so-
mente garantir a sobrevivência do ne-
gócio, mas darão fôlego para continuar-
mos a traçar o caminho de crescimento 
perene que temos percorrido desde a 
criação da Empresa, há seis anos. Entre 
elas, a venda dos nossos ativos de 
cogeração de energia para a Odebrecht 
Energia Renovável S.A. (OER). A transa-
ção não nos tira do negócio, pois somos 
fornecedores de biomassa para a co-
geração e também contratados da OER 
para fazer a manutenção e a operação 
desses ativos. A comercialização do 
volume excedente, no entanto, estará 
a cargo da OER, que já é detentora de 
grande know-how nesse segmento e 
que possui investimentos também em 
energia eólica e hídrica.
Sabemos que os desafios para nosso 
setor serão ainda maiores na safra 
2014-2015. Mas temos a convicção 
de que com a nossa experiência e 
com o foco absoluto na produtividade, 
conseguiremos superar esse momento 
difícil do setor. Além disso, contamos 
com a capacidade de realização, o 
engajamento e a superação de desafios 
de mais de 15 mil Integrantes que 
transformam, todos os dias, obstáculos 
em oportunidades, contribuindo para 
desenvolvimento sustentável do país.

Luiz de Mendonça
Líder Empresarial da Odebrecht Agroindustrial

MENSAGEM DO  
LÍDER EMPRESARIAL

GRI 1.1  1.2
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PERFIL



A Odebrecht Agroindustrial é uma em-
presa brasileira de capital fechado que 
integra a Organização Odebrecht. Fun-
dada em 2007, produz e comercializa 
etanol (anidro e hidratado), açúcar VHP 
e biomassa para a cogeração de energia 
elétrica – operação realizada pela 
OER, produtos destinados ao mercado 
nacional e internacional. Possui nove 
Unidades Agroindustriais, sendo duas 
adquiridas e sete projetos greenfield, lo-
calizadas nos Estados de São Paulo, de 
Goiás, do Mato Grosso e do Mato Grosso 
do Sul. Sua sede administrativa está 
instalada na cidade de São Paulo e ainda 
mantém um escritório no município de 
Campinas, no interior paulista.
A Empresa foi criada com a visão de ser 
líder em bioenergia, focada na criação 
de valor para todas as partes interes-
sadas, com estratégia de crescimento 
e perpetuidade baseada nos pilares de 
Competitividade, Sustentabilidade e 
Valorização das Pessoas. Atualmente, 
ocupa a segunda posição na produ-
ção de etanol no Brasil. Vem inves-
tindo continuamente em expansão e 
processos de melhoria para alcançar a 
capacidade de moagem de 37 milhões 
de toneladas, que lhe daria o posto de 
liderança por meio da produção de 3 bi-
lhões de litros de etanol, cogeração de 
3,1 mil GWh de energia elétrica e mais 
de 700 mil toneladas de açúcar VHP por 
safra. Os investimentos ultrapassam a 
casa dos R$ 9 bilhões desde o início 
das operações. 

A ODEBRECHT 
AGROINDUSTRIAL

Com foco nesse crescimento, plantou 
97 mil hectares na safra 2013-2014 e 
conclui a expansão da área industrial 
de algumas de suas Unidades, o que 
permitiu aumentar a capacidade de 
produção e, assim, aproveitar as opor-
tunidades de negócio. 
Durante a safra 2013-2014, foram 
moídas 22,5 milhões de toneladas de 
cana, 19% acima do volume processado 
na safra anterior, com produção de 1,5 
bilhão de litros de etanol, 525 mil tone-
ladas de açúcar e cogeração de 2,3 mil 
GWh de energia elétrica. 
O etanol anidro (adicionado à gasolina) e 
o etanol hidratado (álcool combustível) 
foram comercializados com distribuido-
ras de combustíveis, indústria petroquí-
mica, e outros segmentos industriais, 
enquanto o açúcar VHP produzido foi 
direcionado ao mercado externo. Parte 
da energia elétrica gerada durante a 
safra foi usada para suprir as neces-
sidades energéticas da Empresa; já o 
excedente, de 1,6 GWh, foi vendido ao 
Sistema Interligado Nacional (SIN), por 
meio de leilões de energia de reserva, 
e ao mercado livre. A energia fornecida 
pela Empresa é 100% proveniente de 
fonte renovável (cana-de-açúcar).
Em 2013, a Empresa vendeu os ativos 
de cogeração de energia para a Odebre-
cht Energia Renovável, outra empresa 
da Organização Odebrecht.
O ano safra 2013-2014 encerrou com 
15.105 Integrantes próprios em seu qua-
dro de pessoal, incluindo estagiários e 
aprendizes. A receita líquida consolidada 
totalizou R$ 2,7 bilhões, 33,1% acima 
da registrada na safra anterior. O valor 
adicionado foi de R$ 3 bilhões, sendo 
distribuído entre Integrantes, sociedade, 
financiadores e governo. Sendo dire-
tamente influenciado pela venda dos 
ativos de cogeração de energia.

GRI 2.1  2.2  2.3  2.4  2.6  2.7  2.8  2.9  EN6
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Criada em 1944, a Organização Odebrecht é uma empre-
sa brasileira com reconhecimento nos principais mercados 
internacionais, presente em 23 países e com aproximada-
mente 200 mil Integrantes. Tendo como alicerce a Tecnologia 
Empresarial Odebrecht (TEO), atua de forma comprometida 
com a satisfação de seus Clientes, a geração de valor para 
seus Acionistas, o desenvolvimento das sociedades em que 
está inserida e a realização de seus Integrantes.
Com negócios diversificados e estrutura descentralizada, a 
Organização atua em Engenharia & Construção, na Indústria e 
no desenvolvimento e operação de projetos de Infraestrutura 
e Energia, setores em que cria soluções integradas e inovado-
ras, de relevância para Clientes e comunidades.
A Organização detém o controle acionário das empresas 
Odebrecht Agroindustrial, Odebrecht Óleo e Gás, Odebrecht 
Engenharia Industrial, Odebrecht Realizações Imobiliárias, 
Odebrecht Infraestrutura, Odebrecht América Latina, Odebre-
cht Venezuela, Odebrecht África, Emirados Árabes e Portugal, 
Odebrecht Ambiental, Odebrecht TransPort, Braskem, Estalei-
ro Enseada Paraguaçu e Odebrecht Defesa e Tecnologia. 
Para apoiar suas operações, conta com a Odebrecht Partici-
pações e Investimentos, a OCS – Odebrecht Administradora 
e Corretora de Seguros, e a Odeprev, empresa destinada ao 
pós-carreira de seus Integrantes.
Também contribui com transferência de tecnologia e colabora 
para a constituição de comunidades socialmente justas, eco-
nomicamente prósperas, ambientalmente sustentáveis, poli-
ticamente participativas e culturalmente ricas em seus locais 
de atuação. Além disso, prioriza a formação e a contratação 
de mão de obra local e a utilização de serviços e produtos que 
possam ser fornecidos por empresas da região. A Fundação 
Odebrecht sustenta e dá suporte aos vários programas de 
ação social mantidos nas regiões de atuação.

A ORGANIZAÇÃO 
ODEBRECHT
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POLOS PRODUTIVOS 
Durante a safra 2013-2014, houve o 
desmembramento do Polo Mato Grosso 
do Sul, quando suas Unidades passaram 
a formar dois novos Polos: Eldorado e 
Santa Luzia. Assim, a Empresa encerrou 
a safra com seis Polos produtivos ins-
talados em regiões de novas fronteiras 
agrícolas para a cultura da cana-de-
-açúcar, garantindo maior sinergia entre 
as atividades agrícolas e industriais, 
aumento na escala de produção e ga-
nhando mais competitividade. São eles: 

• Polo São Paulo – Formado pelas Uni-
dades Alcídia e Conquista do Pontal, 
localizadas nos municípios de Teodoro 
Sampaio e Mirante do Paranapanema, 
respectivamente.

• Polo Eldorado – Compreende a Unida-
de Eldorado, localizada no interior do 
Mato Grosso do Sul, em Rio Brilhante.

• Polo Santa Luiza – Formado pela 
Unidade Santa Luzia, em operação na 
cidade de Nova Alvorada do Sul, no 
Estado do Mato Grosso do Sul.

GRI 2.3  2.8  2.9  4.8

• Polo Goiás – Formado pela Unidade 
Rio Claro, que fica na cidade de Caçu.

• Polo Araguaia – Compreende as Uni-
dades Morro Vermelho, em Mineiros, 
e Água Emendada, em Perolândia, 
ambas em Goiás.

• Polo Taquari – Tem como base as 
Unidades Alto Taquari e Costa Rica, 
localizadas em municípios homônimos 
nos estados de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul.

15.105 
INTEGRANTES

5.325
CONTRATADOS DE TERCEIROS

9 UNIDADES AGROINDUSTRIAIS

1,5 bilhão 

DE LITROS DE ETANOL

A ODEBRECHT 
AGROINDUSTRIAL 
EM NÚMEROS 
Safra 2013-2014 22,5 milhões 

DE TONELADAS DE 

CANA-DE-AÇÚCAR PROCESSADA

525 mil 

TONELADAS DE AÇÚCAR VHP

2,3 mil GWh 
DE ENERGIA COGERADA 

A PARTIR DE BIOMASSA

R$ 2,7 bilhões 

DE RECEITA LÍQUIDA

Em compromisso com a sustentabilidade de seus negócios, 
a Odebrecht Agroindustrial adota a Visão 2020 da Organização Odebrecht, 
que é orientada pelas seguintes diretrizes:
• Estabelecer compromissos de longo prazo, construir relacionamentos político-estraté-

gicos pautados na confiança e integrar-se na sociedade, tornando-se motivo de orgulho 
para as comunidades onde atua pela contribuição ao desenvolvimento sustentável.

• Conquistar a confiança de Clientes, Sócios e Parceiros externos por conta de  
capacidade realizadora, cumprimento dos compromissos assumidos, excelência  
no que faz, transparência e boa governança.

• Ser a escolha dos Clientes pela reconhecida capacidade de satisfazer suas  
necessidades por meio de soluções integradas e inovadoras para grandes desafios glo-
bais, como disponibilidade de água, energia, infraestrutura, insumos industriais e alimentos.

VISÃO E VALORES

O D E B R E C H T  A G R O I N D U S T R I A L12



ESCRITÓRIO

MAPA DAS
OPERAÇÕES

COSTA RICA

ALCÍDIA

Campinas

Perolândia

Nova Alvorada do Sul

Mirante do Paranapanema

Teodoro Sampaio
Rio Brilhante

Caçu

Mineiros

Alto Taquari

Costa Rica

SÃO PAULO

GOIÁS

MATO GROSSO
DO SUL

SÃO PAULO

MATO GROSSO

PR

MG

DF

SC

RS

TORO

MORRO VERMELHO

SANTA LUZIA

ELDORADO

RIO CLARO

ALTO TAQUARI

CONQUISTA DO PONTAL

ÁGUA EMENDADA

POLO SANTA LUZIA

POLO ELDORADO

POLO GOIÁS

POLO TAQUARI

POLO SÃO PAULO

SEDE

POLO ARAGUAIA

BA

RJ

7,6 (21,5%) 7,6 (21,5%)
CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO 
DE CANA-DE-AÇÚCAR 
(MILHÕES DE TONELADAS)

35,4 milhões
de toneladas

2,1 (5,9%)

6,0 (16,9%)

4,5 (12,7%)

POLO  
SÃO PAULO

POLO  
ELDORADO

POLO  
SANTA LUZIA

POLO  
GOIÁS

POLO  
ARAGUAIA

POLO  
TAQUARI

7,6 (21,5%)

UAEUAL UAT

UMV

UCP

UEL

USL

URC
UCR

3,82,1 3,8

3,8

5,5

2,1

6,0

4,5
3,8

CAPACIDADE DE 
PRODUÇÃO DE AÇÚCAR 
(MIL TONELADAS)

700 mil  
toneladas

570

130

POLO  
SÃO PAULO

POLO  
ELDORADO

POLO  
SANTA LUZIA*

POLO  
GOIÁS*

POLO  
ARAGUAIA*

POLO  
TAQUARI*

* Não existe produção de açúcar nestas Unidades.

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 
DE ETANOL HIDRATADO (MIL M3)

2.820 mil m3

430

680 680

130

540

360

POLO  
SÃO PAULO

POLO  
ELDORADO

POLO  
SANTA LUZIA

POLO  
GOIÁS

POLO  
ARAGUAIA

POLO  
TAQUARI

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 
DE ETANOL ANIDRO (MIL M3)

930 mil m3

300

450

180

POLO  
SÃO PAULO*

POLO  
ELDORADO*

POLO  
SANTA LUZIA

POLO  
GOIÁS*

POLO  
ARAGUAIA

POLO  
TAQUARI

* Não existe produção de etanol anidro nestas Unidades.

CAPACIDADE DE 
PRODUÇÃO DE ENERGIA
consumo + excedente (mil MWh)

3.544 mil MWh

711 735 735

115

624 624

POLO  
SÃO PAULO

POLO  
ELDORADO

POLO  
SANTA LUZIA

POLO  
GOIÁS

POLO  
ARAGUAIA

POLO  
TAQUARI

PRINCIPAIS INDICADORES DA ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL 
CAPACIDADES DA SAFRA 2013-2014

UAL

UAL

UAL

UCP

UCP

UCP

UEL

UEL

UEL

USL

USL

USL

URC

URC

UAE

UAE

UAE

UAT

UAT

UAT

UMV

UMV

UCR

UCR

UCR

150

183

90

280

528

480

130

115

130

540

624

180

360

624

340

386

300

340

300

349

340

349

340

150

386

R E L A T Ó R I O  A N U A L  S A F R A  2 0 1 3 - 2 0 1 4

O D E B R E C H T  A G R O I N D U S T R I A L

15

14



DESTAQUES DA SAFRA

Pessoas e comunicação 
• Lançamento (promoções) de 2,8 mil 

Integrantes;
• Redução do turnover, maturidade da 

Empresa;
• Aplicação da Bolsa Qualificação Pro-

fissional, beneficiando 1.4 mil Integran-
tes com recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), da ordem de  
R$ 5,3 milhões.

Operações 
• Criação do Polo Santa Luzia e Polo 

Eldorado;
• Moagem de 22,5 milhões de toneladas 

de cana, 19% acima da safra anterior;
• Recorde de plantio, mesmo com as 

adversidades enfrentadas com a ge-
ada no Mato Grosso do Sul e em São 
Paulo, plantando 97 mil hectares, 22% 
superior que a safra 2012-2013. 

Comercial
• Primeira operação de transporte de 

etanol pelo duto da Logum;
• Preços do etanol hidratado 6% supe-

rior aos da safra passada, mas ainda 
5% abaixo do Programa de Ação (PA) 
da Odebrecht Agroindustrial;

• Venda de açúcar 11% maior que a pre-
vista com queda de preço em relação 
ao ano anterior de 18% (menor que a 
queda de 27% verificada no preço dos 
contratos em dólar).

 
Governança
• Criação da Diretoria Agrícola.

Inovação
• Aprovação do Programa Etanol 2G 

pelo Plano de Apoio Conjunto à Ino-
vação Tecnológica Agrícola no Setor 
Sucroenergético (Paiss/Finep), do 
BNDES, com a liberação da primeira 
parcela do recurso de subvenção  
(total de R$ 8,6 milhões);

• Conclusão do Projeto ERP (Enterprise 
Resource Planning), sistema de apoio 
ao empresariamento, cujo aporte 
financeiro foi de R$ 60 milhões. 

Financeiro
• Venda dos ativos de energia para a 

Odebrecht Energia Renovável;
• Captações totais de R$ 4,3bilhões 

(ODB R$ 280 milhões).
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As usinas brasileiras moeram 653,3 
milhões de toneladas de cana na safra 
2013-2014, matéria-prima utilizada para 
a produção de 37,7 milhões de tonela-
das de açúcar e 27,5 bilhões de litros de 
etanol, de acordo com informações da 
União da Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica). A entidade representa as prin-
cipais unidades produtoras de açúcar, 
etanol (álcool combustível) e bioele-
tricidade da Região Centro-Sul do país, 
responsáveis pela maioria da produção 
nacional do setor.

Região Centro-Sul
Segundo os dados apurados pela 
entidade, as usinas produtoras de cana 
do Centro-Sul registraram moagem 
12,05% superior na safra 2013-2014, 
totalizando 596,9 milhões de tone-
ladas. A produção de açúcar na safra 
manteve-se estável em relação à safra 
anterior, totalizando 34,3 milhões de 
toneladas (0,58% superior).
No período, as vendas de etanol 
ao mercado doméstico cresceram 
19,70%, somando 25,6 bilhões de litros. 
Desse total, 14,6 bilhões de litros foram 
referentes a etanol hidratado, 15,30% 
mais que na safra anterior. As vendas 
de etanol anidro, por sua vez, somaram 
11 bilhões de litros, aumento de 26,06% 
no comparativo com a safra 2012-2013, 
quando o nível de mistura de anidro na 
gasolina era de 20%.
Em maio de 2013, o governo federal 
aprovou o aumento do nível de mistura 
de etanol anidro à gasolina, que passou 
a ser de 25%. Essa ação foi decisiva para 
o expressivo aumento nas vendas do 
produto. Segundo a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustível 
(ANP) a capacidade de produção de 
etanol para a safra 2014-2015 é supe-
rior à registrada na safra 2013-2014. 

No caso do etanol anidro, a capacidade 
apontada pela ANP é de 101 milhões 
de litros diários, em comparação aos 
cerca de 70 milhões/dia produzidos 
na safra passada. 
A quantidade de Açúcares Totais 
Recuperáveis (ATR) por tonelada 
de cana-de-açúcar teve queda de 
1,65% na safra, atingindo 133,3 kg/tc 
(quilos por tonelada de cana), em 
comparação aos 135,6 kg/tc observa-
dos na safra anterior. 

Crise
A indústria do etanol vive a maior crise 
de sua história, impactada, principalmen-
te, pela política de controle de preço da 
gasolina nas refinarias de petróleo. Nos 
últimos anos, o governo federal manteve 
os valores em patamares praticamente 
inalterados, limitando também os preços 
do etanol hidratado, que concorre com a 
gasolina nos postos de abastecimento. 
Além disso, o setor deixou de ser com-
petitivo com a retirada da Contribuição 
de Intervenção sobre Domínio Econô-
mico (Cide) para cada litro de gasolina. 
Desde a criação, em 2001, a alíquota 
já foi reduzida de R$ 0,50 por litro de 
gasolina para R$ 0,091 antes de ser 
zerada, em junho de 2012.
Em consequência a esse cenário, 
houve queda de investimentos em 
renovação de canaviais, além dos 
problemas climáticos que atingiram 
três safras consecutivas, aspectos 
que contribuem significativamente 
para a queda de produtividade.
O resultado dessa conjuntura negativa 
é que, ao longo das cinco safras recen-
tes, 44 usinas fecharam (de um total de 
384), segundo informações da Unica. 
Das usinas restantes, 33 estão em re-
cuperação judicial e 12 não moerão cana 
na safra 2014-2015. 

Perspectivas 
A Unica, em conjunto com os demais 
sindicatos e associações de produtores 
da região Centro-Sul e o Centro de Tec-
nologia Canavieira (CTC), projeta uma 
moagem de 580 milhões de toneladas, 
redução de 16,94 milhões de tonela-
das em relação ao total processado 
na última safra. A estimativa divulgada 
incorpora um crescimento de área 
disponível para colheita, mas uma queda 
significativa na produtividade agrícola 
do canavial, fruto do longo período de 
estiagem observado no final de 2013 e 
início de 2014.
Os dados apurados e compilados pela 
entidade, bem como o mapeamento da 
lavoura a partir de imagens de satélite, 
indicam um aumento em torno de 5% 
na área disponível para colheita na safra 
2014-2015. Esse baixo crescimento de-
corre da menor renovação do canavial 
(queda do plantio de 18 meses) e do 
significativo volume de cana-de-açúcar 
não processada na safra 2013-2014, 
a chamada cana bisada – tem como 
característica o menor teor de sacarose 
– que deve representar cerca de 3% da 
área a ser colhida em 2014-2015.
Do total de cana-de-açúcar a ser 
processada na safra 2014-2015, a Unica 
estima que 56,44% deverá ser desti-
nada à produção de etanol, aumento 
de 1,66 ponto percentual em relação ao 
valor registrado na safra anterior. Com 
isso, a produção de açúcar projetada é 
de 32,5 milhões de toneladas, queda de 
5,23% no comparativo com a quantida-
de apurada na safra 2013-2014.

O SETOR 
SUCROENERGÉTICO NO BRASIL
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GRI 2.10

Ciente da importância das certificações 
para o seu negócio, a Odebrecht 
Agroindustrial investe continuamente 
no aperfeiçoamento de seus processos 
industriais e agrícolas e sistemas 
de controle. 

California Air Resources Board (Carb): 
Fruto de uma atuação consciente e da 
adoção de processos mais eficientes, 
na safra 2013-2014 as Unidades Alcídia 
(SP), Conquista do Pontal (SP) e Alto 
Taquari (MT) conquistaram a certifica-
ção do Carb. É uma das exigências para 
a entrada do etanol no estado da Cali-
fórnia, nos Estados Unidos, que mantém 
uma das mais rigorosas políticas para 
a redução das emissões de gases de 
efeito estufa do mundo. Para a próxima 
safra a meta é certificar as Unidades 
Santa Luzia (MS) e Rio Claro (GO). 
 

CERTIFICAÇÕES 
Empresa Amiga da Criança: 
Concedido pela Fundação Abrinq, o 
selo Empresa Amiga da Criança atesta 
o comprometimento da Empresa com 
as boas práticas, entre elas o repúdio 
a qualquer tipo de trabalho infantil em 
suas dependências e/ou o emprego de 
jovens em jornada noturna – medidas 
que são realidade na Odebrecht Agroin-
dustrial desde o seu início, em 2007. 
A Empresa também se compromete 
a romper contrato com Fornecedores 
que desrespeitem essas diretrizes e 
se propõe a apoiar o desenvolvimen-
to das comunidades próximas a suas 
Unidades, por meio de programas que 
beneficiem as crianças e jovens da re-
gião, bem como, os filhos de Integrantes 
(como já faz com sucesso em proje-
tos do Programa Energia Social para 
Sustentabilidade Local e da Associação 
Broto de Gente).

Prêmio Empresas que Melhor se 
Comunicam com Jornalistas: Criado 
pela revista Negócios da Comunicação, 
o prêmio visa reconhecer a qualidade 
do relacionamento que as companhias 
mantêm com os jornalistas. Pelo terceiro 
ano consecutivo, a Odebrecht Agroin-
dustrial recebeu, em 2013, o reconhe-
cimento que ressalta o tratamento 
conferido aos profissionais da imprensa 
quanto ao acesso, a disponibilização e a 
facilidade de apuração de informações 
empresariais, setoriais e gerais.

Prêmio Destaque: A Odebrecht 
Agroindustrial implantou um importante 
projeto de automação agrícola e teleme-
tria. São computadores de bordo perso-
nalizados para a operação de transporte 
de cana, que permitem o estabelecimento 
de métricas de controle para proporcionar 
melhores resultados em segurança e pro-
dutividade. O trabalho rendeu, em 2013, o 
primeiro Prêmio Destaque da história da 
Empresa, na categoria Saúde e Segurança 
do Trabalho. O Prêmio Destaque, da Or-
ganização Odebrecht, foi criado em 1992 
com objetivo de reconhecer o talento, o 
esforço, o Espírito de Servir e, sobretu-
do, colocar o conhecimento adquirido a 
serviço de todos os Integrantes. Anual-
mente, concorrem ao Prêmio projetos em 
seis categorias: Inovação; Reutilização do 
Conhecimento; Jovem Parceiro; Relações 
com Comunidade; Meio Ambiente; Saúde 
e Segurança do Trabalho.

PRÊMIOS E 
RECONHECIMENTOS

Bonsucro: A certificação Bonsucro é um 
desdobramento da certificação Better 
Sugarcane Initiative, um grupo prévio 
composto por partes interessadas do 
setor sucroenergético, preocupados 
com os impactos ambientais e sociais da 
produção de cana-de-açúcar. A diretriz 
Bonsucro foi criada com objetivo de 
fornecer um mecanismo para alcançar 
a produção sustentável da cana-de-
-açúcar (e todos os seus produtos) 
em relação aos aspectos econômicos, 
sociais e ambientais da atividade. Incor-
pora um conjunto de princípios, critérios, 
indicadores e verificadores que serão 
usados para certificar os produtores de 
açúcar que atendam a essas exigências 
e orienta as empresas que desejam 
adquirir matéria-prima sustentável/su-
primentos, e também o setor financeiro 
na realização de investimentos susten-
táveis. A certificação que atesta práticas 

sustentáveis permite a exportação 
de derivados da cana-de-açúcar para 
países da União Europeia e Ásia. Durante 
a safra 2013-2014, a Unidade Morro 
Vermelho (GO) recebeu a certificação, 
enquanto as Unidades Alcídia (SP), 
Conquista do Pontal (SP) e Rio Claro 
(GO) receberam o aval da Bonsucro para 
manutenção da certificação já recebida. 

Renewable Fuel Standard – RFS2: A cer-
tificação é exigida pelos Estados Unidos 
para o controle de combustíveis renová-
veis no país. São verificados os requisitos 
legais e o cumprimento dos processos 
de licenciamento ambiental e de produ-
ção do etanol. Todas as Unidades estão 
certificadas. Durante a safra 2013-2014 
foram realizadas auditorias de manu-
tenção paras as Unidades: Alcídia (SP), 
Conquista do Pontal (SP), Santa Luzia 
(MS), Eldorado (MS) e Rio Claro (GO).
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ESTRATÉGIA 
E ATUAÇÃO



A diretriz que norteia a atuação da 
Odebrecht Agroindustrial é a criação de 
valor para todos os públicos de relacio-
namento, buscando crescimento com 
competitividade, sustentabilidade e foco 
nas pessoas. Sua visão de desenvolvi-
mento perene está amparada ainda nos 
rigorosos princípios estabelecidos pela 
Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), 
que define um conjunto de padrões a 
serem seguidos por todas as empresas 
da Organização. Dessa forma, espera 
consolidar-se na liderança no setor de 
bioenergia do mercado. 
A Odebrecht Agroindustrial baseia sua 
produção e seus investimentos em 
projeções do setor e demandas de 
mercado. Os investimentos realizados 
durante a safra são destinados ao aper-
feiçoamento de processos, com foco 
em aumento de produtividade, redução 
de custos, qualidade e segurança de 
pessoas e ativos. 

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

Foco na produtividade agrícola 
• Redução da expansão agrícola;
• Revisão do planejamento agrícola;
• Otimização da frota de equipamentos;
• Nova estrutura de plantio e otimização 

das operações;
• Capacitação de pessoas com foco na 

estabilização das equipes;
• Implantação de metodologia de aná-

lise financeira para a contratação de 
áreas e aquisição de cana de terceiros;

• Programa estruturado para atração de 
novos Fornecedores de cana, incluindo 
a área de Gestão de Terras. 

Mais anidro
Entre as ações estratégicas que tiveram 
início em 2013-2014, está a melhora do 
mix de produtos, com um aumento ex-
pressivo na produção de etanol anidro 
(álcool misturado à gasolina). A medida 
visa conter parte das perdas acumula-
das com o desaquecimento do mercado 
de álcool hidratado vendido nos postos. 
Dessa forma, durante a safra, parte de 
seus investimentos foram destinados à 
instalação de duas novas desidratado-
ras, nas Unidades Santa Luzia (MS) e Rio 
Claro (GO), perfazendo um total de cinco 
plantas com esse tipo de maquinário. 
Com isso, foi possível aumentar em 33% 
a capacidade de produção de álcool 
anidro no período. 
 
Venda de ativos
A disciplina no uso do capital sempre 
esteve presente no dia a dia da Odebre-
cht Agroindustrial. Dessa forma, visando 
à higidez financeira e à perpetuidade do 
negócio, a Empresa promoveu a venda 
de seus ativos de energia para a Ode-
brecht Energia Renovável, que já tem 
know-how na produção de energias 
eólica, hídrica e de biomassa.

Trata-se de um modelo de negócio 
consorciado, no qual a Odebrecht 
Agroindustrial fornecerá biomassa e 
fará manutenção e operação dos ativos 
por meio de contrato de prestação de 
serviços com a OER. A comercialização, 
no entanto, estará a cargo da nova 
dona dos ativos. 
Além de gerar caixa para a Odebrecht 
Agroindustrial, a transação agrega 
mais valor ao negócio de energia, uma 
vez que o ingresso de uma empresa 
especializada melhora as oportunida-
des de comercialização do excedente 
gerado por meio da queima do bagaço 
e da palha da cana. Antes realizada em 
períodos específicos, em virtude das 
datas de colheita, a partir de agora, 
essa venda entrará no mesmo pacote 
das outras energias oferecidas pela 
nova empresa.
 
Reestruturação 
Ainda para trazer mais eficiência aos 
processos, foi criada durante a safra a 
Diretoria Agrícola. A atividade antes es-
tava sob o guarda-chuva da Diretoria de 
Operações, que passou a se dedicar às 
áreas Industrial e de Engenharia, permi-
tindo maior sinergia entre as atividades.

FOCO NA GERAÇÃO DE CAIXA • Ações com foco primário na saúde financeira;
• Otimização de processos e busca por sinergia.

REDUÇÃO DO RITMO 
DE CRESCIMENTO E 
DOS INVESTIMENTOS

• Desaceleração seletiva do ritmo da expansão;
• Avaliação de postergação de ampliações 

industriais (Unidade Eldorado).

MAIOR PARTICIPAÇÃO  
DE FORNECEDORES DE CANA

• Programa de aumento da participação  
de cana de Fornecedores como opção  
para a ocupação das Unidades.

MELHORIA DE PRODUTIVIDADE 
E REDUÇÃO DE CUSTOS

• Programa agressivo para otimizar  
custos e melhorar a produtividade.

CONTINUIDADE DO ESFORÇO 
POLÍTICO-ESTRATÉGICO 
VISANDO AO RETORNO DA CIDE

• Atuação direcionada para o  
retorno imediato da CIDE.

PRIORIDADES E CONCENTRAÇÕES DA AGENDA ESTRATÉGICA DA EMPRESA

Uma vez por ano é desenvolvido um 
detalhado Programa de Ação (PA), uma 
eficaz ferramenta de gestão utilizada 
pelas áreas para orientar e direcionar 
suas atividades ao longo das safras. 
Muitas das metas estabelecidas estão 
atreladas à remuneração variável paga 
aos Integrantes e são essenciais para a 
perenidade do negócio. Ao fim de cada 
ano-safra é realizada uma detalhada 
avaliação de resultados que determi-
nará a renovação do PA. Há revisão de 
objetivos e metas e, caso seja neces-
sário, são estabelecidas correções e/ou 
metas adicionais, mediante os cenários 
da Empresa e do setor. 

Na safra 2013-2014, foram tomadas 
algumas medidas estratégicas para a 
melhor condução do negócio e ganhos 
de eficiência. Uma delas foi reforçar 
os pilares de melhoria contínua. Para 
isso, optou-se por mudar o foco, antes 
centrado em expansão, para aumento 
da produtividade. A ideia é promover 
uma expansão mais seletiva, atrelada 
a fatores de competitividade e não de 
volumetria, além de maior investimento 
em renovação dos canaviais. O tema, 
que já teve ações adotadas no período, 
também estará no cerne das discus-
sões e do planejamento nas próximas 
três safras (2014 a 2017). Com isso, 
a Empresa espera, entre outros obje-
tivos, alcançar resultados operacionais 
mais consistentes, com elevação de 
receitas e redução de custos, além da 
otimização dos recursos a serem inves-
tidos futuramente.
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INTERNACIONALIZAÇÃO 
Como parte da estratégia de internacio-
nalização traçada, a Empresa continuou 
avaliando projetos em países-alvo 
especialmente na América Latina, 
onde há forte presença da Organização 
Odebrecht. Além da produção de açúcar 
e/ou etanol, está sendo avaliada a 
possibilidade de  consultoria na área de 
gestão agrícola. Durante a safra 2013-
2014, houve avanços nas avaliações 
em relação à Colômbia, ao Peru e aos 
Estados Unidos, mas ainda em fase 
de refinamento de análises de riscos e 
retorno financeiro. O objetivo é possuir 
ativos preferencialmente em países 
que apresentem mercado interno com 
potencial de crescimento e tenham 
políticas de fomento ao setor de bio-
combustíveis, com regras definidas em 
questões relacionadas a preço. A expe-
riência também tem servido para avaliar 
mercados mais rentáveis para expor-
tações a partir do Brasil, com o objetivo 
de expandir o mercado e rentabilizar 
melhor o negócio.

GRI 2.5

Entre os projetos em fase mais avança-
da de realização, destaca-se a parceria 
bem-sucedida com a Biocom – Compa-
nhia de Bioenergia de Angola –empresa 
que está implantando neste país uma 
Unidade Agroindustrial para produção 
de etanol, açúcar e geração de energia e 
que consiste em  consultoria na área de 
gestão agrícola pela Odebrecht Agroin-
dustrial à Biocom.
As operações de moagem da Biocom se 
iniciaram em agosto de 2014, sendo que 
a mesma terá foco inicial na produção 
de açúcar, destinada, na sua totalidade, 
para o mercado local. Houve avanços 
significativos na expansão da área de 
cultivo de cana, bem como na implanta-
ção do parque industrial. Também teve 
inicio um trabalho de desenvolvimento 
de mercado para fomentar o setor de 
biocombustíveis, a fim de absorver a 
produção de etanol.

GESTÃO DE TERRAS
No apoio à estratégia de crescimento 
sustentável, a Odebrecht Agroindustrial 
conta com a atuação de uma Diretoria de 
Gestão de Terras. Ela é responsável pelo 
melhor aproveitamento das fazen-
das mantidas pela Empresa, trazendo 
segurança empresarial ao negócio por 
meio de aquisição de terras para plantio 
de cana e ampliação do volume adquirido 
de Fornecedores. Também está sob seu 
escopo gerir as áreas de Reservas Legal 
e Áreas de Proteção Permanente (APPs), 
além de buscar novos parceiros.
Entre as ações desempenhadas pela 
diretoria estão estudos de melhoria 
nos canaviais por meio da adoção de 
rotação de cultura com soja durante as 
reformas, visando entender as res-
postas de ganho de produtividade em 

solos de baixa fertilidade. Nesse sentido, 
destaca-se um projeto-piloto no Polo 
Taquari, cujo escopo foi a semeadura de 
soja em áreas de renovação de canavial 
durante a entressafra da cana e em dois 
blocos em áreas de abertura (pastagens) 
antes do 1º plantio de cana. No total, 
foram semeados 1,5 mil hectares, cuja 
produção alcançou 2.586 toneladas de 
grãos. No entanto, o mais importante 
desse trabalho é promover a melhoria 
dos ambientes com o benefício que a 
rotação com a soja trará nas primeiras 
safras pós reforma. Espera-se ganho de 
produtividade da ordem de 10% na safra 
subsequente. A expectativa é estender 
a rotação de cultura de soja para 10 mil 
hectares na safra 2014-2015.
A área também orquestrou no período o 
desenvolvimento de um projeto-piloto 
com sorgobiomassa na Unidade Morro 
Vermelho (GO), realizado em parceria 
com uma empresa norte-americana. O 
objetivo é aumentar a disponibilidade de 
combustível renovável e ampliar a gera-
ção de energia. O sorgo possui alto índice 
de biomassa, configurando-se como 
opção viável ao bagaço da cana ou com-
plemento ao mix de biomassa utilizado 
pela Empresa. O acordo comercial prevê 
testar uma semana de queima, durante a 
qual serão avaliadas a viabilidade e a efi-
ciência do sorgo como fonte de energia. 

Também teve andamento um projeto 
experimental para a recuperação de 
áreas degradadas em fazendas arren-
dadas pela Empresa. A ideia é promover 
nesses ambientes o cultivo de árvores 
destinadas ao fornecimento de biomas-
sa para geração de energia. A atividade 
é desenvolvida somente em locais cujas 
terras são improdutivas para outras 
culturas, respeitando regulamentações 
vigentes. O projeto prevê uma área de 
plantio entre 2 mil e 3 mil hectares. 
O setor também atuou, em conjunto 
com a área de Sustentabilidade, em um 
projeto-piloto para estabelecer áreas de 
compensação de Reserva Legal fora de 
propriedades próprias ou arrendadas da 
Empresa. O estudo tem por fim avaliar 
a possibilidade de compensar os 20% 
de terras de Reserva Legal para outras 
áreas no mesmo bioma, permitindo cul-
tivar 100% da fazenda arrendada. Dessa 
forma, é possível promover uma melhor 
gestão desses espaços. O piloto está 
sendo adotado na Unidade Rio Claro.
Futuramente, a ideia é usar a expertise 
da área de Gestão de Terras para me-
lhorar também o fornecimento de cana 
para a área industrial, tanto internamente 
como em terceiros, por meio da criação 
de uma empresa própria de fornecimen-
to. A intenção é usar o know-how da 
Odebrecht Agroindustrial em plantio e 
cultivo da cana para melhorar a produti-
vidade e a comercialização do produto.
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LOGÍSTICA
O desafio da Logística da Odebrecht 
Agroindustrial é entregar etanol e açúcar 
sempre no prazo, com bom preço e de 
forma segura. A Empresa atende a todas 
as normas de transporte e desenvol-
ve, no momento, o projeto Expedição 
Segura, cujo objetivo é minimizar os 
riscos para a Odebrecht Agroindus-
trial, para o transportador e os demais 
envolvidos, além de garantir significativo 
ganho de produtividade. Parte impor-
tante desse projeto é o sistema de 
automação do carregamento de etanol, 
introduzido, inicialmente, nas Unidades 
de Alto Taquari (MT) e Santa Luzia (MS). 
Com investimento de R$ 16 milhões, o 
sistema mede a vazão da indústria para o 
tanque, que possui um sensor por meio 
do qual é medido o volume que vai para o 
carregamento. 

Para garantir a eficiência na entrega dos 
seus produtos, a área faz o acompa-
nhamento mensal dos indicadores de 
mercado, a fim de equalizar os impactos 
das mudanças de curvas nos preços de 
etanol e açúcar na oferta de caminhões 
e no atendimento aos contratos. Além 
disso, acompanha diariamente os saldos 
de pedidos para analisar a aderência das 
programações em relação ao andamento 
do realizado. De acordo com a evolução 
das entregas, é enviado um status para 
a área de backoffice (administração de 
vendas) para divulgação aos Clientes. 
Por fim, além dos indicadores de expe-
dição, há constante acompanhamento 
com as bases de entrega dos Clientes. 
Com a estabilização da ferramenta Ora-
cle, será possível definir indicadores de 
desempenho, medi-los e divulgá-los. 
Durante a safra 2013-2014, a estratégia 
para a operação de etanol esteve centra-
da em garantir o melhor aproveitamento 
dos modais logísticos. Pela primeira vez 
na história da Odebrecht Agroindustrial, 
foram realizadas operações utilizando 
três modais para atendimento a um 
Cliente: rodoviário, ferroviário e duto, 
aumentando a complexidade do negócio 
e posicionando a Empresa como prove-
dora de soluções para a otimização dos 
fluxos de entregas de forma competitiva 
em custo e tempo. 
Desde 2012, a Empresa embarca etanol 
para os Estados Unidos. Nesse caso, o 
produto é transportado por rodovia até o 
Porto de Santos (SP) ou por linha férrea 
até o Porto de Paranaguá (PR) e, depois, 
por navios-tanques até seu destino final. 
No caso do açúcar, 90% da exportação 
ocorre por meio de uma operação multi-
modal (rodoviária e ferroviária) de Para-
naguá para Ásia, Oriente Médio e Europa, 
e 10% por rodovia, para o Uruguai.

Projeto Logum 
Criada em 2011, a Logum Logística é res-
ponsável pela operação de um sistema 
logístico de etanol que tem como grande 
diferencial o uso de dutos que totalizarão 
1,3 mil quilômetros de extensão e de uma 
hidrovia nos rios Paraná e Tietê. A Logum 
possui seis sócios: Odebrecht Transport, 
Petrobras, Copersucar, Raízen, Camargo 
Corrêa e Uniduto, associação que con-
grega 52 usinas.
O sistema atravessará 45 municípios, 
ligando as principais regiões produtoras 
de etanol nos Estados de São Paulo, de 
Minas Gerais, de Goiás e do Mato Grosso 
do Sul ao principal ponto de armazena-
mento e distribuição em Paulínia (SP). 
Parte do sistema será composto pelo 
duto que interligará as regiões de Jataí 
(GO) e Paulínia. O empreendimento 
será integrado ao sistema de transporte 
hidroviário com a utilização de barcaças 
na bacia Tietê-Paraná. Ao todo, serão 
nove terminais coletores de etanol, entre 
terrestres e aquaviários. 
A implantação desse sistema, cuja con-
clusão está prevista para 2016, permitirá 
que 100% das Unidades da Odebrecht 
Agroindustrial sejam atendidas, viabili-
zando o escoamento de grande parte de 
seu etanol. Durante a safra 2013-2014 já 
estavam disponíveis os trechos Ribeirão 
Preto/Paulínia e Paulínia/Barueri. Assim, 
a Empresa pode operar usando uma 
solução trimodal: rodovia até o terminal 
ferroviário; ferroviário até Paulínia; e duto 
entre Paulínia e Barueri. Na safra 2014-
2015, o duto será usado de maneira mais 
expressiva, pois é prevista a operação 
da base de Uberaba (MG), no segundo 
semestre de 2014. 
Na maturidade da operação, a estimativa 
é destinar para logística em torno de
R$ 300 milhões por safra. Com o sistema, 
os custos devem ser reduzidos consi-
deravelmente, o que é fundamental para 
um negócio de commodity. A Odebrecht 
Agroindustrial deverá expedir aproxima-
damente 1 bilhão de litros pela Logum.
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PROJETO ERP
Com implantação concluída ao final da 
safra 2012-2013, o Projeto ERP (Enter-
prise Resource Planning) é um sistema 
de apoio ao empresariamento que 
permite padronizar e otimizar as áreas 
operacionais, desde os processos de 
aquisição de suprimentos e produção 
agroindustrial até a entrega do etanol aos 
Clientes, incluindo a maioria os setores 
de apoio.

FERRAMENTAS DE ATUAÇÃO
No intuito de garantir que as melhores 
práticas de gestão sejam incorporadas 
à estratégia empresarial, a Empresa 
mantém uma série de ferramentas de 
atuação, responsáveis pelo direciona-
mento dos processos operacionais e 
gerenciais. As práticas de gestão e os 
padrões de trabalho são permanente-
mente revistos e aperfeiçoados a partir 
de resultados obtidos na avaliação da 
eficácia desses sistemas. Entre essas 
ferramentas, destacam-se:
 
Programa Excelência 
Odebrecht Agroindustrial
Criado em 2011, o Programa Excelência 
tem a missão de apoiar o empresaria-
mento da Odebrecht Agroindustrial, 
dentro de um elevado padrão de disci-
plina na execução e compromisso com 
a melhoria de produtividade. O projeto 
baseia-se nos seguintes pilares:
• Gerenciamento das operações por 

meio de indicadores de desempenho 
em todos os níveis;

• Gestão da rotina para medir os 
resultados, analisar problemas e 
decidir a ações corretivas;

• Acompanhamento das ações pactua-
das para a solução dos problemas;

• Buscar as melhores práticas, 
alinhamento e compartilhamento  
do conhecimento.

Desde que foi instituído, o Programa 
vem contribuindo para que os resultados 
diários da Empresa possam ser 
conhecidos, acompanhados e ajustados. 
O diagnóstico que motivou sua adoção 
revelava a necessidade de maior 
integração entre as Unidades. Diferenças 
de clima, relevo, cultura e procedimentos 
de trabalho dificultavam uma análise 
precisa do desempenho das equipes, 
o que, consequentemente, impedia a 
formulação de Programas de Ação (PAs) 
alinhados e realmente mensuráveis.

Por meio da aplicação de uma série 
de procedimentos e indicadores, que 
asseguram o desenvolvimento das 
atividades de forma mais rápida e eficaz, 
o Programa Excelência tem ajudado a 
trazer inúmeras melhorias aos processos 
desenvolvidos pela Empresa. A ideia 
é promover uma maior sinergia entre 
as equipes, fazendo com que todos os 
Integrantes falem a mesma linguagem 
e estejam engajados na busca por 
resultados perenes. 
Presente em todas as Unidades, o 
Excelência é, ainda, um importante 
meio de disseminação dos conceitos 
da Tecnologia Empresarial Odebrecht 
(TEO) para o dia a dia de pessoas que 
estão a quilômetros de distância das 
Unidades, garantindo que as práticas de 
sustentabilidade estejam contempladas 
em todas as fases do negócio – do 
plantio da cana à venda do produto final.
Entre os avanços implementados 
ao Programa em 2013-2014 está a 
introdução do Relatório de Bordo, que faz 
a leitura dos indicadores considerados 
primordiais para o desenvolvimento das 
atividades diárias. São três modelos 
de relatório: Agrícola-plantio, Agrícola-
CCT e Industrial, com explicações mais 
consistentes e comentários do que se 
deve fazer ao identificar um problema. 
Os resultados desses relatórios são 
discutidos com as bases em cada 
Polo, nos cinco primeiros dias do mês 
subsequente, a fim de fornecer às 
Lideranças uma visão mais concreta 
de como foi o desempenho em 
cada Unidade, permitindo a troca de 
experiências e de oportunidades. Até 
o vigésimo dia do mês, é emitido um 
Relatório Mensal (RM). O documento vai 
mais fundo na análise de resultados, e 
traz, por exemplo, questões de custos, 
mostrando os pontos positivos e 
negativos de cada operação.

 
Gestão Online 
Desenvolvido durante a safra 2013-
2014 para dar mais dinamismo ao 
Programa Excelência, o projeto Gestão 
Online (GOL) é uma ferramenta que visa 
auxiliar na gestão de desempenho dos 
processos. A ferramenta, que entrará 
em operação na safra 2014-2015, conta 
com uma plataforma em WEB que 
possibilitará a realização de uma série 
de funções, como:
• Link do Indicador e Planos  

corretivos e preventivos;
• Relatório de acompanhamento  

de resultados e tratativas;
• Relatórios de status dos  

Planos de Ação;
• Gatilho de alarmes on time  

(envio por e-mail para solução de 
pendências – ações, tratativas, etc.);

• Avaliação da eficácia dos planos;
• Visibilidade e consequente melhoria  

da qualidade das análises;
• Compartilhamento de Informações.

A implantação do novo sistema foi 
iniciada em março de 2012 e a primeira 
entrega ocorreu em agosto do mesmo 
ano, com os módulos de Orçamento, 
Custos Agroindustriais e Planejamento 
de Resultados. Em abril de 2013, ocorreu 
a implantação dos módulos Adminis-
trativo, Suprimento, Contábil, Financeiro, 
Produção, Estoque, Comercial, P&O, 
Operações, Manutenção Industrial e 
Folha de Pagamento –, permitindo que 

o sistema fosse efetivamente colocado 
em operação. E em dezembro de 2013 foi 
entregue a solução de Logística.
Para a adoção desse moderno siste-
ma, foram investidos R$ 60 milhões. O 
desenvolvimento foi realizado pela IBM e 
pela HQS Consulting com apoio da Ora-
cle. Aproximadamente 1,2 mil Integrantes 
foram treinados na nova ferramenta. O 
projeto tem capacidade para operar com 
uma média de 700 usuários simultâneos.
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Na Odebrecht Agroindustrial, o conceito 
de sustentabilidade integra as agendas 
de discussões de maneira efetiva e 
serve como alavanca para a competiti-
vidade e o crescimento do negócio.
A Empresa segue princípios estabeleci-
dos pela Política sobre Sustentabilidade 
da Organização Odebrecht, que têm 
como objetivos garantir solidez ope-
racional e financeira, disciplina no uso 
do capital e respeito a critérios éticos, 
legais e socioambientais. Busca, assim, 
garantir a geração de energia limpa e 

 CONSTRUINDO A
SUSTENTABILIDADE

renovável, preservar o meio ambiente, 
contribuir para o desenvolvimento e 
a qualidade de vida das comunidades 
próximas às suas operações e oferecer 
o melhor ambiente de trabalho para 
seus Integrantes. 
Líderes e Liderados são estimulados a 
assumir responsabilidades na adoção e 
na disseminação da cultura de susten-
tabilidade, assegurando que o tema 
esteja presente no seu dia a dia, seja 
no campo ou na indústria, seja nos am-
bientes corporativos ou na comunidade. 
A Empresa mantém áreas de Susten-
tabilidade e Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente comprometidas a desenvol-
ver uma visão estratégica e operacional 
para que as questões relacionadas ao 
desenvolvimento sustentável sejam ali-
nhadas e transversais a toda a Empresa.

O próprio setor de biocombustíveis 
no qual a Empresa atua é um grande 
modelo de negócio sustentável. A cana-
-de-açúcar é uma matéria-prima reno-
vável que captura grandes quantidades 
de carbono (CO2) em seu ciclo de vida. 
As emissões dos gases de efeito estufa 
(GEE) do etanol brasileiro são cerca de 
90% menores quando comparadas às 
da gasolina, de acordo com estudos di-
vulgados pela UNICA (União da Indústria 
de Cana-de-açúcar). 
Apesar de ser possível encontrar dife-
rentes análises sobre o tema, entidades 
internacionais reconhecem o desem-
penho superior do etanol de cana-de-

-açúcar em relação a outras matérias-
-primas utilizadas, como o milho, o 
trigo ou a beterraba. Este é o caso dos 
cálculos de emissões de GEE feitos pelo 
Programa de Combustíveis Renováveis 
da Agência de Proteção Ambiental 
Americana (EPA) e pela União 
Europeia, no âmbito de sua Diretiva 
para Energias Renováveis.
Além disso, a maior parte dos resídu-
os gerados no processo industrial do 
etanol é transformada em subprodutos 
que são reintegrados ao ciclo produti-
vo, como na geração de energia limpa, 
permitindo à Empresa autossuficiência 
energética.
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ENGAJAMENTO
Na estruturação do diálogo com os 
públicos de relacionamento, a Empresa 
identificou 11 principais temas e 
preocupações que devem orientar sua 
gestão e serem abordados em seu 
Relatório Anual. A consulta foi realizada 
por meio de questionários aplicados na 
safra 2011-2012. Foram computados 
153 questionários online, sendo 91 
Integrantes da área administrativa, 
38 da agrícola e 24 da indústria; e 
196 impressos em quatro Polos: 60 em 
São Paulo, 52 no Araguaia, 63 em Goiás 
e 21 no Mato Grosso do Sul. 

MATRIZ DE RELEVÂNCIA
Principais temas e preocupações na visão das partes interessadas

GRI 3.5  4.14  4.15

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

EMPRESA (VISÃO INTERNA)

MAIOR RELEVÂNCIA

M
A

IO
R

 R
EL

EV
Â

N
CI

A

SO
CI

ED
A

D
E 

(V
IS

ÃO
 E

X
TE

RN
A

)

11

6
3

2
7

8

10
4

5

9 1

O processo ainda envolveu entrevistas 
com as Lideranças e com o Líder 
Empresarial e contou com questionários 
respondidos pelo público externo, 
envolvendo cerca de um terço dos 
Clientes e um quinto dos Fornecedores, 
e outros relativos aos governos locais 
e comunidades, identificados por meio 
de painéis realizados em cinco dos 
nove municípios nos quais é mantido 
o Programa Energia Social para 
Sustentabilidade Local. 

• Agregar valor às  
partes interessadas

• Competitividade
• Retorno aos Acionistas
• Governança corporativa
• Responsabilidade na cadeia:  

Clientes e Fornecedores

RESPONSABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

• Direitos humanos
• Direitos dos Integrantes
• Transparência
• Valores, ética
• Qualidade de vida no trabalho
• Compromisso e inserção  

na comunidade

A SUSTENTABILIDADE PARA A ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL 
É O EQUILÍBRIO ENTRE AS RESPONSABILIDADES ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL

• Proteção ambiental
• Prevenção de impactos
• Uso de recursos  

naturais renováveis
• Biodiversidade
• Mudanças climáticas
• Ecoeficiência
• Gestão de riscos 
• Remediação de passivos

RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL

A consulta foi a base para construir uma 
matriz de materialidade, na qual são 
indicados os temas de maior relevância 
para a gestão da sustentabilidade da 
Empresa. Abrange as opções estraté-
gicas da Odebrecht Agroindustrial – 
como as Diretrizes de Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente (SSMA) e o seu Código 
de Conduta –, uma série de fatores per-
tinentes ao setor sucroenergético.
A mesma matriz está sendo replicada 
neste documento, pois não ocorreram 
mudanças significativas nas operações 
na safra 2013-2014.
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1 PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL

A Empresa atua a partir de dois 
enfoques: 1) controles e programas 
de prevenção e monitoramento para 
avaliar o impacto das atividades; 
e 2) preservação ambiental nas 
comunidades onde atua.
1,4 milhão de árvores nativas 
foram plantadas para a recuperação 
de áreas degradadas.

5 DESEMPENHO 
DOS NEGÓCIOS

R$ 9 bilhões é o investimento 
feito pela Odebrecht Agroindustrial 
desde sua criação, em 2007. É a 
empresa que mais investiu no setor 
sucroenergético nos últimos anos. 

2 SAÚDE E SEGURANÇA DO 
INTEGRANTE EM TODA A 
CADEIA PRODUTIVA

1,6 taxa de frequência de acidentes. 
Rigorosas diretrizes de saúde, segurança 
e meio ambiente – SSMA procuram 
assegurar a todos os Integrantes e 
Parceiros um ambiente de trabalho 
seguro e livre de acidentes. Além 
disso, as Unidades mantêm comissões 
e comitês responsáveis por essas 
questões e ocorrem diálogos diários e 
ações específicas de aculturamento, que 
envolvem Líderes e Liderados.

6 TRANSPARÊNCIA E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS

249 relatos recebidos pelo canal 
Colhendo Ideias, destinado a 
notificações de temas relacionados 
ao Código de Conduta e riscos 
relacionados ao negócio da Empresa. 
Todos receberam o devido tratamento 
e os casos com desdobramentos 
foram acompanhados até a completa 
resolução. Há vários outros canais 
internos e externos à disposição 
para o diálogo com os públicos de 
relacionamento, entre eles: o site  
(www.odebrechtagroindustrial.com.br),  
a intranet, a Rádio Minha Energia, 
a revista Agro em Ação, e-mail 
marketing, além de murais e varais de 
comunicação, além do próprio Relatório 
Anual GRI nível A.

3 GERAÇÃO DE 
EMPREGO E RENDA

678 pessoas foram beneficiadas 
diretamente na safra 2013-2014 
em projetos de apoio às atividades 
produtivas, que integram o Programa 
Energia Social, assim como iniciativas 
de capacitação para ampliar o acesso 
a empregos e contribuir para o 
desenvolvimento local e a geração de 
renda. O Programa já qualificou quase 3 
mil pessoas das comunidades dos nove 
municípios onde está implantado.

4 TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO

A educação pelo e para o trabalho 
é uma das diretrizes motoras da 
gestão de pessoas. Foram destinados 
a programas de treinamento e 

desde a criação da Empresa.
capacitação R$ 12 milhões

8 PRÁTICA DE
QUEIMADAS

100% da colheita é mecanizada 
em todas as Unidades, o que evita 
a queimada de áreas de canaviais. 
Adicionalmente, são mantidos 
programas específicos para controlar 
os riscos de incêndio, que ocorrem em 
decorrência de fatores como a seca. Em 
todos os Polos há brigadas de incêndio 
treinadas para agir com rapidez e 
presteza em situações de risco e/ou 
perigo. Além disso, foram realizados 
investimentos em kits contra incêndios 
nas colhedoras de cana.

7 GERAÇÃO DE ENERGIA 
A PARTIR DE BIOMASSA

2,3 mil GWh de energia limpa gerada 
a partir da queima do bagaço e da palha 
da cana em todas as suas Unidades, 57% 
superior ao da safra anterior. 

10 CONTRATAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA LOCAL

2,5 milhões em investimentos 
nos programas de qualificação e 
aperfeiçoamento profissional. Este 
valor de investimento é refletido nas 
850 mil horas de treinamentos – média 
de 11,3 horas por Integrante, com um 
total de 74.988 participações. Na safra, 
cerca de 2.779 Integrantes foram 
beneficiados com promoções internas, 
denominadas internamente como 
lançamentos.

11 CONDIÇÕES DE TRABALHO E RESPEITO 
AOS DIREITOS HUMANOS

Além da Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), que determina, entre 
outros aspectos, que seja oferecido um ambiente de trabalho capaz de motivar e desenvolver 
pessoas, a Empresa também investe em certificações internacionais, continuamente, visando 
adoção de processos mais eficientes e qualidade nas condições de trabalho e respeito aos 
direitos humanos. Da mesma forma, aderiu voluntariamente ao compromisso da Fundação 
Abrinq pela Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, recebendo o selo Empresa Amiga 
da Criança em suas nove Unidades Agroindustriais. O selo atesta o seu comprometimento com 
as boas práticas, entre elas o repúdio a qualquer tipo de trabalho infantil em suas dependências 
e/ou o emprego de jovens em jornada noturna.

9 DESENVOLVIMENTO LOCAL

21 mil pessoas envolvidas na 
safra 2013-2014 pelas iniciativas 
do Programa Energia Social para 
Sustentabilidade Local, com destaque 
para projetos que possibilitam 
aumento de trabalho e renda para as 
comunidades locais. Desde o início do 
Programa foram beneficiadas 
81 mil pessoas 
e investidos cerca de 
R$ 15 milhões.

GRI 4.16  4.17

TEMAS RELEVANTES
A Odebrecht Agroindustrial vem desenvolvendo uma série 
de ações e projetos de melhoria ao longo da safra 2013-2014 
relacionadas aos 11 temas apontados na matriz de relevância.

R E L A T Ó R I O  A N U A L  S A F R A  2 0 1 3 - 2 0 1 4

O D E B R E C H T  A G R O I N D U S T R I A L

37

36



Seguindo os princípios estabelecidos em seu Código de 
Conduta, a Odebrecht Agroindustrial pauta o relacionamento 
com seus públicos de interesse na veracidade das informações 
divulgadas e no cumprimento às leis e normas aplicáveis aos 
meios de publicidade.
Na Safra 2013-2014, para aprimorar o relacionamento com 
seus Parceiros, a empresa iniciou o projeto Encontro de 
Valor com os Fornecedores. Nessa primeira fase, trabalhou 
a conscientização de toda a Liderança da Empresa sobre a 
importância de manter um relacionamento positivo, interativo 
e principalmente contínuo com todos os Parceiros.
Já o bom relacionamento com a mídia foi reconhecido com 
o recebimento, pelo terceiro ano consecutivo, do prêmio de 
Empresas que melhor se relacionam com jornalistas, conferido 
pela revista Negócios da Comunicação. A premiação conside-
ra o tratamento dado pelas companhias aos profissionais da 
imprensa quanto ao acesso, à disponibilização e à facilidade de 
apuração de informações empresariais, setoriais e gerais.
Mesmo em um ano de crise no setor sucroenergético, no qual 
a dificuldade na divulgação de notícias boas foi uma constan-
te, o relacionamento com a imprensa caminhou de maneira 
positiva e o Índice de Qualidade de Exposição na Mídia (IQEM) 
cumpriu a meta de ser superior a 8,0, encerrando a safra 
2013-2014 com 8,2. No período, a Odebrecht Agroindustrial 
somou 104 matérias na grande imprensa, auditada pelo IQEM, 
duas delas relacionadas ao tema sustentabilidade. Do total de 
515 reportagens computadas pela Odebrecht Agroindustrial 
em todas as mídias (grande imprensa, mídia regional e mídia 
especializada), 53 citações positivas foram relacionadas ao 
Programa Energia Social para Sustentabilidade Local.
Entretanto, o maior desafio começa agora: a próxima safra 
ainda tende a ser pior no que tange a notícias positivas, o que 
levará à aproximação ainda maior com a imprensa para ganhar 
credibilidade e mostrar que, mesmo no cenário adverso, há 
bons exemplos de produtividade, tecnologia, sustentabilidade 
e gestão de pessoas na Odebrecht Agroindustrial.

GRI 2.10  PR6

COMUNICAÇÃO
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POSITIVO

NEGATIVO

IQEM

CANAIS DE RELACIONAMENTO 
O maior avanço em canais de 
relacionamento com stakeholders da 
safra foi a estreia nas redes sociais. 
Os três aplicativos escolhidos foram 
Facebook, Twitter e YouTube. No 
Facebook, a Empresa já contabiliza 
mais de 4 mil seguidores, o que leva ao 
alcance de mais de 200 mil pessoas. Já 
o lançamento de vídeos institucionais 
em um canal no YouTube tem ajudado a 
divulgar positivamente a Organização.
O trabalho em redes sociais se dedicou 
basicamente a três públicos: Inte-
grantes, familiares dos Integrantes e 
comunidades onde as Unidades estão 
inseridas. Para a safra 2014-2015, a ideia 
é veicular também informações interes-
santes para estudantes, consumidores 
finais dos produtos e imprensa.

Outras ações desenvolvidas são: 
Revista Agro em Ação – Publicação 
de periodicidade mensal com diversos 
assuntos de interesse dos Integrantes 
em todas as Unidades.
Café com a Liderança – Consiste em 
reuniões quinzenais entre o Líder do 
Polo e seus Liderados para a troca de 
experiências, sugestões e críticas. 
Com duração de duas horas e meia, os 
encontros têm o objetivo de melhorar a 
dinâmica e o ambiente de trabalho.
Colhendo Ideias – Acessado via inter-
net ou telefone, destina-se ao relato de 
melhorias, violações ao Código de Con-
duta e de quaisquer riscos relacionados 
aos negócios. Totalmente confidencial, 
as demandas são analisadas por em-
presa terceirizada.

Entre os canais de relacionamento 
destinados especificamente ao público 
interno, o destaque foi a consolidação 
da rádio Minha Agro. Criado na safra 
anterior, o programa quinzenal com 
dez horas de veiculação ganhou 
definitivamente a simpatia dos ouvintes, 
que participam das campanhas 
e iniciativas da rádio. Gravada em 
pendrive, é apresentada diariamente 
na intranet, nos refeitórios e ônibus 
durante o trajeto dos Integrantes até a 
área agrícola e industrial, a programação 
inclui informação, dicas de saúde e 
segurança, música, notícias sobre a 
Empresa, além de entrevistas com os 
Integrantes.

ÍNDICE DE QUALIDADE DE EXPOSIÇÃO NA MÍDIA (IQEM)

No período da safra, a Odebrecht Agroindustrial somou 104 matérias na grande imprensa, auditada pelo IQEM.

TERRAS

ESTRUTURA INDUSTRIAL

PESSOAS

LOGÍSTICA

EMPRESARIAMENTO

GOVERNANÇA

COGERAÇÃO 
DE ENERGIA

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

• Atuação em fronteiras 
agrícolas de cana-de-açúcar, 
com melhor perfil produtivo e 
menor custo de terras.

• Gastos maiores com logística 
são compensados por 
processos mais eficientes  
e custos operacionais  
mais baixos.

• Pessoas alinhadas aos 
valores da Empresa e 
motivadas a alcançar sempre 
o melhor desempenho.

• Ambiente de trabalho capaz 
de motivar e desenvolver 
pessoas.

• Organização em Polos 
Agroindustriais.

• Integração multimodal.

• Atuação pautada em  
valores éticos e como se  
fosse capital aberto.

• Solidez da Organização 
Odebrecht.

ESTRUTURA 
AGRÍCOLA

• Atividades de plantio 
e colheita 100% 
mecanizadas.

• Operações durante  
as 24 horas do dia.

• Energia elétrica gerada a partir  
da queima do bagaço de cana.

• Autossuficiência em energia.
• Venda do excedente para o 

Sistema Interligado Nacional (SIN).

• Unidades no estado da arte.
• Maquinários e equipamentos de última geração.
• Automatização eleva a produtividade e reduz 

custos operacionais.

• Cultura de abrir novas  
fronteiras enraizada ao DNA.

• 7 Unidades greenfield  
instaladas em apenas  
três anos.

Em consonância com sua cultura de 
transparência no repasse de informa-
ções e conhecimentos organizacionais, 
a Odebrecht Agroindustrial mapeou 
seus ativos intangíveis para aperfeiçoar 
seu desempenho. 

Para a Empresa, a capacidade de gera-
ção de riqueza também está associada 
a uma série de diferenciais competi-
tivos, que fazem parte do dia a dia do 
negócio, como Terra, Pessoas, Estrutura 
Agrícola, Estrutura Industrial, Cogeração 
de Energia, Empresariamento e Gover-
nança, sendo que alguns não podem ser 
contabilmente registrados.

MÉDIA IQEM

SAFRA 2013/2014: 8,2

GRI 4.16
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A inovação é um dos pilares da estraté-
gia da Odebrecht Agroindustrial e uma 
das aliadas na busca pelo crescimento 
sustentável. A Empresa investe no 
desenvolvimento de produtos e tec-
nologias que tornem mais competitiva 
sua atuação, buscando aprimoramento 
tecnológico, aumento de produtividade, 
redução de custos e menores impactos 
ambientais. A gestão desses projetos é 
feita pelas áreas de Inovação e Tecnolo-
gia, amparadas pelo Comitê de Inovação, 
tendo renomados institutos de pesquisa 
e universidades como parceiros. 
Na safra 2013-2014, foram investidos 
cerca de R$ 17 milhões em tecnologias 
agrícolas, na aquisição de avançados 
equipamentos e maquinários para 
auxiliar nas atividades diárias. Exemplo 
são os computadores de bordo, 100% 
das colhedoras de Corte, Carregamento 
e Transporte (CCT), 100% frota dedicada 
ao transporte de cana e 50% da frota 
de apoio, que permitem o acompa-
nhamento online dos indicadores de 
desempenho. O equipamento faz a 
leitura das métricas a serem cumpridas 
no dia, possibilitando um melhor rendi-
mento da máquina. Além disso, auxilia 
na redução de acidentes por excesso de 
velocidade (no período, a queda foi de 
36%) e de acidentes e riscos ambientais 
com o transporte terceirizado de cana, 
sendo condição básica para a contra-
tação do serviço. A tecnologia permite 
o acompanhamento dos indicadores 
do transporte, o que possibilita maior 
precisão no dimensionamento da frota 
por Unidade. Somente essa iniciativa 
trouxe ganhos líquidos à Empresa de 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
R$ 18,3 milhões durante a safra, em 
virtude, principalmente, do aumento 
de produtividade dos equipamentos 
objetos da automação e economia 
de combustível.
Da mesma forma, teve sequência a 
introdução de colhedoras de duas 
linhas. A expectativa é que os novos 
equipamentos permitam incremento de, 
no mínimo, 30% no rendimento das má-
quinas. No total, foram adquiridos mais 
12 desses equipamentos no período. 
Para a safra 2014-2015, está prevista 
a entrada em operação de outros 13 
equipamentos, com uma expectativa 
de redução de custos da ordem de 
R$ 8 milhões na safra. 
Ainda com foco no aumento de pro-
dutividade, foi dado início ao trabalho 
de preparo profundo de solo (cantei-
rização) somente nos espaços/linhas 
destinadas ao plantio da cana que serão 
cultivados na safra. O primeiro ano foi 
de testes, mas é esperado um ganho de 
produtividade agrícola em torno de 8%. 
Também foram adquiridas dez planta-
doras de uma linha e iniciados os testes 
com uma plantadora de três linhas. 
O projeto tem por finalidade buscar 
alternativas que impactem os processos 
de Corte, Carregamento e Transporte 
(CCT), plantio, preparo de solos e tratos 
culturais, utilizando novos equipamentos 
e tecnologias com objetivo de alcançar 
melhores índices de desempenho agro-
nômico (produtividade e longevidade) e 
agrícola (rendimento de equipamentos), 
resultando em menor custo de produ-
ção. As novas plantadoras entraram em 
operação em janeiro de 2014. 

Ainda nesse sentido, foi realizado um 
trabalho conjunto com um dos fabrican-
tes de máquinas para o desenvolvimen-
to de plantadora de uma linha destinada 
a falhas de plantio, já em uso em sete 
Unidades. Com a adoção, houve na safra 
uma queda de 15% nas falhas.
 
Manutenção mais robusta
Com o objetivo de melhorar ainda 
mais o desempenho de seu parque 
automotivo, a Empresa criou a área de 
Manutenção de Confiabilidade Auto-
motiva, responsável por equipamentos 
e maquinários. A ela cabe estabelecer 
uma política de manutenção preven-
tiva, definir modelos de máquinas, 
fornecedores de peças, enfim, toda a 
política e governança que envolve esses 
equipamentos. 
Entre outras ações, será possível pa-
dronizar as melhores práticas entre os 
Polos, otimizando o uso das frotas e re-
duzindo gastos pela melhoria geral dos 
indicadores de produtividade e compe-
titividade. Todo o Sistema de Manuten-
ção de Frota (Manfro) foi aperfeiçoado 
para permitir maior entendimento com 
relação a custos de manutenção por 
veículo e, consequentemente, fazer a 
gestão eficiente desses ativos.

INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA

EQUIPAMENTOS
SAFRA 2013-2014 SAFRA 2014-2015

Quantidade Valor total (R$) Quantidade Valor total (R$)

Computadores de bordo 
(E2S para colhedoras) 296 3.081.353 9 150.521

Computadores de bordo 
(E-Track para frotas de apoio) 421 1.641.462 11 55.191

Colhedoras de 2 linhas 12 11.088.000 13 12.745.268

Canteirizador 0 0 8 2.229.950

Plantadora de 1L 10 1.227.224 0 0

TOTAL 739 17.038.039 41 15.180.930
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TOTAL DE EQUIPAMENTOS EM USO DURANTE A SAFRA 2013-2014

DETALHES 
DOS ATIVOS, 
EQUIPAMENTOS 
E VALORES

ATIVO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO

Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) Valor unitário (R$) Valor total (R$)

Colhedoras 298 800.000 238.400.000 12.000 3.576.000

*Caminhões 
canavieiros 402 560.000 225.120.000 5.000 2.010.000

Caminhões 
frota de apoio 421 250.000 105.250.000 3.500 1.473.500

TOTAL 1.121 - 568.770.000 - 7.059.500

* Investimento feito pela empresa de transporte

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Entre as ações de P&D desenvolvidas 
durante a safa 2013-2014, destacou-
se o acordo inédito para a implantação 
de polos de melhoramento genético 
da cana-de-açúcar nas Unidades 
Rio Claro e Morro Vermelho, ambas 
em Goiás, celebrado com o Centro de 
Tecnologia Canavieira (CTC). O objetivo 
é desenvolver variedades específicas 
para as regiões, que possuem condições 
climáticas peculiares, diferentes das 
áreas em que a cana-de-açúcar já é 
uma cultura consolidada.
A parceria prevê a introdução de 
campos experimentais com 25 
hectares cada, nas duas Unidades. 
Cada um receberá 400 clones com 
um conjunto de materiais genéticos 
pré-selecionados. A Unidade Morro 
Vermelho receberá ainda um campo 
para organismos geneticamente 
modificados para a realização de 
estudos agronômicos de cana 
transgênica, um importante diferencial 
em termos de evolução em pesquisa 
de cana-de-açúcar visando à 
busca de ganhos de produtividade 
e sustentabilidade.
Atualmente, a Odebrecht 
Agroindustrial cultiva mais de 80 
variedades da cana-de-açúcar, sendo 
que na safra 2013-2014 apenas 
seis delas representaram 83% dos 

Bioenergia
Na área de bioenergia, foi realizado um 
projeto-piloto na Unidade Costa Rica 
(MS) para o enfardamento de palha no 
campo. A ideia é ampliar a disponibilida-
de dessa biomassa como combustível 
para queima nas caldeiras, maximizando 
a eficiência energética. Desde 2012-
2013, a Empresa mantém um programa 
de separação e recuperação da palha da 
cana a seco instalado em três Unidades: 
Alto Taquari (MT), Conquista do Pontal 
(SP) e Santa Luzia (MS). 
A diferença é que a metodologia de 
enfardamento irá permitir recolher com 
eficiência e mobilidade grandes quanti-
dades de palha que, normalmente, eram 
deixadas em pontos distantes do cam-
po. Os fardos, que pesam em média de 
450 a 500 quilos, podem ser utilizados 
para a geração de bioeletricidade ou, no 
futuro, para produzir etanol 2G. 

Parceria com a Fapesp
Entre os projetos mantidos em conjunto 
com a Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de São Paulo (Fapesp), 
destacam-se:
• Técnicas de mineração de dados 

aplicadas à análise e à previsão 
da produtividade da cana-de-
açúcar. Parceria entre a Odebrecht 
Agroindustrial e a Unicamp;

• Produtividade de água em biomassa e 
energia para variedades de cana-de-
açúcar em função da disponibilidade 
hídrica no solo: experimentação e 
simulação. Parceria entre a Odebrecht 
Agroindustrial e a Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz  
(ESALQ – USP);

• Metodologia para utilização de 
Vant (veículo aéreo não tripulado) 
no monitoramento de cana-de-
açúcar para fins de agricultura de 
precisão. Parceria entre a Odebrecht 
Agroindustrial e a Unicamp.

canaviais, condição explicada pelo 
desafio de rápida expansão das áreas 
para o suprimento de matéria-prima 
para as Unidades Agroindustriais 
associadas à falta de cultivares 
disponíveis nas regiões de plantio.
Também é relevante a parceria para o 
desenvolvimento de novas técnicas de 
plantio utilizando mudas pré-brotadas. 
A expectativa é que o experimento, 
adotado de forma pioneira na Unidade 
Rio Claro (GO), permita acelerar a 
diversificação do censo varietal e 
produzir mudas livres de doenças.

Etanol celulósico
Outra frente de pesquisa que avançou 
na safra foi o projeto para a produção 
de etanol celulósico, que é o etanol de 
segunda geração, ou 2G. A iniciativa 
está sendo realizada pela Odebrecht 
Agroindustrial em parceria com uma 
companhia dinamarquesa. O objeti-
vo é produzir combustível a partir de 
materiais que contenham celulose, 
como o resultado do processamento da 
biomassa da cana: o bagaço e a palha. A 
nova tecnologia, quando concluída, trará 
ganhos expressivos à produção de eta-
nol, em relação ao etanol de 1ª geração.
Durante a safra foi concluída a segun-
da etapa dos testes para comprovar a 
viabilidade da tecnologia escolhida para 

produzir o biocombustível de segunda 
geração. A Empresa enviou amostras 
de bagaço de cana de suas usinas à 
Dinamarca, para a planta de demonstra-
ção já montada.
Alguns ajustes foram feitos para essa 
última etapa de testes. Se for confir-
mada a competitividade do processo, a 
Odebrecht Agroindustrial prevê que a 
partir de 2016 será possível colocar em 
operação sua primeira usina de etanol 
celulósico em escala comercial no Brasil.
A planta também será integrada a uma 
usina de primeira geração e terá capaci-
dade de aproximadamente 80 milhões 
de litros de etanol celulósico por ano. 
A medida deve aumentar em torno de 
30% a produção do biocombustível da 
Empresa, com o uso do bagaço e da pa-
lha da cana, aumentando a produtividade 
ao passo que extrai mais etanol a partir 
da mesma quantidade de biomassa.
Quando a fase de testes for 
concluída, terá demandado aportes de 
R$ 8 milhões, com recursos da Finep, via 
Programa de Apoio à Inovação Tecnoló-
gica Industrial dos Setores Sucroenergé-
tico e Sucroquímico (Paiss), do BNDES.
Após a validação da tecnologia, deverá 
ser formatado um projeto de viabilidade 
econômica para formalizar a continui-
dade da sociedade com a Empresa na 
implantação e gestão da tecnologia.
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Destaque na Tecnologia Empresarial 
Odebrecht (TEO), a transparência 
com os diversos públicos permeia as 
ações da Odebrecht Agroindustrial, 
empresa de capital fechado com sólido 
modelo de governança. O Conselho de 
Administração, a Diretoria-Executiva 
e Comitês de Apoio ao Desenvolvi-
mento amparam o gerenciamento dos 
negócios. Acionistas minoritários têm 
participação assegurada em determi-
nadas decisões relevantes, de acordo 
com disposições do Estatuto Social.
A governança da Odebrecht Agroin-
dustrial engloba órgãos e processos 
para garantir a ética e a equidade 
na condução dos negócios, além de 
estabelecer a necessidade de quó-
rum qualificado para a aprovação de 
determinadas matérias de competên-
cia do Conselho de Administração e da 
Assembleia de Acionistas.
Responsável pela eleição dos membros 
do Conselho de Administração e pela 
definição do valor da remuneração glo-
bal dos administradores que compõem 
o Conselho e a Diretoria da Empresa, a 
Assembleia Geral de Acionistas realiza 
reuniões presenciais para as quais 
todos os Acionistas são convidados 
a participar, sendo a principal instân-

GOVERNANÇA CORPORATIVA
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cia de recomendação ao Conselho de 
Administração. No ano-safra foram 
realizadas duas Assembleias Gerais, 
que deliberaram, entre outros temas, 
sobre a alteração da denominação da 
Odebrecht Agroindustrial e de sua sede 
social. O Estatuto Social estabelece a 
necessidade de quórum qualificado para 
a aprovação de determinadas questões 
de competência do Conselho de Admi-
nistração e da Assembleia de Acionis-
tas, de modo a garantir aos Acionistas 
minoritários a possibilidade de partici-
par da tomada de decisões importantes, 
como a definição dos membros do 
Conselho de Administração e da remu-
neração dos administradores.
O Acordo de Acionistas é o principal 
instrumento que regula conflitos de 
interesse entre Acionistas, sendo que 
essas questões são analisadas pelo 
Conselho de Administração da Ode-
brecht Agroindustrial com base em seu 
Código de Conduta. Um dos acionistas 
é o Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social Participações 
(BNDESPar), órgão vinculado ao Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior do governo 
brasileiro, que detém participação de 
14,37% do capital.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração é res-
ponsável pela indicação de membros 
da Diretoria-Executiva, pelo acompa-
nhamento do Programa de Ação (PA) 
– que aponta as prioridades do Líder 
Empresarial (diretor-presidente) para o 
ano-safra –, pela aprovação de políticas 
e de empréstimos, reestruturação 
societária e discussão de estratégia. 
Durante a safra reuniu-se oito vezes.  
As reuniões são norteadas por Regi-
mento Interno e todos os seus parti-
cipantes recebem antecipadamente a 
pauta dos temas a serem debatidos e 
o material que será apresentado em 
preparação às deliberações.

DIRETORIA-EXECUTIVA
Formada por um Líder Empresarial (LE) 
e nove Líderes de áreas, todos homens, 
a Diretoria-Executiva reúne-se quinze-
nalmente e é responsável pela condução 
estratégica dos negócios da Empresa, 
representando legalmente a Odebrecht 
Agroindustrial em diversos temas.
Sua composição é definida pelo Conselho 
de Administração, sendo formada por 
membros indicados pela Organização 
Odebrecht, que respondem pelas áreas 
Agrícola; Jurídico; Pessoas, Sustentabili-
dade e Comunicação; Relações Institucio-
nais; Planejamento e Inovação; Finanças, 
Tecnologia da Informação, Planejamento 
de Negócios e Relação com Investido-
res; Comercial, Logística, Suprimentos 
e Negócios Internacionais; Operações e 
Engenharia; Gestão de Terras; e Agrícola.
A remuneração da diretoria é constituída 
por parcelas fixas e variáveis esta-
belecidas a partir do cumprimento do 
Programa de Ação (PA), que estabelece 
retorno ao Acionista e metas basea-
das em indicadores de desempenho 
econômico-financeiros e de segurança, 
saúde e meio ambiente.

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA ODEBRECHT 
AGROINDUSTRIAL INVESTIMENTOS

69,09%

14,37%

0,99%

13,10%

2,45%

ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL INVESTIMENTOS

BNDES PARTICIPAÇÕES (BNDESPAR)

ACIONISTAS BRENCO (OUTROS)

RENOVAVEL INVESTMENTS B.V. (ASHMORE)

CLEAN ETHANOL LLC (TARPON)

69,09%

14,37%

0,99%

ODEBRECHT S.A.

SOJITZ CO.

SOJITZ BRASIL S.A.

Dos dez membros do conselho, dois são 
indicados pelos Acionistas minoritários 
e um é independente. A condição de 
conselheiro independente segue regras 
do Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC), entre as quais não 
tem qualquer vínculo com a organiza-
ção, exceto participação não rele-
vante no capital. No encerramento da 
safra, era composto por cinco homens 
(83,3%) e uma mulher (16,7%), sendo 
quatro (66,6%) com idade entre 30 
e 50 anos e dois (33,4%) com mais 
de 50 anos de idade.
Em consonância com as boas práti-
cas de governança, o presidente do 
Conselho não acumula função executiva 
na Odebrecht Agroindustrial e, para 
integrar o Conselho, são requeridos ex-
periência empresarial comprovada e co-
nhecimentos para contribuição efetiva 
ao negócio e não há processo formali-
zado de autoavaliação dos membros do 
CA que recebem remuneração fixa, não 
vinculada a desempenho.
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COMITÊS
A Odebrecht Agroindustrial possui dois 
comitês permanentes de apoio ao de-
senvolvimento para auxiliar no processo 
de tomada de decisões do Conselho de 
Administração: o Comitê de Finanças 
e Investimento e o Comitê de Pessoas 
e Organização. Formado por conse-
lheiros, nenhum de seus membros é 
independente ou recebe remuneração 
extra para esse fim. Embora haja a 
possibilidade de serem constituídos 
comitês temporários para a deliberação 
de questões técnicas que demandem 
a avaliação de especialistas, na safra 
2013-2014 não houve necessidade de 
formação de novas instâncias.
O Comitê de Finanças e Investimento 
reúne-se previamente às reuniões do 
Conselho de Administração, podendo, 
ainda, realizar reuniões sempre que 
necessário em caráter extraordinário. 

Tem como funções ajudar na atualiza-
ção e acompanhamento das políticas 
de investimentos, assuntos financeiros, 
garantias e seguros; na avaliação do 
Relatório Anual dos administradores, se 
aplicável, e das Demonstrações Finan-
ceiras da Empresa, recomendando ao 
CA quanto às destinações de resultado 
e distribuição de dividendos; na avalia-
ção de operações financeiras a serem 
propostas ao CA; na apreciação dos 
projetos de investimentos e respectivos 
acompanhamentos; na análise prévia de 
operações que demandem concessão 
de garantias de qualquer natureza por 
parte dos Acionistas; no acompanha-
mento do programa vigente de seguros 
da Empresa; e no exame prévio dos 
contratos entre partes relacionadas e 
seu devido monitoramento.

O Código de Conduta descreve as ex-
pectativas da Odebrecht Agroindustrial 
quanto à conduta de seus Integrantes 
em seu ambiente de trabalho ou quando 
atuando em nome da Empresa, sendo 
difundido entre todos os Integrantes, 
que se comprometem a cumpri-lo. 
Baseado na Tecnologia Empresarial 
Odebrecht (TEO), reúne padrões de 
relacionamentos entre a Empresa e 
Acionistas, Clientes, Fornecedores, 
Comunidades e público em geral.
O documento foi reformulado para 
revisão de linguagem e adequação à 
nova Lei Anticorrupção (12.846/13). 
Aprovado no final de março, o novo 
Código de Conduta será aplicado a partir 
da safra 2014-2015. 

COMPROMISSO COM 
A ÉTICA E A TRANSPARÊNCIA

A Lei Anticorrupção entrou em vigor em 
29 de janeiro de 2014 e responsabiliza 
e pune empresas envolvidas em atos 
de corrupção contra órgãos públicos. 
Entretanto, o escasso relacionamento 
da Empresa com órgãos públicos já a 
eximia de problemas dessa natureza. 
Além disso, a Odebrecht Agroindus-
trial é respaldada pelo Comitê de Ética, 
que reforça seu compromisso com a 
transparência e a equidade. A instância 
é composta pelo Líder Empresarial e 
pelos Líderes das áreas de Pessoas, 
Sustentabilidade e Comunicação, Jurídi-
co e Finanças.
O Código também explicita a posição 
da Odebrecht Agroindustrial quanto a 
temas como discriminação, assédio, 
trabalho infantil e abuso de poder, não 
sendo admitidas intimidações, cons-
trangimentos ou ameaças, independen-
temente de quem as pratique. Estabele-
ce ainda a igualdade nas oportunidades 
de trabalho, e regramento específico pra 
conflitos de interesses. 

Já o Comitê de Pessoas e Organização 
realiza duas reuniões ordinárias ao ano, 
sendo uma antes da Assembleia Geral 
Ordinária e a outra no segundo semes-
tre, podendo também se reunir extraor-
dinariamente, sempre que necessário. 
Sua tarefa é atualizar e acompanhar 
as políticas relativas à remuneração; 
desenvolvimento, avaliação e integra-
ção de Pessoas; e Sustentabilidade. 
Orienta também quanto a programas 
de incentivo de longo prazo; assuntos 
relacionados a programas de Previ-
dência Privada; critérios para definição 
das bases para Participação nos Lucros 
e Resultados (PLRs) em aderência à 
Política de Remuneração; análise da 
individualização da remuneração de 
administradores; e monitoramento de 
indicadores de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente (SSMA).

Parceiros, Fornecedores, Integrantes 
e Comunidades têm a possibilidade de 
enviar sugestões de melhorias, notificar 
violações do Código de Conduta e infor-
mar demais riscos relacionados ao ne-
gócio da Empresa por meio do Colhendo 
Ideias, canal acessível pela internet ou 
por telefone. De caráter confidencial, 
tem todos os contatos analisados por 
empresa terceirizada, fato que garan-
te a privacidade e a imparcialidade no 
tratamento das comunicações recebi-
das. Durante a safra 2013-2014, o canal 
recebeu 249 relatos, nenhum deles 
relacionado à corrupção.
Durante a safra 2013-2014, foi inicia-
da ainda a estruturação de um novo 
canal de comunicação: o Linha de Ética. 
O mecanismo entrou em operação 
no fim da safra e está disponível 24 
horas por dia, 7 dias por semana, por 
meio do telefone 0800 7218434 ou 
pelo site da Empresa, acessando o link 
Linha de Ética na página principal. O 
canal deve ser utilizado sempre que 
forem identificados possíveis desvios 
de conduta por parte de Integrantes, 
Terceiros, Fornecedores e/ou Clientes, 
representando violações ao Código 
de Conduta, normas e procedimentos 
internos, princípios éticos e boa prática 
de Governança Corporativa, bem como 
violações à legislação vigente.

GRI 4.1  4.8 SO4
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A Odebrecht Agroindustrial analisa e 
mapeia periodicamente toda sua ope-
ração e seus processos com o objetivo 
de identificar e gerir potenciais riscos, 
resguardando-se assim contra prejuí-
zos de diversas naturezas.

Riscos de mercado
A gestão de riscos de mercado é norte-
ada por política aprovada no âmbito do 
Conselho de Administração. Ela define 
as características das atividades de 
gestão, que englobam metodologias 
para cálculo de exposição, relatórios e 
sistemas de controles de monitoramen-
to, critérios para tomada de risco, limites 
e instrumentos financeiros.
Todo o processo de gerenciamento 
de riscos visa proteger financeira e 
economicamente o fluxo de caixa. Entre 
os riscos imediatos administrados, 
destacam-se as variações de câmbio, 
do preço do etanol e do açúcar e das 
taxas de juros flutuantes. Já para conter 
as principais exposições de riscos 
comerciais e financeiros decorrentes da 
operação, são empregados instrumen-
tos derivativos, que passam por cotação 
competitiva, avaliação de precificação, 
impacto contábil, entre outros acom-
panhamentos. Esses instrumentos 
incluem contratos de opções, futuros, 
swaps e Non-Deliverable Forward (NDF 
– contrato a termo entre duas moedas).

GESTÃO DE RISCOS
A Odebrecht Agroindustrial analisa 
diariamente seus contratos derivati-
vos e ajusta a estratégia segundo as 
condições de mercado, podendo utilizar 
derivativos para alterar o retorno de 
suas operações. A contratação desses 
instrumentos é feita para um montan-
te não superior ao da aplicação ou do 
compromisso implícito.

Riscos ambientais e de segurança
É utilizada a metodologia Hazard and 
Operability Study (Hazop – Estudo de 
Operabilidade e Perigos) na análise 
de riscos ambientais e de segurança 
dos processos industriais em todas as 
Unidades em operação. A aplicação da 
Hazop coloca a Empresa na condição de 
agente de mudança e contribui para a 
formação de uma cultura focada na pre-
caução. Engloba questões operacionais, 
bem como a possibilidade de ocorrência 
de desastres ambientais, incêndios, ex-
plosões em usinas e tanques, vazamen-
to e demais impactos ao meio ambiente 
e à segurança, permitindo a adoção 
de medidas preventivas. Os incêndios 
agrícolas são um foco permanente de 
controle e toda sua gestão se baseia em 
64 práticas documentadas.
Para minimizar possíveis impactos 
na biodiversidade e prevenir riscos 
relacionados à segurança alimentar, 
o plantio da cana-de-açúcar na 
Odebrecht Agroindustrial ocorre em 
terras arrendadas e somente em cam-
pos já antropizados, não substituindo 
áreas florestadas.

Riscos operacionais
Na safra 2013-2014, a Odebrecht 
Agroindustrial iniciou o desenvolvimen-
to de projeto que cria modelo detalhado 
de avaliação de áreas a serem arren-
dadas. Mais eficiente, a análise com 
processo sólido, planilhas específicas e 
validações por diferentes áreas vai diluir 
o risco de negócios malsucedidos à 
medida que essas avaliações definirem 
se a operação será lucrativa conside-
rando análise de solo, de Capex e de 
distância, Sustentabilidade, aprimoran-
do a produtividade e o resultado dos 
arrendamentos.
Para dar segurança e garantir a conti-
nuidade de suas atividades, a Empresa 
contrata seguro de ativos operacionais, 
de transporte de carga e para a cober-
tura de eventos ambientais. Além disso, 
são aplicadas medidas preventivas 
para coibir a ocorrência de acidentes de 
qualquer natureza, como auditorias in-
ternas de verificação de itens de saúde, 
segurança e meio ambiente; treinamen-
tos e procedimentos de comunicação 
compartilhada, inclusive de quase 
acidentes, além dos acidentes.

Gestão de imagem
A Empresa gerencia todos os potenciais 
riscos aos quais está exposta, adotando 
uma postura proativa e antecipando-se 
às ocorrências. O Plano de Gestão de 
Crise de Imagem identifica os riscos por 
Unidades, classificando-os como bai-
xos, moderados e altos, seguindo matriz 
de risco implementada na safra 2012-
2013. Com a situação atual do setor de 
bioenergia, a Empresa vem redobrando 
sua atenção nesse sentido, mapeando 
e acompanhando as ações externas do 
setor para garantir alinhamento para 
controle dos riscos comuns do negócio.

GRI 1.2
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Com um modelo de negócios baseado 
no tripé competitividade, sustenta-
bilidade e valorização das pessoas, a 
Odebrecht Agroindustrial atua em seis 
Polos produtivos em regiões de novas 
fronteiras agrícolas para a cultura da 
cana-de-açúcar, garantindo maior 
sinergia entre as atividades agrícolas e 
industriais, aumento na escala de pro-
dução e maior competitividade.
Seus negócios estão divididos em 
três segmentos: produção de etanol, 
produção de açúcar e fornecimento 
de biomassa para geração de energia 
elétrica pela Odebrecht Energia Reno-
vável. Mesmo frente às adversidades 
climáticas vividas no ano, principalmen-
te em função da forte geada que atingiu 
os Polos Eldorado e Santa Luzia e 

também parte do Polo São Paulo, houve 
crescimento em diversos indicadores 
de produção na safra 2013-2014 em 
relação à safra anterior.
Foram moídas no período, de forma 
recorde, 22,5 milhões de toneladas de 
cana, 19% a mais que o volume proces-
sado na safra 2012-2013. A produção de 
etanol cresceu 15%, atingindo 1,5 bilhão 
de litros; desse total 1,1 bilhão de litros 
foram de etanol hidratado e 0,4 bilhão 
de litros de etanol anidro.
Já a produção de açúcar cresceu 37% na 
safra, alcançando o volume de 525 mil 
toneladas. O resultado é fruto, principal-
mente, da excelência operacional alcan-
çada na Unidade Conquista do Pontal, 
cujo projeto de expansão foi concluído na 
safra passada e em 2013-2014 já operou 

com elevado grau de maturidade, o que 
permitiu praticamente dobrar sua produ-
ção em relação à safra 2012-2013. 
Contudo, o grande destaque em 
crescimento ficou para o segmento de 
energia elétrica, que cogerou no período 
2,3 mil GWh, 57% superior ao resultado 
da safra anterior. Desse montante, 1,6 
mil GWh foram de energia exportada. 
Vale destacar os projetos de separação 
e recuperação da palha de cana a seco, 
executados nas Unidades Alto Taquari 
(MT), Conquista do Pontal (SP) e Santa 
Luzia (MS), que contribuíram significati-
vamente para o resultado.
No período, a Empresa plantou 97 mil 
hectares de cana-de-açúcar adicionais, 
perfazendo um total de 415 mil hectares 
de áreas plantadas em cinco anos.

SAFRA
2011-2012

SAFRA
2011-2012

SAFRA
2011-2012

61

132

35

62

135

35

SAFRA
2012-2013

SAFRA
2012-2013

SAFRA
2012-2013

TONELADA DE CANA POR HECTARE - TCH

AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL ATR CANA PRÓPRIA (KG/TC)

CORTE, CARREGAMENTO E TRANSPORTE- CCT (R$/TC)

Impactos climáticos na produção
A cultura da cana-de-açúcar é subme-
tida durante o seu desenvolvimento a 
diferentes condições ambientais, sendo 
o rendimento agrícola afetado direta-
mente por estas circunstâncias. Consi-
derada a maior dos últimos 35 anos, em 
intensidade e duração, a geada ocorrida 
na safra 2013-2014 no Mato Grosso do 
Sul e parte do Estado de São Paulo fez 
com que algumas áreas de matéria-

1,5%

133

SAFRA
2013-2014

63

SAFRA
2013-2014

1,6%

38

SAFRA
2013-20148,6%

DESEMPENHO NOS NEGÓCIOS

-prima tivessem que ser colhidas com 
meses de antecedência. Em outras 
áreas a cana foi queimada pelo gelo 
e os canaviais tiveram que ser roçados. 
Esse cenário levou à queda dos indica-
dores de produtividade. 
No caso da moagem, houve o com-
prometimento de cerca de 1,2 milhão 
de toneladas. Outro indicador afeta-
do negativamente foi o que mede a 
tonelada de cana por hectare (TCH), que 

na safra ficou em 63 tc/ha, ante 68 tc/
ha previsto no PA. Já o valor de açú-
car total recuperável (ATR) com cana 
própria ficou em 133 kg/tc, enquanto 
o previsto no PA era 138 kg/tc, o valor 
está alinhado com a média aferida no 
Centro-Sul (133 kg/tc). Com relação ao 
custo por tonelada de cana com corte, 
carregamento e transporte o resultado 
da safra foi R$ 38, acima dos R$ 32 pac-
tuados no PA.
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO

 UNIDADES

MOAGEM DE CANA
(MIL TONELADAS) ETANOL (M3) ENERGIA (GWH) AÇÚCAR VHP 

(TONELADAS)

2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014

Po
lo

 S
ão

 P
au

lo

Alcídia 1.932 1.894 96.892 92.725 156 145 89.552 92.253

Conquista 
do Pontal 2.831 3.689 113.517 100.340 257 358 167.455 308.366

Po
lo

 E
ld

or
ad

o

Eldorado 1.781 1.859 65.428 64.184 85 87 127.559 124.324

Po
lo

 S
an

ta
 L

uz
ia

Santa Luzia 3.395 3.728 295.848 282.040 324 364 –

Po
lo

 G
oi

ás

Rio Claro 2.901 3.152 247.628 291.637 315 351 –

Po
lo

 A
ra

gu
ai

a Morro 
Vermelho 1.852 2.312 157.978 190.967 54 244 –

Água 
Emendada 790 1.433 69.809 129.453 28 226

Po
lo

 T
aq

ua
ri Alto Taquari 2.126 2.537 172.793 217.600 67 249 –

Costa Rica 1.310 1.930 116.662 167.932 171 260 –

Total Odebrecht 
Agroindustrial 18.918 22.534 1.336.555 1.536.878 1.457 2.284 384.566 524.943

12,657, 2

952,5

860,4

18.918,1

1.337,5

1.457

SAFRA
2011-2012

SAFRA
2011-2012

SAFRA
2011-2012

SAFRA
2012-2013

SAFRA
2012-2013

SAFRA
2012-2013

CANA PROCESSADA

ETANOL (MILHÕES DE LITROS)

AÇÚCAR (MIL TONELADAS)

ENERGIA GERADA (GWH)

SAFRA
2010-2011

SAFRA
2010-2011

SAFRA
2010-2011

684,8

9.002,6

229

2.284,2

SAFRA
2013-2014

1.536,4

SAFRA
2013-2014

22.533,8

SAFRA
2013-201419,1%

56,8%

14,9%

178.9

384.6

SAFRA
2011-2012

SAFRA
2012-2013

SAFRA
2010-2011

143.6

524.9

SAFRA
2013-201436,4
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COMPORTAMENTO DAS VENDAS 
Destaques no desempenho comercial 
foram a precificação do açúcar e do 
etanol acima dos níveis estabelecidos 
pelo mercado, o início das operações 
no terminal avançado de Paulínia e o 

ETANOL ANIDRO ETANOL HIDRATADO AÇÚCAR

MERCADO 
INTERNO

• Aumento expressivo das vendas 
pelo início da operação de 
desidratação nas Unidades Santa 
Luzia e Costa Rica;

• BR permanece como maior cliente.

• Raízen permanece como  
maior Cliente;

• Volume expressivo de produto 
carregado para entressafra para 
capturar melhor sazonalidade  
de preços.

• Fechamento do primeiro contrato 
para venda de açúcar no mercado 
interno que passa a vigorar na  
safra 2014-2015.

MERCADO 
EXTERNO

• Arbitragem para exportação para os 
EUA permaneceu fechada a maior 
parte do ano, reduzindo a atuação da 
Empresa nesse mercado.

• Aumento significativo da exportação 
de etanol hidratado industrial 
produzido no Polo São Paulo com 
destino à Ásia.

• Grandes desafios logísticos 
impostos por incêndios em 
terminais;

• Aumento significativo na  
base de Clientes.

RESULTADOS 
A receita bruta totalizou R$ 3,0 bilhões, 
crescimento de 28,8% na comparação 
com a safra anterior. O desempenho 
reflete, principalmente, o maior volume 
produzido durante o ano-safra 2013-
2014, em relação a 2012-2013, de etanol 
(14,8%), açúcar (36,4%) e energia elé-
trica (56,8%), bem como melhores pre-
ços obtidos nas vendas de etanol, com 
evolução média de 7,7% sobre a safra 
anterior. A estratégia de maximizar a 
venda de etanol anidro, que possui mar-
gem mais atrativa em relação ao etanol 
hidratado, contribuiu para a evolução 
do preço médio. Na safra2013-2014, 
o etanol anidro representou 29% da 
produção total de etanol ante 23% na 
safra anterior.

O custo dos produtos vendidos evoluiu 
22,4%, principalmente em função do 
crescimento observado nos volumes 
de venda em relação à safra anterior 
sendo: etanol (16,9%), açúcar (39,2%) 
e energia elétrica (83,7%), decorrentes 
da moagem de cana-de-açúcar que foi 
19,1% superior à safra 2012-2013. 
A geração de caixa, expressa pelo EBI-
TDA (resultado antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização) totalizou 
R$ 2.645,0 milhões, em comparação a 
R$ 450 milhões na safra 2012-2013. 
O EBITDA foi impactado pela venda 
dos ativos de cogeração de energia à 
Odebrecht Energia Renovável que 
gerou ganho de capital bruto de 
R$ 2,0 bilhões. Vale destacar que, 
mesmo desconsiderando-se o efeito da 
venda dos ativos de cogeração de ener-
gia, o EBITDA apresentou crescimento 
de 35,1% em relação à safra anterior. 

DESEMPENHO FINANCEIRO
O resultado final foi um lucro líquido de 
R$ 12,4 milhões, ante um prejuízo de 
R$ 1,2 bilhão na safra anterior. Assim 
como o EBITDA, o resultado da safra foi 
impactado pelo ganho de capital líquido 
(após impostos), originado da venda 
dos ativos de cogeração de energia, 
de R$ 1,8 bilhão.
No encerramento da safra 2013-2014, a 
dívida líquida totalizava R$ 11,3 bilhões, 
ante R$ 10,0 bilhões em 31 de março de 
2013 refletindo ainda novas captações, 
em decorrência de dois fatores: conti-
nuidade dos investimentos em plantio 
(expansão e renovação de canaviais) 
e nos ativos industriais e efeito de 
variação cambial sobre o endividamento 
em moeda estrangeira, que represen-
tava cerca de 10% do total da dívida no 
encerramento da safra 2013-2014.

EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA (R$ MILHÕES)

1.737,4

2.324,7

SAFRA
2011-2012

SAFRA
2012-2013

SAFRA
2010-2011

1.085,2

2.994,5

SAFRA
2013-2014

28,8

incremento de market share na região 
Centro-Oeste. Analisando-se a evo-
lução e a distribuição das vendas nos 
mercados interno e externo em cada 
segmento, observa-se:

GRI 2.8
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VALOR ADICIONADO
O valor adicionado somou R$ 2.919 
milhões, acréscimo de 233,4% sobre 
a safra anterior, evolução influenciada 
pela venda de ativos de cogeração de 
energia. O valor adicionado representa 
a riqueza gerada pela Empresa e como 
ela é distribuída entre Integrantes, 

INVESTIMENTOS
Durante a safra 2013-2014 a Odebrecht 
Agroindustrial deu continuidade aos 
investimentos previstos em seu Plano 
de Ação para otimizar as atividades 
agrícolas e industriais. Destacaram-se 
as seguintes iniciativas:
• Instalação de novos equipamentos de 

desidratação de etanol, nas Unidades 
Santa Luzia e Costa Rica, que irão 
aumentar a capacidade de produção 
de etanol anidro, permitindo maior 
flexibilidade do mix de produtos, 
visando aproveitar melhor as 
oportunidades de negócio. Durante a 
safra 2013-2014, já foi possível elevar 
a produção do etanol anidro em 33%;

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – R$ MIL

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 VARIAÇÃO

Vendas de mercadorias, produtos e serviços (1) 1.084.404 1.741.081 2.295.562 2.842.853 23,84%

Ganho de capital bruto na venda dos ativos de cogeração de energia - - - 2.036.361 -

Insumos adquiridos de terceiros -277.205 -463.138 -773.537 -972.536 25,73%

Valor adicionado bruto 807.199 1.277.943 1.522.025 3.906.680 156,68%

Depreciação, amortização e exaustão -233.779 -419.256 -842.455 -1.186.069 40,79%

Valor adicionado líquido 573.420 858.688 679.570 2.720.611 300,34%

Valor adicionado recebido em transferência 94.902 135.843 195.831 197.912 1,06%

Valor adicionado total a distribuir 668.322 994.530 875.401 2.918.522 233,39%

Distribuição do valor adicionado 

Pessoal e encargos 405.233 567.003 684.879 838.297 22,40%

Governo e sociedade (impostos, taxas e contribuições) 166.046 304.086 224.659 407.015 81,17%

Financiadores (juros e aluguéis) 435.960 916.493 1.275.050 1.598.218 25,35%

Lucro (prejuízo) do exercício -325.363 -753.403 -1.241.295 62.442 105,03%

Participação dos não controladores -13.555 -39.648 -67.892 12.350 118,19%

(1) Não considera valor justo dos ativos biológicos

GRI EC1

• Na expansão da Unidade Eldorado, 
aprovada na safra 2012-2013 e com 
investimentos previstos de R$ 1 bilhão, 
foram concluídas as etapas previstas 
para o período. Contudo, em razão 
do cenário setorial, os prazos foram 
realinhados. Os aumentos continuarão 
sendo graduais, porém com previsão 
de término para a safra 2019-2020.  
A primeira etapa está prevista para 
entrar em operação a partir da safra 
2015-2016, elevando a capacidade de 
moagem de 2,1 para 3,5 milhões de 
toneladas/safra. Quando concluída 
a expansão, a Unidade passará a 
ter capacidade de 6 milhões de 
toneladas/safra;

• Mais de R$ 17 milhões foram 
destinados à aquisição de máquinas 
e equipamentos, entre os quais 
computadores de bordo para 
colhedoras convencionais e  
de duas linhas;

• Conclusão da implantação do 
Projeto ERP (Enterprise Resource 
Planning), sistema de apoio ao 
empresariamento, com  
investimentos de R$ 60 milhões.

Em relação às exportações, em decor-
rência de problemas climáticos – seca 
no Brasil e nevascas excessivas nos 
EUA – torna-se difícil avaliar o cenário 
para a safra 2014-2015. Contudo, a 
expectativa é que o comércio de etanol 
entre o Brasil e os Estados Unidos, 
exportação/importação em ambos os 
fluxos, seguirá crescendo.
Para que tudo isso seja possível, a Ode-
brecht Agroindustrial está investindo 
em uma série de ações para melhorar 
os indicadores de produtividade, man-
tendo o seu comprometimento com o 
desenvolvimento sustentável. Entre as 
prioridades estabelecidas no PA para a 
safra 2014-2015 estão:

• Reforçar o aculturamento e o 
progresso em SSMA;

• Reduzir o turnover de Integrantes  
para 15% e o absenteísmo para um 
patamar inferior a 2,8%;

• Continuar o reposicionamento do  
mix de produtos, aumentando em 
mais de 80% a produção de etanol 
anidro na safra 2014-2015;

• Partida da desidratadora na  
Unidade Rio Claro.

Acionistas, financiadores de capital, 
governo e sociedade. O valor reflete a 
diferença entre a receita bruta da venda 
de produtos e serviços e os custos de 
insumos e serviços adquiridos de ter-
ceiros, deduzindo também depreciação 
e amortização.

PERSPECTIVAS 
A Odebrecht Agroindustrial não arrefe-
ceu seus objetivos e suas metas diante 
da crise do setor sucroenergético. Ao 
contrário, estabeleceu metas audacio-
sas de curto e médio prazos, como ele-
var em 19% o processamento de cana 
durante a safra 2014-2015, alcançando 
26,8 milhões de toneladas. Esse volume 
permitirá produzir 1,9 bilhão de litros de 
etanol e 658 mil toneladas de açúcar 
e fornecer biomassa suficiente para a 
cogeração de 1,9 mil GWh de energia 
elétrica exportável.
Do ponto de vista comercial, as pers-
pectivas de preços de açúcar são mais 
favoráveis do que os alcançados na 
safra 2013-2014, devido a um equilíbrio 
maior na oferta/demanda mundial. No 
etanol, a redução da oferta decorrente 
da seca no Brasil deve garantir preços 
médios melhores. Todavia, em ambos 
os casos, os preços seguem deprecia-
dos em relação ao potencial. 

Expansão da Unidade Eldorado
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OBJETIVOS E METAS

OBJETIVO METAS SAFRA 
2013-2014 RESULTADO 2013-2014 METAS SAFRA 

2014-2015
METAS MÉDIO PRAZO 

(3 A 5 ANOS)

Investimentos visando 
à sustentabilidade dos 
negócios agroindustriais

R$ 1,3 bilhão R$ 1,1 bilhão R$ 0,8 bilhão

R$ 0,8 bilhão na 
safra 2014-2015,
R$ 0,5 bilhão na safra 
2015-2016 e 2016-2017

Aumentar a área 
plantada

109,2 mil hectares, sen-
do 74 mil de expansão e 
35,2 mil de renovação

Plantados 97mil hectares 
de cana 74 mil hectares de cana Atingir 464 mil hectares 

no prazo de três anos

Geração de emprego Abrir mil novos 
empregos

Redução de 5,2% no 
número de Integrantes

Estabilização no número 
de Integrantes

Manutenção 
dos empregos

Aumentar o volume de 
cana processada

Moer 25 milhões 
de toneladas de 
cana-de-açúcar

22,5 milhões de 
toneladas, ou 19% acima 
da safra anterior

26,8 milhões de 
toneladas de cana, 19% 
acima da safra anterior

Moer 29,5 milhões de 
toneladas até a safra 
2016-2017

Elevar a produção 
de etanol

Produzir aproximada-
mente 1,8 bilhão de litros 
de etanol, sendo 
1,4 bilhão de litros de 
hidratado e 0,4 bilhão 
de litros de anidro

1,5 bilhão de litros, 
acréscimo de 15% sobre 
a safra anterior, sendo 
1,1 bilhão de litros de 
hidratado e 0,43 bilhão 
de litros de anidro

1,9 bilhão de litros, 21% 
superior, sendo 1,1 
bilhão de litros de etanol 
hidratado e 0,8 bilhão de 
anidro (77% maior)

Produzir 2,1 bilhões de 
litros de etanol, sendo 
1,2 bilhão de litros de 
hidratado e 0,9 bilhão 
de litros de anidro na 
safra 2016-2017

Elevar a produção 
de açúcar VHP

Produzir 579,2 mil 
toneladas de açúcar VHP

525 mil toneladas, 
volume 36,5% superior 
ao da safra anterior

658 mil toneladas, 
volume 25,3% maior 
ao da safra anterior

700 mil toneladas 
de açúcar VHP na 
safra 2016-2017

Elevar a geração de 
energia elétrica

Gerar 2,6 mil GWh 
de energia elétrica

2,3 mil GWh, 57% acima 
da safra anterior 2,7 mil GWh 3,2 mil GWh na safra 

2016-2017

Custos Fixos e 
Variáveis Agrícolas R$ 1,9 bilhão R$ 2 bilhões R$ 1,8 bilhão R$ 1,8 bilhão 

em 2016-2017

Redução da taxa de 
rotatividade de pessoas

Alcançar 20% 
de turnover

Redução de 5 pontos 
percentuais, passando 
de 25,3% para 19,9%

Reduzir o turnover 
para 15% Chegar a 10%

Taxa de Frequência 
de acidentes 0,26 0,32 0,30 ≤ 0,2

INCENTIVOS FISCAIS 
Incentivos fiscais fazem parte do 
conjunto de políticas econômicas dos 
governos federal e estaduais para 
facilitar o aporte de capitais em uma 
determinada área. A isenção ou co-
brança de impostos menores visam ao 
aquecimento econômico da respectiva 
região ou Estado. No caso da Odebrecht 
Agroindustrial, a medida se aplica a três 
dos quatro estados onde são mantidas 
operações – Goiás, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul – e somou o valor total 
de R$ 114,2 milhões na safra 2013-2014. 

Em Goiás, o incentivo oferecido é o 
Produzir, pelo qual o Estado financia 
63,51% do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias (ICMS) devido pela 
Empresa. É concedido como parte de 
Termo de Acordo de Regime Especial do 
Programa de Desenvolvimento Indus-
trial de Goiás para as Unidades de Rio 
Claro e Morro Vermelho, com validade 
até 2040. Em 2013, significou o valor de 
R$ 27,1 milhões para as duas Unidades. 
Já o Crédito Outorgado equivale a 60% 
do ICMS que seria devido na venda do 
produto, desde que a empresa abra mão 
do crédito da entrada proporcional-
mente à saída incentivada. Válido para a 
Unidade Morro Vermelho, ele foi de 
R$ 22,8 milhões no ano. 

No Mato Grosso do Sul, é concedido 
o crédito presumido de 9,3% sobre a 
receita de etanol, desde que a Empresa 
abra mão de todo o crédito restante 
decorrente dessa operação, o que re-
presentou R$ 54,3 milhões no ano nas 
operações das Unidades Alto Taquari, 
Costa Rica e Eldorado. Já no Mato Gros-
so, o setor de biocombustível recebe 
os incentivos denominados Estimativa 
Segmentada, em que a Empresa recolhe 
aproximadamente 7% sobre o valor das 
suas vendas de etanol. O valor em 2013 
foi equivalente a R$ 13,4 milhões.

GRI 1.2  EC4
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A Odebrecht Agroindustrial busca mini-
mizar o emprego de recursos naturais, 
de modo a proteger os solos e os recur-
sos hídricos, e a valorizar a preservação 
da biodiversidade, contribuindo para 
a redução das mudanças climáticas 
e seus impactos. A Empresa criou, na 
safra 2013-2014, a Área de Processos, 
que integra a Diretoria de Operações 
Agroindustriais. A nova área dará apoio 
a todas as Unidades em questões 
relacionadas a processos industriais, 
contribuindo com melhorias no desem-
penho ambiental. 
Em sintonia com a Política sobre Sus-
tentabilidade da Organização Ode-
brecht, a Empresa utiliza as melhores 
tecnologias de plantio, colheita e de 
processamento industrial para estimular 
a produtividade com sustentabilidade.
Toda a operação é norteada pelas 
diretrizes de Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente (SSMA), periodicamente 
revisadas. Nos últimos anos, a Ode-
brecht Agroindustrial trabalhou no 
estabelecimento de procedimentos e 
regras operacionais básicas, definindo 
não apenas a forma de execução das 
tarefas, mas, também, como executá-
-las de modo seguro para as pessoas e 
para o meio ambiente. Foram realizados, 
ainda, expressivos investimentos SSMA 
e diversos treinamentos e capacitações.

FORMA 
DE GESTÃO

Na safra 2013-2014, os investimentos 
na área ambiental somaram R$ 30,7 
milhões, 4,9% acima da safra anterior 
(R$ 29,2 milhões). No período, teve 
início o desenvolvimento do Sistema In-
tegrado de Gestão de SSMA, que conta 
com intenso trabalho de definição de 
ações e procedimentos padrões a se-
rem adotados até sua implantação total, 
prevista para o horizonte de cinco anos. 
A iniciativa é focada em pilares funda-
mentais à Empresa, como o compro-
misso da Alta Administração com esses 
temas. O novo sistema, cujo plano de 
implantação está em fase de discussão 
com a Diretoria, trará melhoria contínua 
aos processos, estruturando práticas 
de segurança, saúde, meio ambiente e 
responsabilidade social, tornando-as 
hábito no cotidiano do negócio. Também 
sistematizará os procedimentos a se-
rem adotados, de maneira que as prá-
ticas não fiquem mais a cargo de cada 
Líder, mas sejam, de fato, uniformizadas. 
A Empresa compreende que, para os 
próximos anos, o grande desafio será 
a mudança comportamental de seus 
Integrantes e de suas Lideranças.

INVESTIMENTOS E GASTOS EM PROTEÇÃO AMBIENTAL (R$ MIL)

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Tratamento e disposição de resíduos 1.565,7 2.663,2 3.024,6

Tratamento de emissões 138,8 205,6 194,9

Depreciação de equipamentos específicos e despesas  
com materiais e serviços de manutenção e operação,  
além de gastos com pessoal para essa finalidade

5.662,1 6.226,9 6.382,8

Seguro para responsabilidade ambiental 782,5 1.230,7 -

Custos de limpeza total, inclusive custos  
com remediação de derramamentos

- - -

Pessoal utilizado em educação e treinamento 68,4 196,4 68,9

Serviços externos de gestão ambiental 1.264,3 1.877,3 1.858,7

Pessoal para atividades gerais de gestão ambiental 16.304,0 14.095,3 16.239,9

Despesas extras para instalar tecnologias mais limpas  
(exemplo: custo adicional além das tecnologias-padrão)

4.711,0 1.990,0 2.849,8

Outros custos de gestão ambiental 2.336,8 747,3 56,2

TOTAL 32.833,6 29.232,7 30.675,99

GRI EN30
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Todas as Unidades Agroindustriais dis-
põem de Estudo de Impacto Ambiental/
Relatório de Impacto ao Meio Ambiente 
(EIA/Rima) realizado por equipes mul-
tidisciplinares, responsáveis pelo diag-
nóstico das regiões onde atuam. Após 
a identificação dos impactos, foram 
desenvolvidos os respectivos Planos 
Básicos Ambientais, que descrevem as 
ações para mitigação ou compensação 
de cada impacto identificado.
Os incêndios agrícolas acidentais 
seguem demandando a atenção da 
Odebrecht Agroindustrial. A partir da in-
trodução do processo de mecanização 
da colheita, que representou significati-
vos ganhos em produtividade, agilida-
de e encerrou o processo de queima 
controlada da cana-de-açúcar, não 
eliminou o risco de incêndios agrícolas 
acidentais, uma vez que as máquinas 

operam permanentemente por atrito 
em situação de seca. Para combater 
novas ocorrências, a Empresa tem 
investido na prevenção e no controle 
de incêndios, por meio da melhoria 
do maquinário; instalação de kits de 
prevenção de incêndios nas colhedoras; 
treinamento de equipes; disciplina nos 
procedimentos; manutenção da limpeza 
das máquinas; e posicionamento ade-
quado de caminhões-pipa.
No período, as áreas de Comunicação 
e Meio Ambiente produziram uma car-
tilha tratando do assunto, que foi distri-
buída no início de 2014 a cada Integran-
te. A entrega do material foi realizada 
durante dois workshops, promovidos 
nas Unidades Agroindustriais. 
Na safra 2013-2014, foram identificados 
43 princípios de incêndio, relacionados à 
operação mecanizada.

GESTÃO DE IMPACTOS

ASPECTO INICIATIVAS DE MITIGAÇÃO

Consumo 
de recursos 
naturais (água 
e energia)

A Odebrecht Agroindustrial é praticamente autossuficiente em energia cuja fonte principal é renovável. 
Do total de energia consumida no seu processo industrial, 96% é de geração própria, proveniente do 
aproveitamento energético do bagaço da cana. A água empregada na indústria é reutilizada no processo, 
por meio da recirculação de 64% do total captado para a planta. Não utiliza água para irrigação.

Efluentes

A Empresa possui Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) em todas as Unidades e não descarta efluentes na 
rede municipal ou em coleções hídricas, reutilizando-os para irrigação do solo (fertirrigação), por meio da diluição 
na vinhaça. Além disso, as Unidades dispõem de Estação de Tratamento de Água Oleosa (ETAO), na qual a água 
misturada ao óleo proveniente das oficinas mecânicas passa por separação e tratamento, sendo bombeada de 
volta aos tanques das referidas oficinas para utilização em lavagens de veículos, máquinas e equipamentos 
agrícolas. Já o óleo é recolhido por empresa especializada no tratamento e reaproveitamento do mesmo.

Emissões 
atmosféricas

A Empresa contribui para a captura de gases de efeitos estufa (GEE) por meio do plantio de cana-de-açúcar 
e da produção de combustível e energia limpos. Também realiza inventário de emissões e controle regular e 
sistemático da eficiência das caldeiras e dos veículos. O resultado do inventário demonstra que o balanço 
de GEE é negativo, ou seja, a Empresa captura mais CO2 do que emite.

Resíduos 
sólidos

Grande parte dos resíduos do processo industrial torna-se insumo em alguma fase do processo produtivo, 
a exemplo da vinhaça, torta de filtro e cinzas da caldeira, todos utilizados para aplicação na lavoura, além do bagaço 
da cana utilizado como combustível para a caldeira e consequente geração de energia. Materiais que demandam 
destinação e descarte fora das Unidades recebem tratamento e disposição final de acordo com as melhores práticas 
ambientais e as políticas nacionais e estaduais vigentes, bem como programas para sua minimização e reciclagem.

Combate a 
incêndios 
agrícolas

Treinamento e aculturamento de Integrantes em relação à questão de segurança e proteção ambiental. 
Projetos de prevenção, combate e mitigação de impactos decorrentes de incêndios agrícolas amplamente 
disseminados nas nove Unidades Agroindustriais, em ações essenciais para a proteção de pessoas, do meio 
ambiente e do patrimônio da Empresa, em decorrência da grande extensão de terras e da própria característica 
da lavoura de cana-de-açúcar e dos períodos de seca. Na safra 2013-2014 muitos focos de incêndios provocados 
por raios ou pelo excesso de calor demandaram ações enérgicas das brigadas das Unidades para evitar 
consequências mais graves. Existe indicador específico para gestão e controle deste risco.

GESTÃO DE IMPACTOS

GRI EN18  EN26
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As Unidades Alcídia e Conquista do 
Pontal captaram águas subterrâneas 
em pequena escala. A única fonte hídri-
ca significativamente afetada é o Cór-
rego Laranja Azeda, na Unidade Alcídia 
(Polo São Paulo), em que a retirada 
do recurso representa 31,13% de sua 
vazão. O córrego possui relevância para 
a região por conta de sua extensão e 
localização, uma vez que passa por 
diversas propriedades e assentamen-
tos, e possui uma Área de Preservação 
Permanente (APP) de cerca de 
50 hectares.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
A Odebrecht Agroindustrial emprega as 
melhores tecnologias para aperfeiçoar 
seus processos produtivos e reduzir o 
consumo de recursos naturais, por meio 
da adoção de controles e iniciativas de 
uso eficiente e da qualificação constan-
te de seu corpo técnico. 
Na safra, a Empresa deu início à elabo-
ração de suas metas para o próximo 
triênio (2014 a 2016), com destaque 
para a redução do consumo de água e 
geração de resíduos perigosos.

Água 
Quase toda a água consumida pela 
Empresa é direcionada às operações 
industriais, sendo a maior parte oriunda 
de reservatórios e rios localizados em 
regiões próximas às Unidades Agroin-
dustriais. A irrigação dos canaviais 
é realizada basicamente com águas 
residuárias e vinhaça.
Na safra 2013-2014, foram consumidos 
28,4 milhões de metros cúbicos de água, 
sendo 16,4 milhões de metros cúbicos 
de águas recicladas ou reutilizadas, o 
equivalente a 57,8% do total consumido. 
No período anterior, haviam sido utili-
zados 23 milhões de metros cúbicos de 
água. O consumo total teve acréscimo 
de 23,5% em relação ao período passa-
do, impactado pela necessidade de am-
pliar a captação de água para irrigação 
de salvamento das lavouras, devido ao 
período de estiagem prolongada. 

CONSUMO DE ÁGUA, POR FONTE (M3)

POLOS SÃO PAULO ELDORADO SANTA 
LUZIA GOIÁS ARAGUAIA TAQUARI

TOTAL
Unidades Alcídia Conquista 

do Pontal Eldorado Santa 
Luzia

Rio 
Claro

Morro 
Vermelho

Água 
Emendada

Costa 
Rica

Alto 
Taquari

Superficial 1.317 3.099 1.840 4.660 5.762 2971 2.387 2.912 2.720 27.668

Subterrânea 429 350 0 0 0 0 0 0 0 779

TOTAL 1.746 3.449 1.840 4.660 5.762 2.971 2.387 2.912 2.720 28.447

ÁGUA RECICLADA (MIL M3)

POLOS SÃO PAULO ELDORADO SANTA 
LUZIA GOIÁS ARAGUAIA TAQUARI

TOTAL
Unidades Alcídia Conquista 

do Pontal Eldorado Santa 
Luzia

Rio 
Claro

Morro 
Vermelho

Água 
Emendada

Costa 
Rica

Alto 
Taquari

Volume total 1.222 2.414 1.288 2.013 2.639 1.044 1.258 2.297 2.275 16.450

Média por 
safra (%) 70% 70% 70% 43,2% 45,8% 35,1% 52,7% 78,9% 83,6% 57,8%

FONTES DE ÁGUA

97,3%

2,7%

SUPERFÍCIE 27.668

SUBTERRÂNEA 779

TOTAL 
28.447 MIL M3

As Unidades da Odebrecht Agroindus-
trial contam com circuitos semifechados 
de resfriamento de água (torres de 
resfriamento) para geração de vapor nas 
caldeiras. Não há descarte em nenhum 
recurso hídrico. Todos os efluentes gera-
dos no processamento da cana-de-açú-
car (vinhaça, águas residuárias e águas 
servidas) são reaproveitados e aplicados 
no canavial para fertirrigação. Além 
de irrigar o solo, os efluentes repõem 
nutrientes, como potássio, e reduzem o 
consumo de insumos agrícolas. As Uni-
dades da Empresa dispõem de estações 
de tratamento de efluentes (ETE), e o 
efluente tratado é diluído na vinhaça e 

direcionado também para irrigação.
Para o ano-safra, a Empresa tinha como 
meta o consumo de 1,1 metro cúbico de 
água por tonelada de cana processada. 
O resultado obtido foi de 1,12 metro 
cúbico, indicando evolução de 5,1% em 
relação ao período anterior (1,18 m3), 
sendo o melhor resultado obtido nas úl-
timas safras. No ano-safra, a Odebrecht 
Agroindustrial realizou estudos setoriais 
que identificaram que o valor a ser 
perseguido, ao menos em um primeiro 
momento, é de 0,98 metros cúbicos 
por tonelada, tendo por base os dados 
obtidos com empresas produtoras de 
etanol de referência.

CONSUMO DE ÁGUA POR TONELADA 
DE CANA PROCESSADA (M³)

1,15

SAFRA
2011-2012

1,22

SAFRA
2010-2011

1,18

SAFRA
2012-2013

SAFRA
2009-2010

1,43

1,12

SAFRA
2013-2014

5,4

Oficinas automotivas 
A Empresa dispõe de nove oficinas automotivas que dão suporte à manutenção de seus veículos – leves, 
de transporte ou de apoio. Nessas unidades, a água é reutilizada, não havendo demanda por recurso natural.
Cada oficina conta com uma estação de tratamento de água. Primeiramente, são separados o óleo e a areia; 
realizado o tratamento químico; e, por fim, o armazenamento adequado da água, para posterior reutilização 
na lavagem de equipamentos. Somente a água perdida é reposta; o restante permanece armazenado em 
sistema fechado.

GRI EN8  EN9  EN10  EN21  EN25
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MATERIAIS
A cana-de-açúcar é a principal matéria-
-prima empregada na operação da 
Odebrecht Agroindustrial, que na 
safra 2013-2014 representou 96% 
do total de materiais utilizados, com 
22,5 milhões de toneladas. O total 
de cana processada superou a safra 
anterior em aproximadamente 19%, en-
quanto que os materiais não renováveis 
utilizados para o processo cresceram 
em torno de 20%, o que demonstra 
equilíbrio e proporcionalidade entre o 
aumento da produção e o crescimento 
dos insumos utilizados para tal.

96%

4%

RENOVÁVEIS 
(CANA PROCESSADA)

NÃO RENOVÁVEIS

TOTAL 
23.433.751 

TONELADAS

CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS E INSUMOS

MATERIAIS

ENERGIA
A Odebrecht Agroindustrial gera energia 
limpa e 100% renovável a partir do 
processamento do bagaço da cana 
(biomassa), sendo praticamente autos-
suficiente no recurso (96% do total con-
sumido). No período, ocorreu elevação 
natural no consumo de energia direta 
– empregada em produtos e serviços 
da Empresa – em razão do aumento da 
produção. Entretanto, esse acréscimo 
(16,7%) foi menor que o incremento da 
produção, que ficou em 19%. No ano-
-safra 2013-2014, a Empresa consumiu 
2.579.690 GJ de energia direta. Já o 
consumo total por tonelada de cana 
processada foi de 0,114 GJ.
O consumo de energia indireta (eletri-
cidade, aquecimento e refrigeração) foi 
de 106.765 GJ, elevação de 211,7% sobre 
a safra anterior (34.253 GJ) e repre-
sentou apenas 4% do total de energia 
consumida pela Organização. Comprada 
de concessionária, a energia adquirida 
é originária principalmente de fontes 
hidrelétricas, seguindo a matriz elétrica 
brasileira e consumo de energia indireta.

A Empresa tem investido na otimização 
dos ativos de caldeiras, equipamentos 
responsáveis pela queima da biomassa, 
transformando-a em vapor e, poste-
riormente, em energia. Para isso, vem 
implantando melhorias no processo de 
produção e na forma de utilização dos 
ativos de modo a torná-los cada vez 
mais eficientes. Na safra, a Odebrecht 
Agroindustrial criou um indicador para 
mensurar o desempenho da produção, 
que monitorará a quantidade de energia 
exportada (kWh) por tonelada de cana 
moída. Assim, quanto mais alto for o re-
sultado do indicador, melhor será o uso 
feito dos ativos industriais disponíveis, 
ainda que estes agora pertençam à OER.

GRI EN1  EN3  EN4  EN5  EN6  EN7

1.515.259

40.883

2.210.513

34.253

2011-2012

2011-2012

TOTAL
2011-2012
1.556.142

TOTAL
2012-2013
2.244.766

TOTAL
2013-2014
2.686.455

2012-2013

2012-2013

2.579.690
(direta)

106.765
(indireta)

2013-2014

2013-2014

O aumento do consumo de energia na 
safra não acompanhou o aumento da 
produção industrial na mesma pro-
porção, sendo o primeiro da ordem de 
16,7% contra 19% de incremento indus-
trial. Dado que o consumo de 2012-2013 
foi de 2.210.513 GJ, se aplicado o mesmo 
percentual de crescimento da produção 
(19%), a necessidade de energia seria 
de 2.630.510 GJ. Entretanto, o valor de 
energia consumida em 2013-2014 foi 
de 2.579.690 GJ. Portanto, a quantidade 
relativa de energia economizada foi de 
50.820 GJ.

CONSUMO DE ENERGIA - 
DIRETA E INDIRETA (GJ)

MATERIAIS UTILIZADOS (T)

POLOS SÃO PAULO ELDORADO SANTA 
LUZIA GOIÁS ARAGUAIA TAQUARI

TOTAL
Alcídia

Conquista 
do Pontal

Eldorado
Santa 
Luzia

Rio Claro
Morro 

Vermelho
Água 

Emendada
Costa 
Rica

Alto 
Taquari

DIRETOS

Cana 
processada 1.894.208 3.688.833 1.859.027 3.728.230 3.151.521 2.311.895 1.432.940 1.930.189 2.537.013 22.533.856

NÃO RENOVÁVEIS

Herbicida 189 294 170 392 369 315 223 332 322 2.606

Inseticida 78 88 41 58 45 14 16 33 6 379

Corretivos 30.966 57.838 63.602 131.585 115.410 43.440 43.673 81.076 44.566 612.156

Fertilizan-
tes 10.803 19.325 18.712 45.887 25.913 8.861 13.233 21.145 13.990 177.869

Maturado-
res 0,1 1,7 1,6 0 7 7 4 9 0 30,4

Diesel 7.723 13.422 7.366 14.640 10.153 9.623 4.137 6.481 7.439 80.984

Insumos 
industriais 1.601 2.795 5.518 3.406 3.482 2.487 1.127 1.562 1.639 23.617

Óleo mi-
neral 1 0 0,08 0 0 0 1,8 5,4 8,2 16,5

Lubrifican-
tes e graxas 46 275 272 284 477 176 196 316 192 2.234

Subtotal não 
renováveis 51.407 94.039 95.683 196.252 155.856 64.923 62.611 110.959 68.162 899.892

TOTAL 1.945.615 3.782.872 1.954.710 3.924.482 3.307.377 2.376.818 1.495.551 2.041.148 2.605.175 23.433.748

R E L A T Ó R I O  A N U A L  S A F R A  2 0 1 3 - 2 0 1 4
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS
O negócio da Odebrecht Agroindus-
trial está diretamente relacionado à 
questão das mudanças climáticas. De 
um lado, os principais produtos – etanol 
e eletricidade – geram energia a partir 
de uma fonte renovável, substituindo 
combustíveis fósseis e reduzindo a 
emissão de GEE. Além disso, a cultura 
da cana-de-açúcar absorve CO2 da at-
mosfera, o que também contribui para a 
minimização das mudanças no clima. De 
outro, a produção é diretamente afetada 
pelas condições do clima. A cultura da 
cana é sensível ao frio e ao excesso de 
chuvas. A ocorrência de geada sobre 
os canaviais, por exemplo, reduz a 
produtividade, pois uma temperatura 
abaixo de 18 graus Celsius prejudica o 
crescimento da cana-de-açúcar – que 
se dá bem em temperaturas entre 18 
e 32 graus. Muita chuva no período de 
safra dificulta a colheita, pois impede a 
movimentação das máquinas agrícolas 
sobre o solo molhado e, consequente-
mente, interrompe o corte da cana e o 
processamento industrial. Os maiores e 
mais completos estudos sobre o impac-
to das mudanças no clima no negócio 
vêm sendo feitos pela Unica (União da 
Indústria da Cana-de-Açúcar) e pelo 
Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). 
A Empresa busca tanto as previsões 
climáticas anuais como os estudos que 
indiquem possíveis efeitos da mudança 
do clima no setor. São feitas análises 
constantes analisando essas infor-
mações e há fortes indícios de que as 
alterações recentes no clima já impac-
tam o negócio, mas ainda sem dados de 
implicações financeiras.

MONITORAMENTO DE FROTAS
O Programa de Segurança Veicu-
lar abrange toda a frota da Empresa 
(veículos leves, ônibus de transporte 
de Integrantes, caminhões canavieiros, 
caminhões-comboio e caminhões de 
apoio, como caminhões-pipa e cami-
nhões-oficina). Ao todo, são monitora-
dos mais de 1,5 mil veículos.
Em operação desde a safra 2011-2012, o 
programa tem como objetivo aumentar a 
segurança no transporte a partir da ins-
talação de equipamento de telemetria, 
que envia, por meio de satélite, informa-
ções relativas à velocidade, coordenadas 
de GPS, rotação, entre outros dados. 
Além da segurança, a iniciativa visa ainda 
à redução no consumo de combustível, o 
gerenciamento mais efetivo dos ativos, 
a utilização mais adequada dos equipa-
mentos, a diminuição das emissões de 
carbono e a redução de custos. Conta 
ainda com o suporte dos Centros de 
Operações Estratégicas (COE), ins-
talados nas nove Unidades. Todas as 
informações coletadas dos veículos são 
visualizadas em tempo real nos painéis 
instalados em cada Unidade. O sistema 
oferece, ainda, a possibilidade de comu-
nicação imediata com os motoristas por 
meio do envio de alertas em caso de 
verificação de não conformidades.

As atividades realizadas pela Odebrecht 
Agroindustrial cooperam para minimizar 
as mudanças climáticas e seus impac-
tos, uma vez que o etanol produzido 
representa uma energia mais limpa. 
Sua principal matéria-prima, a 
cana-de-açúcar, absorve dióxido de 
carbono (CO2), contribuindo para a 
neutralização das emissões de gases 
de efeito estufa (GEE). 
A Empresa realizou inventário de 
emissões na safra 2012-2013, relativo a 
2011-2012, norteado por metodologias 
desenvolvidas pelas principais entida-
des ambientais nacionais e internacio-
nais, como a Environmental Protection 
Agency (EPA/USA). O cálculo de 
emissões foi feito por pesquisadores da 
Universidade de Campinas (Unicamp) e 
contemplou as nove Unidades Agroin-
dustriais e os escritórios de São Paulo 
(Eldorado e Villa Lobos) e de Campi-
nas. O cálculo identificou a emissão de 
990.396 toneladas de CO2eq, o que 
inclui as emissões de CO2, N2O (óxido 
nitroso) e CH4 (metano). Um novo 
inventário com o mesmo escopo está 
sendo realizado em 2014 e deverá ser 
concluído no segundo semestre.

OUTRAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, EM TONELADAS

POLOS SÃO PAULO ELDORADO SANTA 
LUZIA GOIÁS ARAGUAIA TAQUARI

TOTAL
Alcídia

Conquista 
do Pontal

Eldorado
Santa 
Luzia

Rio Claro
Morro 

Vermelho
Água 

Emendada
Costa 
Rica

Alto 
Taquari

NOX 33,28 347,21 182,58 602,10 108,99 594,59 181,94 554,99 259,63 2.865,31

Material 
particulado

60,53 235,61 134,17 532,31 228,08 338,06 137,35 238,71 89,92 1.994,74

RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA DE SEGURANÇA VEICULAR

2012-2013 2013-2014 Variação (%)
Meta Safra 
2014-2015

ACIDENTES AUTOMOTIVOS

Veículo leve 1,63 1,32 -16,5% 1,00

Transporte de 
Integrantes 0,44 1,00 127% 0,70

Caminhão apoio 2,41 2,00 - 82,9% 1,40

Máquinas colheita 0,78 0,90 48,7% 0,70

Tratores e máquinas 0,58 0,70 20,7% 0,50

Transporte de cana 3,61 2,31 -36% 1,00

Não são medidas as emissões de SOx, não exigidas pelos órgãos ambientais
• Veículo leve, Transporte de integrantes, Caminhão apoio e Transporte de Cana: ocorrências/ milhão de KM rodados.
• Tratores e Máquinas e Máquinas colheita: ocorrências/100.000 horas.

EMISSÕES

GRI EC2  EN16  EN17  EN20  EN29

R E L A T Ó R I O  A N U A L  S A F R A  2 0 1 3 - 2 0 1 4
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A operação da Odebrecht Agroindustrial 
produz baixa quantidade de resíduos, 
sendo grande parte reutilizada como 
insumo, a exemplo do que ocorre com 
a vinhaça. Obtida depois das etapas 
de moagem e de purificação do caldo 
de cana, a vinhaça é rica em nitrogê-
nio, potássio, enxofre e cálcio. Após o 
processamento, o líquido é devolvido ao 
solo, repondo a umidade e os nutrientes 
necessários ao cultivo de cana-de-açú-
car, e diminuindo a utilização de água e 
de fertilizantes. 
A Empresa realiza a colheita da cana-
-de-açúcar de modo mecanizado. 
Nesse processo, parte da palha da 
cana é deixada no campo, para que 
se decomponha em matéria orgânica, 
servindo como fertilizante para o solo. A 
palha também contribui para controlar 
ervas daninhas, combater erosão eólica 
e hídrica, minimizar a compactação de 
solo e auxiliar o desenvolvimento da 
cana-de-açúcar.
A fertirrigação é feita com base nos 
Planos de Aplicação de Vinhaça (PAVs). 
Todas as Unidades Agroindustriais se-
guem o modelo proposto pela Compa-
nhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(Cetesb), conforme previsto em lei. O 
controle envolve a aplicação ponderada 
desses subprodutos e o monitoramento 
permanente, tendo por norte as carên-
cias de cada tipo de solo.

Além disso, a Odebrecht Agroindustrial 
mantém sistemas de coleta seletiva e 
logística reversa, implantados em todas 
as Unidades. Promove campanhas que 
permitem a reutilização e reciclagem 
de materiais, como copos plásticos e 
papéis, além de estimular a adoção de 
medidas sustentáveis e adequadas 
por parte de seus Integrantes. Para os 
resíduos orgânicos, são realizados pro-
gramas de compostagem. Pratica ainda, 
a logística reversa com materiais como 
pneus, máquinas e baterias, como modo 
de evitar o descarte inadequado des-
ses itens. Dessa forma, das 5.090,54 
toneladas de resíduos não perigosos 
gerados no ano-safra – 42,3% mais que 
no período anterior (3.577,85 tonela-
das) – o montante destinado a aterros 
sanitários foi de 1.150,40 toneladas. 

Já os resíduos perigosos, como óleo 
usado e lâmpadas, contabilizaram 2.100 
toneladas, montante 47,5% acima do 
período anterior (1.424 toneladas). Essa 
variação foi diretamente proporcional 
ao aumento da manutenção automo-
tiva, reflexo da maior frota de veículos 
utilizada pelo incremento da produção, 
assim como do acréscimo no consumo 
de agroquímicos, roupas de aplicação de 
herbicida, tambores de óleo e baterias. 
Esses resíduos são 100% tratados 
externamente e o transporte ao destino 
final é realizado por parceiros devida-
mente licenciados para essa atividade. 
A contratação das empresas passa por 
vistoria prévia, que analisa se as con-
formidades ambientais e de segurança 
são cumpridas com o rigor exigido pela 
Odebrecht Agroindustrial, assim como 
verifica a existência das documenta-
ções necessárias ao exercício 
da atividade.
A Empresa segue com metas progres-
sivas de diminuição de resíduos, seja 
dos materiais enviados para aterros, 
seja dos resíduos perigosos, que são 
destruídos por meio de incineração ou 
processados em fornos de cimento.

TIPOS DE RESÍDUOS PERIGOSOS

TIPOS DE RESÍDUOS TONELADAS

Óleo usado 527,45

Material contaminado 1.317,29

Lâmpadas 3,50

Resíduos de saúde 0,36

Embalagens tríplices lavadas de defensivos agrícolas 86,47

Pilhas e baterias (incluindo automotivas) 40,85

Roupas e aplicação de herbicidas 60,11

Tambores contaminados 63,31

Equipamentos eletrônicos 0,70

TOTAL 2.100,04

A Empresa utiliza a Tecnocalda, solução 
que consiste na preparação da calda 
de defensivos agrícolas nas Unidades 
Agroindustriais, em local apropriado e 
automatizado. A iniciativa une práti-
cas de higiene e saúde ocupacional 
adequadas aos Integrantes envolvi-

dos na preparação da calda, incluindo 
local próprio para o asseio pessoal 
após manuseio de produtos químicos; 
segurança na estocagem de material; 
controle sobre as embalagens vazias; 
e segurança na preparação da mistura, 
realizada de maneira automatizada, 

sem que haja exposição do operador 
aos produtos.
Toda a água utilizada no processo é 
recuperada e reutilizada, não haven-
do descarte para o meio ambiente. A 
tecnologia já é realidade em todas as 
Unidades Agroindustriais da Empresa.

TIPOS DE RESÍDUOS GERADOS, EM TONELADAS

RESÍDUOS PERIGOSOS (CLASSE I) DESTINAÇÃO

Total Reciclagem Recuperação Incineração Coprocessamento Reutilização

POLO SÃO PAULO

Alcídia 134,37 68,74 28,45 - 37,18 -

Conquista do Pontal 213,06 50,06 79,66 0,04 83,30 -

POLO ELDORADO

Eldorado 163,78 16,44 43,50 - 103,84 -

POLO SANTA LUZIA

Santa Luzia 179,63 7,27 63,61 - 108,75 -

POLO GOIÁS

Rio Claro 432,39 59,64 105,31 0,13 267,31 -

POLO ARAGUAIA

Morro Vermelho 256,32 7,50 52,73 0,09 196,0 -

Água Emendada 205,37 15,06 18,13 0,04 172,14 -

POLO TAQUARI

Alto Taquari 218,38 6,74 64,23 0,06 142,44 4,91

Costa Rica 296,74 8,23 71,83 - 206,33 10,35

TOTAL 2.100,04 239,68 527,27 0,36 1.317,29 15,26

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (CLASSE II) DESTINAÇÃO

Total Reciclagem Recuperação Incineração Coprocessamento Reutilização

POLO SÃO PAULO

Alcídia 370,30 314,52 42,50 - - 13,28

Conquista Do Pontal 638,16 572,86 52,24 - - 13,06

POLO ELDORADO

Eldorado 540,18 368,88 137,15 - 34,15 -

POLO SANTA LUZIA

Santa Luzia 694,64 532,64 126,06 - 35,94 -

POLO GOIÁS

Rio Claro 781,35 651,86 67,12 1,82 60,55 -

POLO ARAGUAIA

Morro Vermelho 469,57 261,16 116,79 - 91,62 -

Água Emendada 403,83 219,98 95,61 - 88,24 -

POLO TAQUARI

Alto Taquari 599,60 264,44 313,03 - 22,13 -

Costa Rica 592,91 347,45 199,90 - 45,56 -

TOTAL 5.090,54 3.533,79 1.150,40 1,82 378,19 26,34

GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS

GRI EN22  EN24
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A Odebrecht Agroindustrial segue 
rigidamente a legislação ambiental bra-
sileira e as recomendações internacio-
nais aplicadas ao setor sucroenergético, 
pautando-se a partir da Política sobre 
Sustentabilidade da Organização Ode-
brecht, dos Oito Objetivos do Milênio, 
das diretrizes da Carta da Terra e das 
normas da certificação Bonsucro (Eu-
ropa e Ásia), RFS2 (EUA) e CARB (Ca-
lifórnia) e do Protocolo Agroambiental 
do Estado de São Paulo. Também realiza 
ações em áreas de influência direta e 
indireta de suas atividades, em parceria 
com organizações não governamentais, 
órgãos ambientais e instituições de 
ensino e pesquisa.
O monitoramento e o controle am-
biental são promovidos em todas as 
Unidades Agroindustriais, no entorno de 
Áreas de Proteção em córregos ou rios 
de influência direta e áreas de Reserva 
Legal, visando sua conservação.
Todas as Unidades desenvolvem o 
Programa de Monitoramento da Fauna. 
A ação é distribuída em quatro etapas: 
levantamento e monitoramento da 
fauna e organismos aquáticos; levanta-
mento da ocupação das áreas plantadas 
e do uso da fauna silvestre; levanta-
mento e monitoramento da fauna de 
vertebrados atropelados; e informação 
e cuidados com animais peçonhentos.
A cana-de-açúcar empregada na 
operação da Odebrecht Agroindustrial 
é cultivada em campos previamente 
antropizados, em biomas de Cerrado e 
Mata Atlântica, minimizando os poten-
ciais impactos sobre a biodiversidade. 
A Empresa não realiza atividades em 
áreas protegidas e de elevado índice de 
biodiversidade, além de não promover o 
desmatamento de vegetação nativa. A 
operação não causa impacto significati-
vo, direto ou indireto, na biodiversidade.

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
Como estratégia para recuperação de 
áreas degradadas, a Odebrecht Agroin-
dustrial mantém o Programa Conecti-
vidade nas Unidades do Polo São Paulo, 
na região do Pontal do Paranapanema 
onde estão localizadas duas unidades 
de conservação: a Estação Ecológi-
ca Mico-Leão-Preto, distribuída por 
quatro municípios, e o Parque Estadual 
Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio. 
Por meio dos corredores ecológicos, a 
iniciativa contribui para o fluxo gênico 
entre sementes, organismos e pólen, 
auxiliando na reprodução de espécies e 
na qualidade de áreas de mata nativa, e 
diminuindo o risco de extinção da flora 

PROPRIEDADES PRÓXIMAS A ÁREAS PROTEGIDAS OU DE ALTA BIODIVERSIDADE

UNIDADES ÁREA

POLO SÃO PAULO

Alcídia
1.611 hectares (16,1 km²) no entorno de Unidades de 
Conservação (Parque Morro do Diabo e Estação Ecológica 
Mico-Leão-Preto).

Conquista do Pontal 869 hectares (8,7 km²) no entorno de Unidade de Conservação 
(Parque Morro do Diabo e Estação Ecológica Mico-Leão-Preto).

POLO ELDORADO

Eldorado 2.707,8 hectares (27,08 km²) situados na Unidade de 
Conservação (APA do Rio Vacaria).

POLO SANTA LUZIA

Santa Luzia 13.948 hectares (139,5 km²) em Unidades de Conservação 
(APA do Rio Vacaria e APA do Rio Anhanduí).

POLO GOIÁS

Rio Claro Não possui.

POLO ARAGUAIA

Morro Vermelho 9.393 hectares (0,93 km²) na Zona de Amortecimento 
do Parque Nacional das Emas.

Água Emendada Não possui.

POLO TAQUARI

Costa Rica 
50.178 hectares (50,2 km²) localizados em Zonas 
de Amortecimento da APA Nascentes do Rio Sucuriú 
e Parque Municipal Salto do Rio Sucuriú.

Alto Taquari
29.470 hectares (29,5 km²) localizados em Zonas 
de Amortecimento da APA do Sapo, APA do Ninho 
das Águas e Parque Municipal Salto do Rio Sucuriú.

TOTAL 108.177 hectares (272,01 km²)

e da fauna locais. Para isso, a Empresa 
difunde entre os proprietários de terras 
informações a respeito da importân-
cia e da necessidade da conservação 
da biodiversidade local, e disponibiliza 
assistência técnica para a identificação 
das áreas mais adequadas à implanta-
ção de Reservas Legais pelos proprietá-
rios das fazendas. 
Até a safra 2013-2014, a Empresa 
recuperou 5.740 hectares de Áreas de 
Preservação Permanente (APP), 32.025 
hectares de Reservas Legais (RL), 20 
hectares de corredores ecológicos e 
559 hectares de outras áreas, por meio 
de Planos de Recuperação de Áreas 

Degradadas (Prads). Desde 2007, já 
foram plantadas mais de 1,5 milhão de 
espécies de árvores nativas.
Levantamentos realizados no Polo 
Goiás identificaram 11 espécies de 
animais ameaçadas de extinção, como a 
jaguatirica, o lobo-guará e o tamanduá-
-bandeira. Já no Polo Mato Grosso do 
Sul, estudos ambientais identificaram 
algumas espécies ameaçadas de 
extinção e em situação vulnerável nas 
proximidades de Unidades da Odebre-
cht Agroindustrial. Em ambos os casos, 
a operação não causa interferência 
direta sobre essas espécies.

1,5 MILHÃO
DE ESPÉCIES 
DE ÁRVORES
NATIVAS 
PLANTADAS

BIODIVERSIDADE

GRI EN11  EN12  EN13  EN14  EN15

PLANTIO DE MUDAS

Unidades 2007-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Alcídia 340.000 20.000 26.600 10.000

Conquista do Pontal 120.000 77.600 71.600 51.646

Eldorado 200.000 49.387 25.000 50.000

Santa Luzia ° 145.000 52.612 0 38.217

Rio Claro 35.000 15.000 2303 4.060

Morro Vermelho 33.564 13.000 10.555 14.950

Água Emendada 16.800 3.000 7.728 9.000

Costa Rica 9.363 - 0 380

Alto Taquari 3.000 3.000 0 0

TOTAL 902.727 233.599 143.786 178.253
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A Odebrecht Agroindustrial continuou, 
na safra 2013-2014, focada na quali-
ficação de sua equipe, para atuar nas 
novas fronteiras do negócio. Apoiada 
nas práticas de Pessoas & Organização 
(P&O) da Organização Odebrecht e 
na Tecnologia Empresarial Odebrecht 
(TEO), a Empresa promoveu capacita-
ção e qualificação e adotou iniciativas 
que encorajam o desenvolvimento pro-
fissional e pessoal de seus Integrantes.

Realizou mais de 2,7 mil lançamentos 
(promoções internas) ao longo da 
safra, que encerrou com 5,2% menos 
Integrantes que a anterior. A diminuição 
do quadro, em um ano de intensa crise 
no setor sucroenergético, ficou restrita 
ao término da safra e ao ganho de 
produtividade. 
O sucesso de sua filosofia na gestão de 
pessoas é comprovado também com a 
queda de cinco pontos percentuais na 
taxa de rotatividade, que atingiu 20%, 
valor muito inferior aos 80% da média 
do setor. A meta é chegar a uma taxa de 
10% em até três anos.

INTEGRANTES

Tecnologia Empresarial 
Odebrecht (TEO) 
Aplicada em toda a Organização Ode-
brecht, a TEO assegura a unidade de 
pensamento e ação dos Integrantes nos 
diferentes negócios, países e contextos 
culturais em que atuam. Além disso, 
atende plenamente às necessidades 
dos Clientes, agregando valor ao patri-
mônio dos Acionistas.
Seus princípios fundamentais esta-
belecem os valores culturais e éticos 
que devem conduzir os negócios em 
todas as empresas da Organização 
Odebrecht. Todos os Integrantes têm o 
dever de agir como curadores desses 
princípios, que compõem a essência do 
patrimônio intangível da Organização. 
Entretanto, tais referências não devem 
tolher a iniciativa e a criatividade do pro-
fissional. Pelo contrário, destinam-se a 
potencializar a capacidade individual em 
sua atuação. Os princípios básicos são:
• Confiança nas Pessoas, em sua 

capacidade e em seu desejo de 
evoluir;

• Satisfação do Cliente, servindo-o com 
ênfase na qualidade, na produtividade 
e na responsabilidade socioambiental;

• Retorno aos Acionistas e valorização 
de seu patrimônio;

• Parceria entre os Integrantes, 
que participam da concepção e 
da realização do trabalho, e dos 
resultados que geram;

• Autodesenvolvimento das Pessoas, 
sobretudo por meio da Educação 
pelo e para o Trabalho, assegurando 
a Sobrevivência, o Crescimento e a 
Perpetuidade da Organização;

• Reinvestimento dos Resultados, para 
a criação de novas oportunidades de 
trabalho e para o desenvolvimento das 
comunidades.
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EMPREGO
Considerando sua aptidão genuína em 
gerar trabalho e renda para o homem 
no campo, a Odebrecht Agroindustrial 
absorve expressiva mão de obra nos 
locais onde está presente, promovendo 
desenvolvimento regional sustentável 
com a geração de renda nas comuni-
dades rurais. Ao priorizar moradores 
das localidades e do entorno em que as 
Unidades estão situadas, o processo de 
contratação também facilita a adapta-
ção pessoal e familiar à nova rotina de 
trabalho. Há incentivo inclusive para a 

contratação de familiares dos Integran-
tes. Na safra 2013-2014, a proporção de 
membros de alta gerência recrutados 
localmente era de 56%, exatamente a 
mesma da safra anterior.
No fim da safra 2013-2014, a Empresa 
mantinha 15.105 Integrantes próprios 
com contrato de trabalho por tempo 
indeterminado e jornada integral, in-
cluindo estagiários, aprendizes e jovens 
parceiros (trainees), 798 (5%) menos 
que no fim da safra anterior. O quadro 
era composto ainda por 5.325 contrata-
dos de terceiros.

TOTAL DE INTEGRANTES (1)

14,158

15,903
2012-2013

15,105
2013-2014

QUADRO DE PESSOAL1

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Integrantes 14.007 15.903 14.953

Trabalhadores contratados/terceiros 4.481 6.323 5.325

Outros

Estagiários

151

50 26

Aprendizes 222 92

Jovens Parceiros 36 34

TOTAL 16.588 22.534 20.430

TAXA DE ROTATIVIDADE

POR GÊNERO (%) 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Masculino 33,60% 25,08% 19,66%

Feminino 50,40% 27,36% 21,07%

Por faixa etária (%) 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Abaixo de 30 anos 55,20% 28,44% 22,61%

Entre 30 e 50 anos 42,00% 24,24% 18,27%

Acima de 50 anos 31,20% 12,36% 14,21%

Por região (%) 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Sudeste 18,00% 11,40% 18,24%

Centro-Oeste 56,40% 30,36% 20,42%

NÚMERO DE DESLIGAMENTOS

POR GÊNERO (%) 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Masculino 6.131 3.122 2.687

Feminino 770 700 590

Por faixa etária 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Abaixo de 30 anos 3.764 2.099 1.639

Entre 30 e 50 anos 2.871 1.593 1.475

Acima de 50 anos 266 130 164

Por região 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Sudeste 599 448 721

Centro-Oeste 6.302 3.374 2.556

(1) Dados do final das safras (março)

1 Todos os Integrantes e terceiros têm contrato de trabalho por prazo indeterminado e atuam em período integral.

5%

Com 100% das atividades de plantio e 
colheita mecanizadas, a Empresa não 
contrata Integrantes temporários. Foi 
pioneira no País ao instalar relógios para 
o registro de ponto invioláveis nas áreas 
de vivência (agrícolas) de todas as suas 
Unidades, até nas mais longínquas, onde 
os equipamentos funcionam com o au-
xílio de geradores. Chamada de Registro 
Eletrônico de Ponto (REP), a ferramenta 
facilita a averiguação da jornada de 
trabalho e eventuais horas-extras e é 
considerada prática recomendada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

GRI 2.8  EC7  LA1  LA2  EN29

2011-2012
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TAXA DE RETORNO APÓS LICENÇAS MATERNIDADE E PATERNIDADE

HOMENS MULHERES TOTAL

Número de empregados que saíram de licença 423 193 616

Número de empregados que retornaram 
ao trabalho 423 191 614

Número de empregados que retornaram 
ao trabalho e continuavam na Empresa 
12 meses depois

348 134 482

Taxa de retorno após o término da licença 100,0% 99,0% 99,7%

Taxa de retorno 12 meses após o término 
da licença 82,3% 69,4% 78,2%

DIVERSIDADE
Valorizando o respeito à diversidade, a 
Empresa proporciona a todos os Inte-
grantes igualdade de oportunidades de 
trabalho, de desenvolvimento profis-
sional, oportunidades de carreira e pro-
moções sem discriminação de qualquer 
espécie (raça, gênero, religião, idade, 
ambiente social, orientação sexual, 
incapacidade física, nacionalidade entre 
outras), tais valores estão expressos no 
Código de Conduta. São mantidos ainda 
mecanismos para relato de quaisquer 
casos de violação a esses direitos, entre 
eles o canal linha de ética.

INTEGRANTES POR GÊNERO

GERÊNCIADIRETORIA

83%

17%

HOMENS

MULHERES

100% HOMENS

CONSELHO

83%

17%

HOMENS

MULHERES

ADMINISTRATIVO

76%

24%

HOMENS

MULHERES

PRODUÇÃO

84%

16%

HOMENS

MULHERES

APRENDIZES

28%

72%

HOMENS

MULHERES

JOVENS PARCEIROS

76%

24%

HOMENS

MULHERES

ESTAGIÁRIOS

62%

38%

HOMENS

MULHERES

O respeito à diversidade é preservado, 
de modo que há Integrantes transexuais 
na Empresa, e os índices de empre-
gabilidade estão alinhados à situação 
geoeconômica dos Estados. O Mato 
Grosso do Sul concentra o maior índice 
de Integrantes mulheres da Empresa, 
com 22%. Na safra 2013-2014, 26% 
dos diretores tinham mais de 50 anos 
e 11% eram negros.

GRI LA13  LA15
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Ao longo do ano de 2013, três empresas 
da Organização Odebrecht, entre elas 
a Agroindustrial, desenvolveram em 
parceria com a International Finance 
Corporation (IFC), instituição ligada ao 
Banco Mundial, um minucioso estudo 
sobre o aspecto diversidade de gênero, 
delatando oportunidade de trabalho 
para as mulheres. Uma consultora da IFC 
mergulhou nas atividades da Empresa 
ao longo de três meses, levantando 
dados e entrevistando pessoas com o 
objetivo de identificar as melhores prá-
ticas relacionadas ao tema, bem como 
os pontos sensíveis que necessitam 
de aprimoramento.
O estudo, que faz parte do programa 
Investing in Women – WINvest (Inves-
timento nas Mulheres), destacou o or-
gulho das mulheres em pertencerem à 
Empresa, bem como a influência positi-
va que essas Integrantes exercem sobre 
as demais mulheres da comunidade. As 
iniciativas da Empresa envolvem desde 
a qualificação e oferta de oportunidades 
de trabalho para mulheres superior à 
média do setor até a conquista dos am-
bientes de trabalho e sobre uniformes 
diferenciados, inclusive os desenhados 
especialmente para as gestantes, que 
sinalizam que mulheres são bem-
-vindas. Já um ponto que carece de 
maior atenção diz respeito aos postos 
de Liderança. Embora, as entrevistadas 
identifiquem oportunidades de desen-
volvimento de carreira, não há um plano 
de sucessão sistemático para levar mais 
mulheres a cargos de decisão.

Ciente do panorama levantado, a 
Empresa se predispôs a entender 
melhor porque 23% das Integrantes que 
tiveram licença-maternidade em 2011 
não voltaram ao trabalho e ainda porque 
15% das que retornaram deixaram a 
empresa no espaço de 12 meses. A ideia 
agora é identificar se esses números 
são provocados por aspectos externos 
ou internos, para então serem desen-
volvidos planos de ação, como um 
espaço para que as Integrantes em fase 
de amamentação possam retirar o leite 
para posteriormente alimentar seus 
bebês e os investimentos em creches 
nas regiões mais carentes.
Além da valorização da diversidade 
de gênero, a Odebrecht Agroindustrial 
mantém programas direcionados à 
promoção da inclusão e da empregabili-
dade da juventude, tais como:

Inclusão de pessoas com 
deficiência – São apoiados projetos 
que tratam do tema por meio do 
Programa Energia Social. Também 
realiza levantamentos nas comunidades 
para capacitação e inserção desse 
público no mercado de trabalho. Na 
safra 2013-2014, 93 pessoas com 
deficiência atuavam na Empresa.

Jovem Aprendiz – Com aulas mi-
nistradas por instituições profissiona-
lizantes, capacita os participantes com 
conhecimentos teóricos e atividades 
práticas. Cada Unidade gerencia sua 
estratégia e determina cotas, propor-
cionais ao efetivo.

Jovem Parceiro (Trainee) – Tem 
como objetivo identificar e desenvolver 
jovens recém-formados, cujos valores 
pessoais estejam alinhados com as 
características do parceiro e a cultura 
da Organização Odebrecht. Na quinta 
edição do programa, 38 jovens foram 
selecionados entre quase 10 mil inscri-
tos, quase 20% mais que no ano ante-
rior. Do total, nove atuam nos escritórios 
localizados na capital paulista e dois em 
Campinas, mas são nos cinco Polos pro-
dutivos que se concentra grande parte 
dos selecionados: 12 em Goiás; 7 no 
Mato Grosso do Sul; 4 no Mato Grosso e 
4 em São Paulo.

Jovem Odebrecht Agroindustrial – 
Destinado ao público interno, o progra-
ma com nove meses de duração ajuda 
na aceleração do aprendizado de rotinas 
e práticas agroindustriais específicas, 
oferecendo uma visão sistêmica sobre 
o negócio. É composto por quatro mó-
dulos de estudo, com duração de uma 
semana cada, e tem como instrutores 
os próprios titulares das áreas, que atu-
am como multiplicadores internos.

INDICADORES DE DIVERSIDADE

INTEGRANTES HOMENS MULHERES

Nº Percentual Nº Percentual

Por categoria funcional¹

Conselho 5 83% 1 17%

Diretoria (diretores e 
superintendentes) 19 100% 0 0%

Gerência (gerentes e 
responsáveis técnicos) 77 83% 16 17%

Administrativo 586 76% 186 24%

Produção 11.814 84% 2.255 16%

Aprendizes 26 28% 66 72%

Jovens Parceiros 26 76% 8 24%

Estagiários 16 62% 10 38%

Por faixa etária² 

Até 30 anos 5.411 81% 1.248 19%

De 30 a 50 anos 6.137 83% 1.216 17%

Mais de 50 anos 1.000 94% 67 6%

Por raça³ 

Brancos 3.859 80% 941 20%

Negros (pretos e pardos) 8.572 85% 1.552 15%

Amarelos 84 70% 37 30%

Indígenas 29 100% 0 0%

Por grupos minoritários 

Pessoas com deficiência 75 81% 18 19%

Estrangeiros 4 100% 0 0%

DIRETORES

Por faixa etária

Até 30 anos 0 0% 0 0%

De 30 a 50 anos 14 74% 0 0%

Mais de 50 anos 5 26% 0 0%

Por raça

Brancos 17 89% 0 0%

Negros (pretos e pardos) 2 11% 0 0%

Amarelos 0 0% 0 0%

Indígenas 0 0% 0 0%

Por grupos minoritários

Pessoas com deficiência

Estrangeiros

1 Inclui os conselheiros, que não estão computados no total de efetivos (15.105)
2 Não inclui estagiários e conselheiros
3 Não inclui estagiários e conselheiros; seis integrantes não informaram raça

GRI LA13
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REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
Em linha com o pilar de valorização 
das pessoas e, ainda, para não perder 
Integrantes qualificados durante a 
entressafra, a Odebrecht Agroindus-
trial possui benefícios que favorecem 
o clima organizacional e proporcionam 
qualidade de vida. Os Integrantes são 
elegíveis a vale-transporte (ou trans-
porte fornecido pela Empresa até o local 
de trabalho), a vale-alimentação (ou 

refeições servidas nas áreas de vivência 
e refeitórios), seguro de vida, cobertura 
para incapacidade/invalidez, licença-
-maternidade e paternidade e plano de 
previdência privada. Já os benefícios dos 
prestadores de serviços são defini-
dos em contrato entre as empresas 
e a Odebrecht Agroindustrial, mas de 
responsabilidade da contratante. Não 
incluem fundo de aposentadoria.

SALÁRIO MAIS BAIXO COMPARADO AO SALÁRIO MÍNIMO (%)1

SALÁRIO MÍNIMO MENOR FEMININO DIFERENÇA MENOR MASCULINO DIFERENÇA

São Paulo (Capital)  R$ 810,00  R$ 2.376,00 193,3%  R$ 2.130,84 163,1%

São Paulo (Interior)  R$ 810,00  R$ 811,63 0,2%  R$ 938,44 15,9%

Goiás  R$ 724,00  R$ 764,26 5,6%  R$ 783,81 8,3%

Mato Grosso  R$ 724,00  R$ 836,00 15,5%  R$ 850,00 17,4%

Mato Grosso do Sul  R$ 724,00  R$ 823,45 13,7%  R$ 815,00 12,6%

SALÁRIO E REMUNERAÇÃO POR GÊNERO E REGIÃO

SALÁRIO-BASE

Por categoria funcional Homens (R$) Mulheres (R$) Proporção (H/M)

Diretoria / gerência R$ 28.610,21 R$ 23.423,07 0,82%

Administrativo R$ 6.925,32 R$ 6.445,46 0,93%

Técnicos e operacionais R$ 1.570,79 R$ 1.247,22 0,79%

Por região Homens (R$) Mulheres (R$) Proporção (H/M)

São Paulo (capital) R$ 15.921,72 R$ 9.095,47 0,57%

São Paulo (interior) R$ 1.685,54 R$ 1.348,04 0,80%

Mato Grosso do Sul R$ 1.950,16 R$ 1.468,48 0,74%

Goiás R$ 1.950,16 R$ 1.468,48 0,75%

Mato Grosso R$ 1.936,03 R$ 1.512,55 0,78%

1Em todas as Unidades, o piso salarial é definido em acordo ou convenção coletiva. Para o Estado 
de SP foi utilizado o mínimo do Estado definido para 2014 (R$ 810,00); nos demais o piso nacional (R$ 724,00).

Todos os salários pagos são supe-
riores ao mínimo nacional. Conside-
rada atrativa pelo mercado, a política 
salarial da Empresa se baseia no grau 
de desenvolvimento dos profissionais 
e, além da remuneração fixa mensal, há 
o Programa de Produtividade Mensal 
(PPM), programa desenvolvido para os 
Integrantes agrícolas que atingem em 
grupo as metas de produtividade.

Existem ainda mais dois programas de 
remuneração variável: o PPR (Programa 
de Produtividade e Resultados) que é 
aplicável aos cargos operacionais das 
Pequenas Empresas e os Líderes de 
Frente da área agrícola, que remunera 
os Integrantes mediante o atingimento 
dos indicadores previamente definidos 
para cada área; e o PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) para todos 
os Líderes e para os cargos técnicos, 
onde 80% do valor está atrelado ao 
cumprimento dos desafios e das metas 
estabelecidos no Programa de Ação 
(PA) e 20% dependem da avaliação 
do Líder sobre o Liderado, levando em 
consideração os valores da TEO.
De participação voluntária, o Plano de 
Previdência Privada (Odeprev) é um be-
nefício de contribuição definida ofereci-
do a todos os Integrantes. Inclui pecúlio 
por morte e invalidez permanente, além 
de benefício proporcional diferido (BPD), 
de renda mensal, resgate, portabilidade 
e autopatrocínio. O Integrante pode 
contribuir com 1% a 12% da remune-
ração, enquanto a Odebrecht participa 
com 10% sobre a contribuição mensal, 
acrescida da soma dos percentuais 
referentes à idade, ao tempo de serviço, 
ao nível salarial e ao resultado da Em-
presa. O valor arrecadado de janeiro a 
dezembro de 2013 foi de R$ 5,2 milhões, 
dos quais R$ 3,9 milhões vieram de 
contribuições dos Integrantes.
Com exceção dos estagiários e tercei-
ros, 100% dos Integrantes são repre-
sentados pelos sindicatos locais dos 
empregados ou federações dos traba-
lhadores e estão amparados por acor-
dos coletivos de trabalho. No caso dos 
empregados de terceiros são seguidas 
as convenções/acordos da categoria da 
qual sua empresa faz parte.

SEGURANÇA E SAÚDE
Foco permanente da Empresa, a 
segurança e a saúde dos Integrantes 
e Parceiros recebeu especial atenção 
nesta safra – quando foi desenvolvido 
o Sistema de Gestão de Segurança, 
Saúde, e Meio Ambiente (SSMA) que 
organizará a base de informações, 
integrando diretrizes, programas, pro-
cedimentos e ações adotadas em todas 
as Unidades. O sistema deverá estar 
totalmente comunicado e divulgado na 
próxima safra.
Em todas as Unidades, são mantidos 
postos de atendimento especializado 
em medicina do trabalho, e promoção à 
saúde onde atuam médicos, enfermei-
ros e técnicos que prestam assistência 
emergencial, respondem a questiona-
mentos relativos aos temas de saúde e 
ajudam com protocolos e requerimen-
tos, como atestados médicos e guias 
para exames complementares.
Entre os programas de saúde, são des-
taque a Ginástica Laboral e a Indústria 
Saudável, na qual são constantemente 
monitorados indicadores que englobam 
prevalência e incidência de doenças 
relacionadas ao trabalho, prevalência 
de doenças crônicas não transmissíveis 
e seus fatores de risco, incidência de 
exames complementares ocupacionais 
alterados, índices de absenteísmo e 
benefícios previdenciários. Isso permite 
o controle da evolução da saúde na 
Empresa, que promove ainda avaliações 

periódicas e campanhas com diferentes 
abordagens do assunto ao longo de 
todo ano, como a vacinação, prevenção 
do câncer de colo de útero e de prósta-
ta, hepatite e aids.
Obrigatório, o uso de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) também 
é monitorado em todas as Unidades 
agroindustriais, onde campanhas de 
sensibilização, educação e mobiliza-
ção incentivam o seu uso. Há rigoroso 
cumprimento da legislação trabalhista 
de normas e práticas de segurança no 
trabalho, contempladas, inclusive, em 
acordos de negociação coletiva.
Além de saúde e qualidade de vida, o 
tema segurança é fortemente dissemi-
nado em toda a Organização. O Diálogo 
Diário de Segurança, Saúde e Meio Am-
biente (DDSSMA), por exemplo, é uma 
prática com dez minutos de duração 
que serve para discutir pontos indispen-
sáveis para iniciar com segurança a exe-
cução dos trabalhos do dia a dia. Todos 
os Integrantes também participam de 
programas de capacitação sobre o tema 
no decorrer de toda a safra.
Benchmark no setor em indicadores de 
segurança, a cultura do comportamento 
seguro é constantemente incentivada. 
Personificando essas premissas, exis-
tem as chamadas Regras de Ouro, um 
conjunto de nove ações que têm como 
objetivo tornar o ambiente de trabalho 
mais seguro e livre de acidentes.
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Contudo, a Empresa registra alguma 
estagnação na melhoria dos resultados 
nas últimas safras. É sabido que, para 
alcançar a meta do acidente zero, é 
essencial que a conscientização da 
cultura de segurança esteja envolta de 
ações contínuas e intensas, o que de 
certa forma requer tempo e dedicação 
contínua e crescente.

REGRAS DE OURO – ATITUDE SSMA

1. Nós não fumamos em locais 
não autorizados; 
2. Nós utilizamos os EPIs (Equipa-
mento de Proteção Individual) e os 
EPCs (Equipamento de Proteção 
Coletiva) requeridos para o local e/
ou atividade sendo realizada, bem 
como as ferramentas adequadas; 
3. Nós seguimos os procedimentos 
estabelecidos ao realizar trabalhos e 
operar equipamentos; 
4. Nós não realizamos trabalhos 
de risco (trabalho que requeira 
bloqueio de energia, altura, espaço 
confinado, a quente, escavação e 
outros críticos à vida) sem Permis-
são de Trabalho liberada no local de 
trabalho, implementando todas as 
salvaguardas necessárias; 

5. Nós realizamos toda e qualquer 
atividade em condição segura, e nos 
recusamos a realizar o trabalho caso 
haja indício de insegurança; 
6. Nós não descartamos produtos 
e resíduos fora dos padrões 
da Empresa; 
7. Nós realizamos as intervenções 
agrícolas em total conformidade 
com as licenças e autorizações 
ambientais; 
8. Nós comunicamos e tratamos 
todo cenário de risco assim que 
identificado; 
9. Nós comunicamos todo acidente 
à Liderança imediatamente.

TAXA DE FREQUÊNCIA DE LESÕES

2009-2010

2013-2014

12

1.6

4.4

1.7 1.5

2010-2011

2011-2012 2012-2013

(1) Nº de acidentes por milhão de horas/homem trabalhadas
(2) Indicador da safra 2012-2013 foi revisto

INDICADORES DE SEGURANÇA – SAFRA 2013-2014

TAXA DE LESÃO (TAXA DE FREQUÊNCIA)

HOMENS MULHERES TOTAL

Unidade Integrantes Terceiros Total 
(Integr. + 3º) Integrantes Terceiros Total 

(Integr. + 3º) Integrantes Terceiros Total 
(Integr. + 3º)

Alcídia 0,06 0,31 0,10 0,00 0,00 0,00 0,05 0,26 0,08

Conquista 
do Pontal 0,66 0,00 0,51 0,29 0,00 0,22 0,60 0,00 0,46

Eldorado 0,20 0,00 0,09 0,38 0,00 0,17 0,23 0,00 0,10

Santa Luzia 0,23 0,13 0,21 0,38 0,76 0,45 0,25 0,23 0,25

Rio Claro 0,16 0,21 0,18 0,00 0,00 0,00 0,14 0,18 0,15

Morro Vermelho 0,74 0,36 0,58 0,46 0,00 0,27 0,69 0,30 0,54

Água Emendada 0,50 0,32 0,44 1,41 0,00 0,93 0,56 0,41 0,51

Alto Taquari 1,11 0,20 0,84 0,00 0,00 0,00 0,87 0,35 0,71

Costa Rica 0,67 0 0,45 0,47 0,00 0,32 0,64 0,00 0,43

Odebrecht 
Agroindustrial

0,41 0,14 0,33 0,33 0,08 0,25 0,39 0,16 0,32

TAXA DE DOENÇAS OCUPACIONAIS

HOMENS MULHERES TOTAL

Unidade Integrantes Terceiros Total 
(Integr. + 3º) Integrantes Terceiros Total 

(Integr. + 3º) Integrantes Terceiros Total 
(Integr. + 3º)

Alcídia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conquista 
do Pontal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eldorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Luzia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rio Claro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Morro Vermelho 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Água Emendada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alto Taquari 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odebrecht 
Agroindustrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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NÚMERO DE MORTES

HOMENS MULHERES

Unidade Integrantes Terceiros Total 
(Integr. + 3º) Integrantes Terceiros Total 

(Integr. + 3º)

Alcídia 0 0 0 0 0 0

Conquista do Pontal 0 0 0 0 0 0

Eldorado 0 0 0 0 0 0

Santa Luzia 1 0 1 0 0 0

Rio Claro 0 0 0 0 0 0

Morro Vermelho 0 0 0 0 0 0

Água Emendada 0 1 1 0 0 0

Alto Taquari 0 0 0 0 0 0

Costa Rica 0 0 0 0 0 0

Odebrecht Agroindustrial 1 1 2 0 0 0

TL: Taxa de Lesões – número de acidentes (CAF + SAF)/HHT * 200.000. Não inclui pequenas lesões (nível de primeiros socorros)
TDO: Taxa de Doenças Ocupacionais – número de doenças ocupacionais / HHT * 200.000
TDP: Taxa de dias perdidos – número de dias perdidos / HHT * 200.000. 
São considerados dias perdidos os dias calendário, contados a partir do dia imediatamente seguinte ao do acidente.
TA: Taxa de Absenteísmo – ausência devido a qualquer incapacidade, não apenas resultante de lesões ou doença relacionada ao trabalho. 
Exclui licenças temporárias, como por feriados, estudo, licença-maternidade/paternidade ou luto. Óbitos: total de óbitos no período

Todas as Unidades mantêm dois co-
mitês formais de segurança e saúde: a 
Cipa e a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho Rural (Cipa-
TR); a exceção são as Unidades Eldora-
do e Santa Luzia, que possuem somente 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa). Essas estruturas ope-
ram seguindo rígido processo formal, 

estabelecido pelas Normas Regula-
mentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego no Brasil (NR5 e NR31), e com 
legitimidade para representar 100% dos 
Integrantes. Parceiros e prestadores de 
serviço têm comissões próprias que 
representam seus trabalhadores, em 
estreita integração e cooperação com 
as comissões da Empresa.

COMITÊS DE SEGURANÇA

POLOS SÃO PAULO ELDORADO SANTA 
LUIZA GOIÁS ARAGUAIA TAQUARI

Alcídia Conquista 
do Pontal Eldorado Santa 

Luzia Rio Claro Água 
Emendada

Morro 
Vermelho

Alto 
Taquari Costa Rica

Total de 
Integrantes 1.309 1.991 1.397 2.476 2.109 1.224 1.336 1.438 1.533

Total de 
membros da Cipa 16 16 34 34 16 16 15 11 14

Total de membros 
da CipaTR 10 12 _ _ 18 8 12 13 24

TAXA DE DIAS PERDIDOS

HOMENS MULHERES TOTAL

Unidade Integrantes Terceiros Total 
(Integr. + 3º) Integrantes Terceiros Total 

(Integr. + 3º) Integrantes Terceiros Total 
(Integr. + 3º)

Alcídia 4 0 3 0 0 0 3 0 3

Conquista 
do Pontal

14 0 11 3 0 3 13 0 10

Eldorado 10 0 5 137 0 63 29 0 14

Santa Luzia 3 40 10 120 40 97 20 35 23

Rio Claro 3 7 4 0 7 0 3 6 4

Morro Vermelho 8 3 6 7 3 4 8 2 6

Água Emendada 16 31 21 7 31 5 15 26 19

Alto Taquari 26 26 26 0 26 0 22 22 22

Costa Rica 8 0 6 1 0 1 7 0 5

Odebrecht 
Agroindustrial

9 10 9 38 10 26 13 9 12

TAXA DE ABSENTEÍSMO

UNIDADE NÚMERO INTEIRO POR UNIDADE

Alcídia 280

Conquista do Pontal 282

Eldorado 308

Santa Luzia 361

Rio Claro 577

Morro Vermelho 669

Água Emendada 811

Alto Taquari 473

Costa Rica 557

Odebrecht Agroindustrial 472
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TREINAMENTO E EDUCAÇÃO
Voltado para as lideranças da base da 
Empresa, o Programa Líder de Frente 
qualificou 300 Líderes e supervisores 
ao longo da safra, que receberam 96 
horas-aula de capacitação. Ao todo, fo-
ram promovidas mais de 850 mil horas 
de treinamentos – média de 11,3 horas 
por Integrante, com um total de quase 
75 mil participações, 14,5% mais que na 
safra anterior. Reafirmando o compro-
misso com o desenvolvimento de seus 
Integrantes, a Odebrecht Agroindustrial 
investiu R$ 25 milhões em programas 
de capacitação e aperfeiçoamento 
profissional na safra 2013-2014 e a 
projeção de investimentos em capaci-
tação para a safra seguinte (2014-2015) 
é manter este valor. 
Para estimular cada vez mais a qua-
lificação profissional, a Odebrecht 
Agroindustrial foi a primeira empresa 
do País a formalizar um convênio com 
a base nacional do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai). Man-
tendo o relacionamento estreito com os 
diretórios regionais do Senai nos quatro 
Estados em que atua, o acordo cre-
denciou a Empresa a utilizar o catálogo 
nacional de capacitação.

A parceria com o Senai é endossada 
pelo fato de a Odebrecht Agroindustrial 
ter sido ainda a empresa com maior 
número de demandas no Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec) na safra 2013-
2014. No total, são mil vagas pactuadas, 
divididas em 59 turmas. Apenas no 
Mato Grosso do Sul, a quantidade de 
vagas para os Integrantes da Odebrecht 
Agroindustrial representa 47% de toda a 
oferta para o Estado.
Os programas de treinamento man-
tiveram o foco nos Integrantes lo-
calizados nos Polos Agroindustriais. 
Realizado entre janeiro e março de 2014, 
o Programa Aprender Fazendo, por 
exemplo, assegurou a capacitação de 
116 operadores de máquinas agrícolas 
do Polo Taquari. Com o objetivo de fazer 
com que os operadores interajam com 
a manutenção, preparando-os para 
realizar pequenos ajustes do dia a dia, 
foi cumprida carga horária de 360 horas 
entre aulas teóricas e aulas práticas.
Alinhadas ao planejamento das quali-
ficações e sua continuidade, diversas 
capacitações também acontecem nas 
próprias comunidades, principalmente 
por meio do Programa Energia Social, 
destinado à promoção de ações e pro-
jetos que amparem a sustentabilidade 
dos negócios. O programa já qualificou 
mais de 3 mil pessoas das comunidades 
dos nove municípios onde está implan-
tado, sendo que aproximadamente 65% 
foram contratados pela Empresa.

Em maio de 2013, por exemplo, mais 
de 200 alunos de Alto Taquari (MT) 
receberam os certificados de conclusão 
dos cursos realizados em parceria com 
a prefeitura e o Senai, nas seguintes 
áreas: eletricista, assistente e auxiliar 
administrativo, informática básica, mon-
tagem e manutenção de computadores, 
pedreiro, pintor, aplicador de revesti-
mento cerâmico, instalador hidráulico, 
confeitaria e garçom. No mesmo mês, 
quase 70 alunos dos cursos de ope-
rador de tratores agrícolas, manuten-
ção de máquinas agrícola e eletricista 
veicular receberam seus certificados 
de qualificação profissional na sede do 
Senai de Mineiros (GO). Já em Costa 
Rica (MS), cursos para mecânico a die-
sel, operadores de máquinas agrícolas, 
condutor de visitantes de atrativos 
naturais, curso básico de supermerca-
dos - padeiro e confeiteiro e serviços de 
hotelaria, realizados em parceria com o 
Instituto Delta - atenderam 150 pessoas 
da comunidade.
Iniciativa bem-sucedida em outras 
empresas da Organização, o Programa 
de Desenvolvimento do Empresá-
rio (PDE) foi destinado a jovens com 
mais de cinco anos de formados e até 
38 anos de idade. O PDE tem como 
objetivo acelerar o desenvolvimento 
de Parceiros, integrando plano de vida e 
de carreira, e ajudar a compreender os 
valores da Tecnologia Empresarial Ode-
brecht (TEO). Na safra, 24 Líderes da 
Odebrecht Agroindustrial participaram 
dos quatro módulos do programa.

TREINAMENTO POR CATEGORIA FUNCIONAL

Nº DE PARTICIPANTES Nº TOTAL 
 DE HORAS

HORAS MÉDIAS 
POR INTEGRANTE

Diretores 8 90 11,3

Homens 8 90 11,3

Mulheres 0 0 0

Gerentes e supervisores 173 1.290,2 7,5

Homens 146 1.244,2 8,5

Mulheres 27 46,0 1,7

Líderes 8.113 119.114,4 14,7

Homens 7.791 114.433,1 14,7

Mulheres 322 4.681,3 14,5

Técnicos 6.148 73.421,6 11,9

Homens 5.937 71.338,4 12,0

Mulheres 211 2.083,2 9,9

Administrativos 2.700 39.343,4 14,6

Homens 1.575 18.984,2 12,1

Mulheres 1.125 20.359,2 18,1

Operacionais / produção 56.743 612.280,0 10,8

Homens 48.084 538.462,7 11,2

Mulheres 8.659 73.817,3 8,5

Trainees 200 2.405,2 12,0

Homens 144 1.740,0 12,1

Mulheres 56 665,2 11,9

Estagiários 244 2.213,0 9,1

Homens 155 1.403,8 9,1

Mulheres 89 809,2 9,1

Outros Cargos 659 9.916,0 15,0

Homens 512 8.268,2 16,1

Mulheres 147 1.647,8 11,2

Total 74.988 860.073,8 11,5

Homens 64.352 755.964,6 11,7

Mulheres 10.636 104.109,2 9,8

Para a Odebrecht Agroindustrial, 
carreira é uma associação de desafios 
que deve ser construída com base no 
diálogo entre Líder e Liderados. Na safra 
2013-2014, a Empresa deu mais um 
passo nessa direção, ao desenvolver 
um completo e detalhado Programa de 
Carreiras. Dividido em três áreas – Ad-
ministração, Agroindustrial e Liderança, 
o programa tem dois pilares: simplicida-
de e clareza dos caminhos de carreiras. 
Possui matriz de qualificação na qual 
constam os treinamentos obrigatórios, 
essenciais e de desenvolvimento, para 
que o Integrante evolua em cargos e 
salários, inclusive por meio de migração 
entre as áreas e entre as empresas da 
Organização Odebrecht.
Também é uma ferramenta de apoio 
ao diálogo entre Líder e Liderado em 
relação à carreira, que tem por objetivo 
atingir todos os ambientes de trabalho. 
Nesse processo, mais de 15 mil pessoas 
desenvolveram, com seus Líderes, 
estratégias individuais de desen-
volvimento profissional. Além disso, 
nesse período, 90% dos Integrantes 
receberam avaliação de desempenho. 
A avaliação leva em consideração as 
características pessoais, competências 
empresariais, capacidades específicas e 
outros aspectos dos avaliados.
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Tendo entre os seus valores o compro-
misso de servir o Cliente com inovação, 
produtividade e responsabilidade, a 
Odebrecht Agroindustrial trabalha para 
manter a satisfação e, consequente-
mente, relacionamentos de longo prazo 
com seus Clientes. Devido ao modelo 
do negócio, a Empresa mantém um pe-
queno número de Clientes e, por conta 
disso, consegue garantir um contato 
próximo e constante. 
Entretanto, o direcionamento da área 
comercial segue em sentido oposto: o 
de expandir a base de Clientes e ganhar 
market share no Centro-Oeste do País. 
A ideia é desenvolver alternativas logís-
ticas que possibilitem a exploração de 
novos mercados, tanto no Brasil quanto 
no exterior.
Além disso, a estratégia da área co-
mercial se baseia em duas alavancas: o 
fortalecimento do relacionamento com 
distribuidoras regionais, aumentando 
a participação nos Estados onde já há 
produção e incentivo, capturando assim 
melhores resultados; e excelência em 
inteligência de mercado, com projeções 
acertadas da curva de preços ao longo 
da safra, que levem a estocar nos mo-
mentos de preço mais baixo e a vender 
nos períodos de alta. A venda de etanol 
para as distribuidoras segue atrelada 
aos valores divulgados pelo Centro de 
Estudos Avançados em Economia Apli-
cada da Esalq/USP, que semanalmente 
publica os preços do produto, servindo 
de parâmetro aos contratos que serão 
fechados na semana seguinte.

Largamente aceitos pelos Clientes e 
órgãos de fiscalização, os produtos 
comercializados pela Odebrecht Agroin-
dustrial se destacam por requisitos 
de qualidade, sem que haja quaisquer 
restrições à sua comercialização. As 
informações relevantes dos produtos 
são divulgadas com transparência, 
garantindo segurança e sustentabili-
dade em todas as fases do seu ciclo de 
vida. A Empresa dispõe ainda de um 
Plano de Atendimento de Emergência 
(PAE), com procedimentos e medidas a 
serem adotados em caso de acidente 
no transporte de açúcar ou etanol.
Não são comercializados produtos 
proibidos em certos mercados ou que 
sejam objeto de questionamento ou 
debate público. As especificações de fa-
bricação do etanol estão disponíveis no 
site www.odebrechtagroindustrial.com, 
de forma a atender à legislação da 
Agência Nacional de Petróleo (ANP). A 
empresa estimula e participa de cam-
panhas de marketing do setor que va-
lorizam os benefícios do etanol, porém 
não desenvolve ações de marketing 
específicas por não comercializar dire-
tamente aos usuários finais do produto.

Pequena Empresa Comercial (PEC)
Na safra 2013-2014, foi lançado o 
projeto da Pequena Empresa Comer-
cial (PEC), com o objetivo de melhorar 
o desempenho das nove Unidades, 
permitindo, por exemplo, melhor plane-
jamento da produção, otimização dos 
estoques, redução do custo de servir e 
ganhos de precificação. Na prática, cada 
Unidade funciona como uma pequena 
empresa que fornece os produtos que 
serão vendidos e distribuídos pela área 
Comercial e Logística. 
A partir da visão consolidada dos re-
sultados das Unidades Agroindustriais, 
a Pequena Empresa Comercial (PEC) 
captura ganhos de escala tanto na área 
comercial como na área logística, ele-
vando o nível de serviço aos Clientes e o 
resultado da Odebrecht Agroindustrial. 
Os indicadores começaram a ser levan-
tados e os resultados serão aferidos na 
próxima safra.

CLIENTES
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Contabilizando 5.925 Fornecedores 
ativos, a Odebrecht Agroindustrial ado-
tou diferentes medidas durante a safra 
2013-2014 para aprimorar a gestão de 
suprimentos, em linha com a sua cultura 
de desenvolver e manter relacionamen-
tos transparentes e de longo prazo.
O grande passo foi a implantação de 
Sistemática de Gestão de Contratos 
que, por meio da estruturação de áreas 
de administração contratual, formali-
zação e sistematização de processos e 
da capacitação de gestores e de fiscais 
de contrato, tem o objetivo de levar ao 
nível de excelência atividades que vão 
desde a formação e a demanda até o 
pagamento do Fornecedor.
Algumas iniciativas desenvolvidas na 
safra foram essenciais na reestrutura-
ção dos processos de relacionamento 
com Fornecedores:
• Adaptação dos sistemas de gestão 

(ERP) para amparar o processo 
de avaliação de Fornecedores e o 
controle de contratos, permitindo o 
acompanhamento dos indicadores 
de desempenho das empresas 
contratadas;

• Início da implantação do portal de 
relacionamento com Fornecedores 
(http://www.odebrechtagroindustrial.
com.br/sobre-eth/portal-do-

CONTRATAÇÃO
A diretriz de Suprimentos da Odebrecht 
Agroindustrial determina que toda a 
seleção de Fornecedores seja realizada 
concedendo igualdade de condições 
(isonomia) a todos os participantes e 
considerando critérios técnicos, pro-
fissionais e éticos. Esses critérios, além 
das condições comerciais e técnicas, in-
cluem a capacidade econômico-finan-
ceira, observância das obrigações legais, 
atendimento da política e dos requisi-
tos de Sustentabilidade histórico que 
demonstre confiabilidade. Previamente 
às principais contratações, é solicitado 
aos Fornecedores o preenchimento 
de questionário, avaliação financeira e 
documentos que confirmem a legalida-
de de suas operações, assim como são 
realizadas visitas que visam atestar o 
atendimento a todas as exigências.

fornecedor), conferindo maior 
transparência e agilidade aos 
processos de cotação, formalização 
de compra, acompanhamento de 
pagamentos e atualizações cadastrais 
e com potencial de ampliação de 
escopo para sustentar a divulgação 
dos indicadores de desempenho  
do Fornecedor;

• Criação de área para estabelecer e 
implantar melhores práticas na relação 
com os Parceiros agrícolas (terras e 
fornecimento de cana), que possuem 
características peculiares ao negócio e 
tem um grande impacto no resultado;

• Implantação e divulgação do Código de 
Conduta de Fornecedores;

• Encontro de Valor com Fornecedores: 
conscientização das principais 
Lideranças sobre a importância do 
Parceiro e do relacionamento com  
ele no dia a dia da Empresa.

Para a próxima safra, a Odebrecht 
Agroindustrial tem como meta enrique-
cer a manutenção da base de Fornece-
dores com solicitações de documentos 
fiscais, financeiros e ambientais, além 
de estruturar o procedimento de avalia-
ção de desempenho dos contratados.
Atualmente, a Empresa não realiza 
avaliações referentes a direitos huma-

A Odebrecht Agroindustrial considera 
significativos os contratos de investi-
mentos cujos valores superam o valor 
de R$ 10 milhões. Na safra 2013-2014, 
foram firmados oito contratos dessa 
natureza, sendo que 100% incluíam 
cláusulas de direitos humanos e pas-
saram por aprovação da área jurídica 
antes da assinatura.
Pequenos Fornecedores e Fornecedo-
res locais são mapeados com o apoio 
das unidades e, uma vez considerados 
aptos a atender ao escopo de contra-
tação nos níveis exigidos, têm igual-
dade de oportunidades em relação a 
empresas de maior porte. Além disso, 
um dos objetivos do programa Energia 
Social é justamente incentivar econo-
mias locais, estruturando planos para 
pequenas comunidades desenvolverem 
seus negócios vocacionais. Alguns 
exemplos do programa que podem ser 
elencados como políticas que valorizam 
a contratação local são: 

nos em seus Parceiros, porém exige 
de 100% dos contratados os mesmos 
padrões de condições trabalhistas, 
ambientais e de respeito à legislação 
aplicados na Organização Odebrecht 
– especialmente dos Fornecedores de 
cana. Essas exigências são colocadas 
em cláusulas contratuais que, em caso 
de descumprimento, podem incorrer 
em multa e/ou rescisão contratual.
A gestão dos contratos das Unidades 
avalia ainda práticas de Segurança, 
Saúde e Meio Ambiente (SSMA) dos 
prestadores de serviço, assim como 
procura garantir que todos os direitos 
e padrões trabalhistas estão sendo 
respeitados – incluindo a inexistência 
de mão de obra infantil e de condições 
de trabalho degradantes e o direito de 
liberdade sindical. Na safra 2013-2014, 
não foram identificadas operações que 
violassem esses direitos, bem como 
a ocorrência de trabalho infantil e/ou 
forçado ou análogo à escravidão. Seto-
rialmente, a empresa trabalhou para que 
a Proposta de Emenda à Constituição 
57, a chamada PEC do trabalho escravo, 
que já está em tramitação no Congresso 
há mais de 15 anos, fosse enfim aprova-
da para que na sequência pudesse ser 
regulamentada.

• Cooperativa de Assentados de Mirante 
de Paranapanema – Fornecimento de 
legumes, frutas e hortaliças orgânicos 
para a empresa de alimentação que 
atende às Unidades do Polo SP;

• Pequenos produtores agrícolas de 
Mineiros/GO – Fornecimento de 
legumes e hortaliças para a empresa 
de alimentação que atende ao Polo 
Araguaia (em desenvolvimento);

• Cooperativa de Assentados de Nova 
Alvorada do Sul/MS – Fornecimento 
de legumes e hortaliças para a 
empresa de alimentação que 
atende ao Polo Santa Luzia (em 
desenvolvimento);

• Costureiras Assentadas de 
Perolândia/GO – Fornecimento  
de uniformes para o Polo Araguaia  
(em desenvolvimento).

GASTOS COM FORNECEDORES LOCAIS

POLOS TOTAL DE GASTOS COM 
FORNECEDORES (R$ MIL)

TOTAL DE GASTOS COM 
FORNECEDORES LOCAIS (R$ MIL)

PROPORÇÃO DE GASTOS COM 
FORNECEDORES LOCAIS (%) (1)

São Paulo 713.690 520.279 72,90%

Eldorado 407.705 140.695 34,51%

Santa Luzia 465.430 202.673 43,55%

Goiás 495.437 190.306 38,41%

Araguaia 659.953 335.681 50,86%

Taquari 577.079 252.879 43,82%

(1) Fornecedores locais são entendidos como aqueles localizados em regiões e municípios vizinhos 
das localidades onde estão as Unidades da Odebrecht Agroindustrial, independentemente do Estado.

FORNECEDORES

GRI EC6  HR1  HR2  HR5  HR6  HR7
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A Odebrecht Agroindustrial segue 
a Política sobre Sustentabilidade da 
Organização Odebrecht e identifica a 
Sustentabilidade como um processo, 
o equilíbrio entre Responsabilidade 
Ambiental, Responsabilidade Social e 
Responsabilidade Econômico-Financei-
ra do negócio. A Empresa acredita que 
a construção dessa cultura sustentável 
precisa estar aliada a práticas que fazem 
com que não só o negócio, mas toda 
a cadeia de valor seja sustentável. 
Por isso, investe em ações para apro-
fundar o relacionamento com seus di-
versos públicos e promover o desenvol-
vimento sustentado das comunidades 
nas regiões onde atua.

PROGRAMA ENERGIA SOCIAL
O Programa Energia Social para 
Sustentabilidade Local tem como 
objetivo contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida das regiões onde a 
Odebrecht Agroindustrial atua, com 
ações e investimentos sustentáveis 
em um modelo de gestão participativa. 
A iniciativa integra e fortalece os laços 
com as comunidades e governos locais 
por meio do compromisso da Empresa 
em entender as prioridades locais e, em 
conjunto, definir as ações e os investi-
mentos socioambientais. 
Para nortear suas ações, o Programa 
adota alguns documentos-base, como 
a Carta da Terra, os Objetivos do Milênio 
e a Agenda 21. Esses documentos são 
referendados pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e procuram relacio-
nar de forma sustentável o equilíbrio das 
relações entre a natureza, a sociedade e 
a vida humana. Além desses, o Energia 
Social também adota a Flor da Cultura da 
Sustentabilidade e a Política sobre Sus-
tentabilidade da Organização Odebrecht.
Hoje, o Programa está presente em nove 
cidades, nas quais já foram implantados 
mais de 50 projetos, em parceria com 
os governos e as comunidades locais. 
O Programa é desafiador, pois trabalha 
com um modelo de governança partici-
pativa em que a comunidade, a prefei-
tura e a Empresa decidem, em conjunto, 
quais as prioridades para os municípios 
e quais projetos serão realizados. 
Nesta safra, o Programa Energia Social 
completou quatro anos do seu lança-
mento. Foram 13 novos projetos implan-
tados, beneficiando diretamente 
1,8 mil pessoas, com investimento de 
R$ 3,3 milhões. Depois de um longo 
processo de amadurecimento das rela-
ções e processos, pode-se afirmar que 
esta safra foi a com maior número de 
realizações e envolvimento da comuni-
dade, com 20 mil participações.
Alguns aspectos são importantes 
destacar:

COMUNIDADE E GOVERNO
• A mudança, no início de 2013, nas 

gestões dos municípios onde o 
Programa está implantado. Apesar 
de diminuir o ritmo das atividades no 
início dos mandatos, a modificação 
propiciou participações de novos 
gestores e técnicos do governo  
local, mais mobilizados para 
apresentar resultados. 

• A maturidade da comunidade. 
Depois de quatro anos participando 
ativamente de reuniões, debates 
e discussões promovidas pelo 
Programa, a comunidade demonstrou 
maior proatividade e interesse 
na maioria dos municípios. Como 
resultado, houve grande aumento da 
demanda por novos projetos.

• Facilitação local realizada pela equipe 
da Odebrecht Agroindustrial residente 
nos municípios. O resultado foi uma 
aproximação mais rápida das pessoas,  
da comunidade e governo local com  
a Empresa, reforçando a confiança  
no processo e a presença da Empresa 
na comunidade local.

Os resultados do programa são moni-
torados por meio de Indicadores que 
consideram, entre outros, as diretrizes 
para investimento social privado da 
International Finance Corporation (IFC), 
instituição do Banco Mundial que apoia 
os investimentos privados nos países 
em desenvolvimento. A Odebrecht 
Agroindustrial mantém, ainda, relató-
rios mensais de acompanhamento 
das iniciativas por município, bole-
tins informativos e um site específico 
(www.energiasocial.com.br) para 
divulgação das ações para seus 
públicos de interesse.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO ENERGIA SOCIAL APÓS 4 ANOS

* Apenas 1 município conseguiu quantificar a informação.
** Informações coletadas somente nos anos 2012 e 2013.

BENEFÍCIO PARA O NEGÓCIO

Investimento da Empresa 

R$ 15 milhões 
Investimento de Parceiros 

nos projetos R$ 3 milhões
Integrantes envolvidos 

na execução do programa 91 

Projetos Desenvolvidos 57
Eventos Realizados 1.290
Parcerias estabelecidas 103

Pessoas beneficiadas 

pelos projetos 26,7 mil
Pessoas participantes 

nos eventos 66 mil
Pessoas qualificadas na 

comunidade 3 mil

Pessoas contratadas pelo mercado 111*
Renda Gerada para a Comunidade 

R$ 12,2 mihões
Recurso captado pelos projetos 

R$ 3,5 milhões

Pessoas contratadas pela Empresa 1.500
Fornecedores locais contratados 224
Citações positivas na mídia 96**

IMPACTO

RESULTADO

PRODUTO

INSUMO

GRI SO1
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Com investimento acumulado em R$ 15 milhões, até março 
de 2014, o Programa já realizou 1.254 eventos e desenvolveu 
57 projetos. Estas iniciativas beneficiaram diretamente 
92,6 mil pessoas. 
O ano-safra também foi marcado pelo fortalecimento das 
Ações de Mobilização Comunitária. Esse tipo de iniciativa, 
quando integrada ao Calendário de Eventos de cada cidade 
e a temas relacionados à Sustentabilidade, tem grande 
capacidade de envolver as pessoas que não participam 
diretamente das reuniões e por consequência ampliam a 
abrangência do Programa. Os principais eventos foram: 

• Cine Energia Social – Tem como foco promover exibições de 
filmes, documentários e desenhos para diferentes públicos 
que contribuem com a ampliação dos conceitos e práticas de 
sustentabilidade. Destaque para o desenho animado francês 
Kirikou e os Animais Selvagens, que compreende quatro 
histórias e lendas africanas, contadas por um menino de 7 
anos, e a busca para salvar o meio ambiente de sua aldeia. 
O filme foi doado a todas as escolas Municipais e Estaduais, 
por meio das Secretarias de Educação, dos nove munícios de 
atuação do Programa, em apoio às atividades pedagógicas. 

• Dia das Crianças – Em todos os municípios do Programa, 
foram realizadas atividades educativas e recreativas em par-
ceria com as prefeituras municipais. As ações possibilitaram 
o envolvimento do Programa com aproximadamente 3 mil 
crianças, com foco na preservação ambiental. 

• Copa Energia Social das Escolas Municipais – Em Mineiros, 
Goiás, foi realizada a 1ª Copa Energia Social das Escolas 
Municipais nos dias 27 a 29 de novembro de 2013, no Centro 
Esportivo Antônio Carlos Paniago. Mais de 530 crianças, de 9 
a 11 anos, competiram nas modalidades de Futsal e Queimada. 

• Formação Cidades Sustentáveis – O Programa  
viabilizou workshop com integrantes das Prefeituras  
para atualização das prioridades e desafios dos municípios, 
seguindo a plataforma que funciona como uma agenda  
para a sustentabilidade, incorporando de maneira  
integrada as dimensões social, ambiental, econômica,  
política e cultural e abordando as diferentes áreas  
da gestão pública em 12 eixos temáticos.  

• Seminários de Sustentabilidade Local – A realização  
referendou a contribuição do Programa para Sustentabilida-
de, para debater temas relevantes locais, explicitado  
pelo grande número de participantes e depoimentos.

PROJETOS JÁ IMPLANTADOS PELO PROGRAMA ENERGIA SOCIAL

COMISSÃO TEMÁTICA EDUCAÇÃO

PROJETOS MUNICÍPIOS

Qualificação Profissional

Cachoeira Alta (GO)

Caçu (GO)

Nova Alvorada do Sul (MS)

Mirante do Paranapanema (SP)

Perolândia (GO)

PROJETOS JÁ IMPLANTADOS PELO PROGRAMA ENERGIA SOCIAL

COMISSÃO SAÚDE SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

PROJETOS MUNICÍPIOS

Adequação do Viveiro de mudas nativas Costa Rica (MS)

Ampliação da Infraestrutura do Hospital Municipal Mineiros (GO)

Materiais Médico-Hospitalares Costa Rica (GO)

Laboratório de Análises Clínicas Nova Alvorada do Sul (MS)

CTI Neonatal Alto Taquari (MT)

Monitoramento da Biodiversidade – Fase I

Mineiros (GO)

Costa Rica (MS) 

Alto Taquari (MT)

Reabertura do Parque Nacional das Emas Mineiros (GO)

COMISSÃO ATIVIDADES PRODUTIVAS

PROJETOS MUNICÍPIOS

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Teodoro Sampaio (SP)

Mirante do Paranapanema (SP)

Cachoeira Alta (GO)

Caçu (GO)

Nova Alvorada do Sul (MS)

Projeto Arquitetônico Frutos da Roça Caçu (GO)

Hortas circulares Nova Alvorada do Sul (MS)

Nutrição Animal Teodoro Sampaio (SP)

COMISSÃO CULTURA

PROJETOS MUNICÍPIOS

Projeto Arquitetônico Ponto 
de Cultura da Sustentabilidade

Cachoeira Alta (GO)

Caçu (GO)

Mirante do Paranapanema (SP)

Teodoro Sampaio (SP)

Nova Alvorada do Sul (MS)

Revelando Mirante Mirante do Paranapanema (SP)

Livro Cantigas e Cirandas no Cerrado Costa Rica (MS)

GRI 4.16  EC8  EC9
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PROJETOS IMPLANTADOS NA SAFRA 2013-2014

SAÚDE, SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

PROJETOS MUNICÍPIOS ATIVIDADE IMPACTOS ATUAIS OU ESPERADOS

Plano de 
Gerenciamento 
Integrado de 
Resíduos Sólidos

Mineiros (GO)

O plano contempla análise dos resíduos 
sólidos, modos de geração, formas de 
acondicionamento na origem, coleta, 
transporte, processamento, recuperação e 
disposição final para avaliar o atendimento 
à legislação e oportunidades de melhoria. 

O plano tem validade de 20 anos e 
contempla a introdução de coleta seletiva 
para cada município. As medidas tiveram 
validação nos municípios para acesso 
a recursos públicos ligados à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 

Vida Saudável Caçu e Cachoeira 
Alta (GO)

Visa qualificar agentes de saúde, sociais e 
de educação para atuar nas comunidades 
em temas ligados à vulnerabilidade social. 
Prioritariamente, estimulará pré-adoles-
centes, adolescentes e jovens a desenvol-
verem comportamentos saudáveis.

25 profissionais foram capacitados para 
atuar com ações educativas envolvendo 
toda a base familiar. O trabalho visa à pro-
moção e à sensibilização para conscienti-
zar e orientar a relação entre pais e filhos, 
jovens e a melhor idade das famílias.

Implantação do 
Cicloturismo no 
Parque Nacional das 
Emas (PNE) 

Mineiros (GO)

Estruturar a atividade de ciclismo no 
Parque para incentivar a visitação e 
o envolvimento da população com o 
Cerrado, por meio da capacitação de 
30 guias e condutores e da abertura de 
uma trilha ciclística monitorada com 20 
bicicletas à disposição dos visitantes. 

Aproximar do Parque a população 
do entorno, por meio de educação 
ambiental, e dar continuidade ao 
processo de estruturação do 
turismo ecológico na região. 

Sede da Associação 
Pestallozzi Alto Taquari (MT)

Estruturar uma sede adequada para a 
adoção dos serviços de atendimento 
multidisciplinar a pessoas com deficiência.

Oferecer atendimento de qualidade às 
pessoas com deficiência da região.

ATIVIDADES PRODUTIVAS

PROJETOS MUNICÍPIOS ATIVIDADE IMPACTOS ATUAIS OU ESPERADOS

Fortalecimento da 
Agricultura Familiar Mineiros (GO)

Organizar a produção em escala com 
os agricultores familiares por meio 
do Programa de Assistência Técnica 
da Emater/Prefeitura para fornecer 
alimentos com alto padrão de qualidade ao 
consumidor e à merenda escolar. 

Fortalecer a Coopermin na organização 
da agricultura familiar local, atendendo 
diretamente 30 produtores rurais e suas 
famílias, e indiretamente, os alunos das 
escolas públicas e toda a população de 
Mineiros e região por meio de oferta de 
produtos de qualidade.

Nutrição Animal Teodoro Sampaio 
(SP)

Apoio à cadeia produtiva do leite. O projeto 
viabilizará a implantação de técnicas 
de nutrição do gado leiteiro, baseadas 
na produção de capim-elefante para 
suplementar a alimentação do gado no 
período de seca (quando a escassez da 
pastagem reduz a produção diária).

Atendimento de 100 pequenos 
produtores e assentados da região 
e aumento da renda deles.

Apoio à cooperativa 
de corte costura e 
artesanato

Perolândia (GO)

Criar cooperativa de costureiras para a 
confecção de uniformes e artesanatos. 
Serão realizadas capacitações em 
associativismo e corte e costura industrial 
para os participantes da cooperativa, 
assim como, em parceria com o Sebrae, 
será construído o plano de negócios.

Atender à demanda do município, 
da prefeitura, do posto de saúde, das 
escolas municipais e faculdades da região. 
Geração de renda para 70 moradores da 
zona rural, sendo a maioria mulheres.

Hortas Circulares Nova Alvorada do Sul 
(MS)

Contribuir com a disseminação de 
conhecimentos práticos de produção 
de hortas circulares, por meio de 
sistema agroecológico sem fertilizantes, 
agrotóxicos e reguladores de crescimento. 

Serão contemplados 27 produtores, 
que poderão abastecer escolas e 
empresas com produtos orgânicos.

PROJETOS IMPLANTADOS NA SAFRA 2013-2014

EDUCAÇÃO

PROJETOS MUNICÍPIOS ATIVIDADE IMPACTOS ATUAIS OU ESPERADOS

Cursos de 
qualificação 
profissional para 
comunidade

Alto Taquari (MT), 
Mineiros (GO) e 
Costa Rica (MS).

Cursos profissionalizantes de mecânico, 
soldador, caldeireiro, operador de 
tratores agrícolas e colhedora de cana, 
eletricista, atendimento ao Cliente, 
monitoria em turismo, confeitaria, 
eletricista, instalador hidráulico, 
informática, entre outros.

Formação profissional de 450 pessoas 
residentes dos municípios, atendendo a 
demandas específicas de cada mercado. 

Curso de pós-
graduação em 
psicopedagogia 
para professores 
das redes públicas

Mirante do 
Paranapanema (SP)

Início em novembro de 2011 e término 
em março de 2013. Atende 80 educa-
dores, com 450 horas/aula ministradas 
por professores-doutores da Universi-
dade Cidade de São Paulo (Unicid).

Formação de 80 educadores pós-gra-
duados em Psicopedagogia Institu-
cional; aprimoramento do processo de 
aprendizagem nas escolas do sistema 
de educação do município.

GRI EC9
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PROGRAMA BROTO DE GENTE
A Associação Broto de Gente tem como 
ênfase o reforço escolar nas disciplinas 
de matemática e português, com acom-
panhamento das médias escolares e 
auxílio nas tarefas. Desde 2006, quando 
foi criada, já recebeu investimentos de 
R$ 2,6 milhões e beneficiou aproxima-
damente 1,6 mil crianças e adolescentes 
de 4 a 15 anos de idade, entre filhos 
dos Integrantes da Unidade Eldorado 
(MS) e moradores das comunidades do 
entorno da Empresa, nos municípios de 
Deodápolis, Lagoa Bonita, Presidente 
Castelo, Vila União e Porto Vilma.
Durante a semana, os alunos têm 
uma hora por dia de reforço escolar 
e participam de oficinas de coral, 
dança, futsal, futebol e informática. 
Em 2013, a Unidade Eldorado destinou 
R$ 583 mil para a Associação, e atendeu 
230 crianças, sendo que 96 (42%) são 
filhos de Integrantes.
As prioridades são cursos de quali-
ficação profissional, exclusivos para 
adolescentes. A meta é capacitá-los 
para o mercado de trabalho da região. 
Para 2014, estão programadas mudan-
ças no modelo pedagógico. A equipe 
de professores vai trabalhar focada 
em conceitos lúdicos, utilizando jogos 
e atividades voltadas ao processo de 
aprendizagem construtivista para as 
disciplinas de matemática e português. 
A Associação também desenvolveu a 
Oficina da Cidadania para difundir os 
valores de um bom cidadão, o conheci-
mento de seus direitos e, principalmen-
te, seus deveres.

GESTÃO DE IMPACTOS
As operações e atividades da Ode-
brecht Agroindustrial, nos municípios 
e regiões de atuação, podem causar 
impactos positivos e negativos, desde 
a fase de implantação do empreendi-
mento (etapa já concluída em todas 
as Unidades) e durante sua operação 
contínua. A implantação das Unidades 
Agroindustriais foi precedida pela reali-
zação de Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA) em que foram avaliados, um 
a um, todos os impactos reais e poten-
ciais, sociais e ambientais. 
Para cada um dos impactos, ainda 
que potenciais, foram propostas 
medidas preventivas, mitigadoras 
e corretivas. Esse processo incluiu 
audiências públicas e debates com cada 
Comunidade envolvida para validação/
adequação. Foram atendidas todas as 
medidas recomendadas para adoção 
antes e durante a fase de implantação 
das Unidades.
Na fase atual, que é a operação do 
negócio, os aspectos comuns e mais 
significativos, em termos negativos, em 
todas as Comunidades são os impactos 
decorrentes do aumento da população 
nos municípios, resultado da contra-
tação das pessoas e de fornecedores 
pela Empresa. O impacto se dá sobre 
as infraestruturas de saúde, educa-
ção, moradia e transporte, bem como 
na potencialização dos riscos sociais 
(segurança, criminalidade, violência, 

expectativas frustradas). Em relação a 
isso, a Odebrecht Agroindustrial traba-
lha com políticas efetivas de Pessoas e 
Sustentabilidade que apoiam a gestão, 
a prevenção e a mitigação dos impactos 
das operações sobre as comunidades 
locais, abrangendo as áreas de cultura, 
educação, atividades produtivas, saúde, 
segurança e preservação ambiental.
Em relação às práticas de gestão de 
Pessoas, a Empresa tem uma política de 
valorização e contratação de pessoas 
da própria comunidade para, justamen-
te, minimizar os impactos na infraestru-
tura local com a vinda de trabalhadores 
de outras localidades. Para isso, investe 
na qualificação profissional de jovens da 
região, tendo, nos últimos quatro anos, 
contratado aproximadamente 50% dos 
participantes dos cursos oferecidos. 
Além disso, a Empresa oferece trans-
porte e alimentação a seus Integrantes 
e também vem investindo em escolas e 
creches na região, sendo que os inves-
timentos para atender às prioridades 
socioambientais locais são definidos 
com o envolvimento do governo e da 
própria comunidade (mais informações 
no Programa Energia Social). 
Da mesma forma, existe um direcio-
namento para priorizar a contratação 
de fornecedores locais, o que, além de 
reduzir potenciais impactos na infraes-
trutura e transporte, valoriza o mercado 
e a renda local.

PROJETOS EM ANDAMENTO
Comissão Temática Educação – Ampliação da Escola Pedro 
Ludovico, Cachoeira Alta (GO), Educação Ambiental nas Esco-
las Municipais, Nova Alvorada do Sul (MS), Primeiros Passos – 
ampliação de duas creches, Mineiros (GO). 

Comissão Temática Saúde, Segurança e Preservação Am-
biental – Monitoramento da Biodiversidade Fase II, Mineiros 
(GO), Costa Rica (MS) e Alto Taquari(MT); Mais Sentido aos 
Jardins, Mineiros (GO); Plano de Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos, Alto Taquari (MT); Conservando o Homem na 
Terra, As Águas no Rio e as Árvores na Mata, Perolândia (GO); 
Ampliação da Fundação Hospitalar, Costa Rica (MS); Mediação 
de Conflitos, Costa Rica (MS).

Comissão Atividades Produtivas – Horta Orgânica Ribeirão 
dos Paulas, Cachoeira Alta (GO), Fortalecimento da Agricultura 
Familiar Fase II, Mineiros (GO). 

Comissão de Cultura – Ponto de Cultura, Nova Alvorada do Sul 
(MS) e Mirante do Paranapanema (SP); Orquestra de Acorde-
om, Nova Alvorada do Sul (MS), Centro Cultural Santo Agosti-
nho, Mineiros (GO); Auditório Ambiental Parque Sucuriú, Costa 
Rica (MS); Oficina dos Sonhos, Costa Rica (MS), Rádio Comu-
nitária, Perolândia (GO); Centro Comunitário, Perolândia (GO); 
Transformando os Jovens com Arte, Teodoro Sampaio (SP).

GRI EC8  EC9  SO9  SO10
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COMPROMISSOS EMPRESARIAIS
Mesmo sendo parte de uma indústria 
com mais de 400 produtores de cana-
-de-açúcar, a Odebrecht Agroindustrial 
defende os interesses do setor no âm-
bito governamental em bloco, por meio 
das entidades representativas, sempre 
que possível, e é membro atuante de 
fóruns, entidades e organizações seto-
riais. Entretanto, também atua estra-
tegicamente de maneira independente 
quando os interesses se restringem à 
Empresa. Para isso, mantém uma área 
de Relações Institucionais que se rela-
ciona com as esferas federal e estadu-
ais e dá apoio aos Líderes dos Polos nas 
questões municipais.
O maior êxito do setor relacionado à 
atuação do governo federal na safra 
foi a desoneração do PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) sobre o eta-
nol, obtida com a aprovação da Medida 
Provisória (MP) 613/13, transformada 
na Lei nº 12.859/13. Outra conquista foi 
o aumento do percentual de etanol (ál-
cool anidro) na gasolina, que passou de 
20% para 25% em maio de 2013. Agora, 
a União da Indústria da Cana-de-açúcar 
(Unica) atua para aumentar a mistura 
de etanol anidro na gasolina, dos atuais 
25% para 27,5%.

Durante a safra, o setor teve ainda duas 
importantes conquistas associadas ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). Em julho 
de 2013, o BNDES aprovou alterações 
no Programa de Apoio à Renovação e 
Implantação de Novos Canaviais (Pro-
renova) que trouxe alívio financeiro ao 
setor, como a redução da taxa de juros, 
que passou a ser fixa de 5,5% ao ano. 
Outra conduta do banco de fomento 
que beneficiou o negócio foi a nova 
regulamentação do Programa de 
Apoio ao Setor Sucroalcooleiro (PAS), 
que levou à extinção um passivo traba-
lhista que estava na Justiça desde 
a década de 1960.
Além disso, outras políticas públicas 
defendidas setorialmente na safra 
2013-2014 devem seguir como pleito 
nos próximos anos, entre elas:
• Revisão da matriz energética do País;
• Volta da Contribuição sobre 

Intervenção no Domínio Econômico 
(Cide) sobre a gasolina, impactando 
positivamente no preço do etanol;

• Projetos que desenvolvam a eficiência 
dos veículos movidos a etanol – 
alíquota de IPI diferenciada para 
veículos flex com relação de consumo 
entre etanol hidratado e gasolina 
superior a 75% – no contexto do 
Programa Inovar-Auto 2.

Todo o contexto que envolve a crise 
energética enfrentada no Brasil por cau-
sa da escassez de água nos reservató-
rios das hidrelétricas e a consequente 
utilização de energia das termoelétricas, 
mais caras e poluentes, levou ao debate 
de que é necessário diversificar a ma-
triz energética do País. Nessa linha, o 
setor pretende desenvolver ações que 
mostrem os benefícios para a economia 
e o meio ambiente com a geração de 
energia via biomassa produzida com o 
bagaço da cana-de-açúcar. Uma das 
aspirações é a regulamentação de lei-
lões de energias regionais e específicos 
para a bioenergia.
Já a volta da Cide, que consistia na taxa-
ção sob o preço da gasolina para finan-
ciar melhorias na infraestrutura de trans-
portes e programas ambientais para 
reduzir os efeitos da poluição causada 
pelo uso de combustíveis, dá competiti-
vidade à indústria do etanol, combustível 
limpo produzido nacionalmente.
Em relação à eficiência dos carros flex, 
um caminho que começa a se abrir é o 
Inovar-Auto 2, o Programa de Incentivo 
à Inovação Tecnológica e Adensamen-
to da Cadeia Produtiva de Veículos 
Automotores. Consiste em uma série 
de medidas adotadas dentro da política 
industrial, tecnológica e de comércio 
exterior do chamado Plano Brasil Maior, 
do Governo Federal. O objetivo do setor 
é que a segunda fase do programa en-
globe estudos direcionados ao aumento 
da eficiência do etanol nos veículos flex 
movidos a etanol.

PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES

ASSOCIAÇÕES SETORIAIS QUE A ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL POSSUI MEMBROS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) do Estado de São Paulo (possui atuação nacional)

Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul)

Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar do Estado de Goiás (Sifaeg)

Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Estado do Mato Grosso (Sindalcool)

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES COM PARTICIPAÇÃO E / OU APOIO DA ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL

Associação da Indústria de Cogeração de Energia (Cogen)

Centro de Tecnologia Canavieira (CTC)

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds)

Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq)

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)

Centro de Referência para Gestão Responsável da Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral (FDC)

Fundação Odebrecht

Grupo de Estudos em Recursos Humanos na Agroindústria (Gerhai)

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Instituto Agronômico de Campinas (IAC)

Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (Ridesa)

Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool de Goiás (Sifaeg)

Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Estado de Mato Grosso (Sindalcool/MT)

União dos Produtores de Bioenergia (Udop)

GRI 4.12  4.13  SO5
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ÍNDICE REMISSIVO GRI
INDICADOR DESCRIÇÃO PÁGINA / COMENTÁRIO NÍVEL DE RELATO

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

1.1

Declaração do detentor do cargo com maior 
poder de decisão na Organização sobre 
a relevância da Sustentabilidade para a 
Organização e sua estratégia

4 e 5 Completo

1.2 Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades 4, 5, 53 e 64 Completo

PERFIL ORGANIZACIONAL

2.1 Nome da Organização 9 Completo

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços 9 Completo

2.3
Estrutura operacional, incluindo 
principais divisões, unidades operacionais, 
subsidiárias e joint ventures

9, 13 e 14 Completo

2.4 Localização da sede 9 e 127 Completo

2.5

Número de países em que a Organização 
opera e nome dos países em que suas 
principais operações estão localizadas ou são 
especialmente relevantes para as questões 
de sustentabilidade cobertas pelo relatório

14 e 26 Completo

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade 9 Completo

2.7 Mercados atendidos (regiões, setores 
e tipos de Clientes/ beneficiários) 9 Completo

2.8 Porte da Organização 9, 12, 15, 58, 61 e 86 Completo

2.9
Principais mudanças durante o período 
coberto pelo relatório referentes a porte, 
estrutura ou participação acionária

9 e 13 Completo

2.10 Prêmios recebidos no período coberto 
pelo relatório 21 e 39 Completo

INDICADOR DESCRIÇÃO PÁGINA / COMENTÁRIO NÍVEL DE RELATO

PERFIL DO RELATÓRIO

3.1 Período coberto pelo relatório 
para as informações apresentadas 2 Completo

3.2 Data do relatório anterior mais recente Junho 2013 Completo

3.3 Ciclo de emissão de relatórios 2 Completo

3.4 Dados para contato em caso de perguntas 
relativas ao relatório ou seu conteúdo 2 Completo

3.5 Processo para definição do conteúdo 
do relatório 2 e 60 Completo

3.6 Limite do relatório (países, divisões, 
subsidiárias, fornecedores) 2 Completo

3.7
Declaração sobre quaisquer limitações 
específicas quanto ao escopo ou ao 
limite do relatório

Não ocorreram limitações específicas 
na elaboração deste documento. Completo

3.8

Base para a elaboração do relatório 
no que se refere a joint ventures, 
subsidiárias, instalações arrendadas, 
operações terceirizadas e outras 
organizações que possam afetar 
significativamente a comparabilidade 
entre períodos e/ou entre organizações

2 Completo

3.9 Técnicas de medição de dados 
e as bases de cálculos 2 Completo

3.10

Consequências de quaisquer 
reformulações de informações de 
informações fornecidas em relatórios 
anteriores e as razões para tais 
reformulações

Não ocorreram reformulações 
referentes ao relatório passado. Completo

3.11

Mudanças significativas em comparação 
a anos anteriores no que se refere a 
escopo, limite ou métodos de medição 
aplicados no relatório

Não ocorreram mudanças dessa natureza. Completo

3.12 Tabela que identifica a localização 
das informações no relatório 114 Completo

3.13 Política e prática atual relativa à busca 
de verificação externa para o relatório 2 Completo

GRI 3.12
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INDICADOR DESCRIÇÃO PÁGINA / COMENTÁRIO NÍVEL DE RELATO

GOVERNANÇA, COMPROMISSOS E ENGAJAMENTO

4.10

Processos para a autoavaliação do 
desempenho do mais alto órgão de 
governança, especialmente com respeito ao 
desempenho econômico, ambiental e social

49 Completo

4.11 Explicação de como a Organização 
aplica o princípio da precaução

O princípio de precaução foi usado para os 
projetos greenfield e em todas as atividades 
de risco. Até a publicação deste relatório 
não houve estudo específico para as demais 
etapas de negócio. No entanto, com base 
em informações de mercado, a Odebrecht 
Agroindustrial avalia que a expansão do plantio 
e do processamento da cana-de-açúcar, 
da maneira como é realizada pela Empresa, 
não oferece riscos à segurança alimentar ou 
possível impacto do setor de bioenergia, pois 
o plantio é realizado predominantemente em 
áreas de pastagem degradadas.

Completo

4.12

Cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente de caráter 
econômico, ambiental e social que a 
Organização subscreve ou endossa

112 Completo

4.13
Participação em associações e/ou 
organismos nacionais/ internacionais 
de defesa

113 Completo

4.14 Relação de grupos de stakeholders 
engajados pela Organização 2 e 35 Completo

4.15 Base para a identificação e seleção de 
stakeholders com os quais se engajar 2 e 35 Completo

4.16

Abordagens para o engajamento 
dos stakeholders, incluindo a frequência 
do engajamento por tipo e por grupos 
de stakeholders

36, 37, 40 e 106 Completo

4.17

Principais temas e preocupações 
levantados por meio do engajamento 
dos stakeholders e que medidas a 
Empresa tem adotado para tratá-los

36 e 37 Completo

INDICADOR DESCRIÇÃO PÁGINA / COMENTÁRIO NÍVEL DE RELATO

GOVERNANÇA, COMPROMISSOS E ENGAJAMENTO

4.1 Estrutura de governança da Organização 48 e 50 Completo

4.2 Indicação caso o presidente do mais alto 
órgão de governança também seja diretor 49 Completo

4.3 Membros independentes ou não executivos 
do mais alto órgão de governança 49 Completo

4.4

Mecanismos para que acionistas 
e empregados façam recomendações 
ou deem orientações ao mais alto 
órgão de governança

48 Completo

4.5

Relação entre remuneração para 
membros do mais alto órgão de governança, 
diretoria-executiva e demais executivos 
(incluindo acordos rescisórios) e o 
desempenho da Organização

49 Completo

4.6
Processos em vigor no mais alto 
órgão de governança para assegurar 
que conflitos de interesse sejam evitados

48 Completo

4.7

Processo para determinar a composição, 
as qualificações e o conhecimento dos 
membros do mais alto órgão de governança 
para definir a estratégia da Organização

49 Completo

4.8

Declarações de missão e valores, 
códigos de conduta e princípios internos 
relevantes para o desempenho econômico, 
ambiental e social, assim como o estágio 
de sua implementação

12 e 51 Completo

4.9

Procedimentos do mais alto órgão 
de governança para supervisionar a 
identificação e gestão por parte da 
Organização do desempenho econômico, 
ambiental e social, incluindo riscos e 
oportunidades relevantes, assim como 
a adesão ou conformidade com normas 
acordadas internacionalmente, códigos 
de conduta e princípios

49 Completo
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 FORMA DE GESTÃO PÁGINA / COMENTÁRIO NÍVEL DE INFORMAÇÃO

DESEMPENHO ECONÔMICO

Desempenho econômico 24, 25, 48, 53, 62, 65, 76, 93 e 104 Completo

Presença no mercado 86, 92, 93, 102 e 103 Completo

Impactos econômicos indiretos 98, 106 a 110. Completo

DESEMPENHO AMBIENTAL

Materiais 18, 68 e 75 Completo

Energia 18, 68, 71 e 74 Completo

Água 18, 68, 71, 72 e 73 Completo

Biodiversidade 18, 68, 80 e 81 Completo

Emissões, efluentes e resíduos 18, 68, 71, 73, 76, 77, 78 e 79 Completo

Produtos e serviços 18, 68 e 71 Completo

Conformidade 18, 51, 52, 53 e 68 Completo

Transporte 18, 68 e 77 Completo

Geral 18, 68 e 69 Completo

PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE

Emprego 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 92 Completo

Relações entre os trabalhadores e a governança 84, 85 e 93 Completo

Saúde e segurança no trabalho 93, 94, 95, 96 e 97 Completo

Treinamento e educação 98 e 99 Completo

Diversidade e igualdade de oportunidades 49, 84, 85, 86, 87, 88, 91 e 92 Completo

 FORMA DE GESTÃO PÁGINA / COMENTÁRIO NÍVEL DE INFORMAÇÃO

DIREITOS HUMANOS

Práticas de investimento e de processos de compra 51, 102 e 103 Completo

Não discriminação 51 e 102 Completo

Liberdade de associação e negociação coletiva 51, 102 e 103 Completo

Trabalho infantil 51, 102, 104 e 105 Completo

Trabalho forçado ou análogo ao escravo 51, 102 e 103 Completo

Práticas de segurança 51 Completo

Direitos indígenas 51 Completo

SOCIEDADE

Comunidade 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113 e 114 Completo

Corrupção 51 Completo

Políticas públicas 51, 112 e 113 Completo

Concorrência desleal 51 Completo

Conformidade 51 Completo

RESPONSABILIDADE SOBRE O PRODUTO

Saúde e segurança do Cliente 101 Completo

Rotulagem de produtos e serviços Não se aplica

Comunicações de marketing 35 e 101 Completo

Privacidade do Cliente 101 Completo

Conformidade 51 e 101 Completo
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INDICADOR INDICADORES DE DESEMPENHO PÁGINA / COMENTÁRIO NÍVEL DE RELATO

 DESEMPENHO ECONÔMICO

EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído 62 e 104 Completo

EC2
Implicações financeiras, riscos e 
oportunidades para as atividades da 
Organização devido a mudanças climáticas

76 Completo

EC3
Cobertura das obrigações do plano 
de pensão de benefício definido que 
a Organização oferece

93 Completo

EC4 Ajuda financeira significativa recebida 
do governo 48 e 65 Completo

EC5 Salário mais baixo, por gênero, 
comparado ao salário mínimo local 92 Completo

EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos 
com fornecedores locais 103 Completo

EC7
Procedimentos para contratação local e 
proporção de membros da alta gerência 
recrutados na comunidade local 

86 Completo

EC8

Desenvolvimento e impacto de 
investimentos em infraestrutura e serviços 
oferecidos, principalmente para benefício 
público, por meio de engajamento comercial, 
em espécie ou atividades pro bono

107 e 110 Completo

EC9
Identificação e descrição de impactos 
econômicos indiretos significativos, 
incluindo a extensão dos impactos

98, 106 a 110 Completo

 DESEMPENHO AMBIENTAL

EN1 Materiais usados por peso ou volume 75 Completo

EN2 Porcentagem dos materiais usados 
provenientes de reciclagem

A Empresa não utiliza materiais 
provenientes de reciclagem. Completo

EN3 Consumo de energia direta discriminado 
por fonte de energia primária 74 Completo

EN4 Consumo de energia indireta discriminado 
por fonte primária 74 Completo

EN5 Energia economizada, devido a melhorias 
em conservação e eficiência 74 Completo

EN6 

Iniciativas para fornecer produtos e serviços 
com baixo consumo de energia ou que usem 
energia gerada por recursos renováveis 
e a redução na necessidade de energia 
resultante dessas iniciativas

74 Parcial

EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de 
energia indireta e as reduções obtidas 74 Completo

EN8 Total de retirada de água por fonte 72 e 73 Completo

EN9 Fontes hídricas significativamente 
afetadas por retirada de água 72 Completo

INDICADOR INDICADORES DE DESEMPENHO PÁGINA / COMENTÁRIO NÍVEL DE RELATO

EN10 Porcentagem e volume total de 
água reciclada e reutilizada 72 Completo

EN11

Localização e tamanho da área 
possuída, arrendada ou administrada 
dentro de áreas protegidas, ou 
adjacente a elas, e áreas de alto índice de 
biodiversidade fora das áreas protegidas

80 Completo

EN12

Descrição de impactos significativos na biodi-
versidade de atividades, produtos e serviços 
em áreas protegidas e em áreas de alto índice 
de biodiversidade fora das áreas protegidas

80 Completo

EN13 Habitats protegidos ou restaurados 81 Completo

EN14 
Estratégias, medidas em vigor e 
planos futuros para a gestão de 
impactos na biodiversidade

80 Completo

EN15

Número de espécies na Lista Vermelha 
da IUCN e em listas nacionais de 
conservação com habitats em áreas 
afetadas por operações, discriminadas 
por nível de risco de extinção

81 Parcial

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de 
gases causadores de efeito estufa, por peso 77 Completo

EN17 Outras emissões indiretas relevantes de 
gases causadores de efeito estufa, por peso 77 Completo

EN18
Iniciativas para reduzir as emissões 
de gases causadores de efeito estufa 
e as reduções obtidas

71 Parcial

EN19 Emissões de substâncias destruidoras 
da camada de ozônio, por peso

No processo industrial não há emissões 
de gases depletores da camada de ozônio. Completo

EN20 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas 
significativas, por tipo e peso 76 Completo

EN21 Descarte total de água, por 
qualidade e destinação 73 Completo

EN22 Peso total de resíduos, por tipo 
e método de disposição 79 Completo

EN23 Número e volume total de 
derramamentos significativos

Na safra, não ocorreram 
derramamentos significativos. Completo

EN24

Peso de resíduos transportados, 
importados, exportados ou tratados 
considerados perigosos nos termos da 
Convenção da Basileia – Anexos I, II, III e VIII, 
e percentual de carregamentos de resíduos 
transportados internacionalmente

78 Completo

EN25

Identificação, tamanho, status de proteção 
e índice de biodiversidade de corpos d’água 
e habitats relacionados significativamente 
afetados por descartes de água e drenagem 
realizados pela Organização relatora

73 Completo
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INDICADOR INDICADORES DE DESEMPENHO PÁGINA / COMENTÁRIO NÍVEL DE RELATO

EN26 
Iniciativas para mitigar os impactos 
ambientais de produtos e serviços e a 
extensão da redução desses impactos

71 Completo

EN27
Porcentagem de produtos e suas embalagens 
recuperados em relação ao total de produtos 
vendidos, por categoria de produto

Os produtos são comercializados 
a granel, sem uso de embalagem. Completo

EN28

Valor monetário de multas significativas 
e número total de sanções não monetárias 
resultantes da não conformidade com leis 
e regulamentos ambientais

No ano-safra 2013-2014 não foram 
registradas multas significativas. Completo

EN29

Impactos ambientais significativos 
do transporte de produtos e outros 
bens e materiais utilizados nas operações 
da Organização, bem como do transporte 
dos trabalhadores

77 Completo

EN30 Total de investimentos e gastos 
em proteção ambiental, por tipo 69 Completo

PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE

LA1 Trabalhadores por tipo de emprego 
contrato de trabalho e região 86, 87 e 88 Completo

LA2

Número total de empregados que deixaram 
o emprego e de novos contratados 
durante o período e taxa de rotatividade de 
empregados por faixa etária, gênero e região

87 Completo

LA3

Benefícios oferecidos a empregados 
de tempo integral que não são oferecidos 
a empregados temporários ou em regime 
de meio período

92 Completo

LA4 Porcentagem de empregados abrangidos 
por acordos de negociação coletiva 93 Completo

LA5

Prazo mínimo para notificação com 
antecedência referente a mudanças 
operacionais, incluindo se esse 
procedimento está especificado em 
acordos de negociação coletiva.

As mudanças operacionais são comunicadas 
previamente, mas não há padrão ou prazo 
mínimo nem especificação em acordos sindicais.

Completo

LA6

Porcentagem dos empregados 
representados em comitês formais 
de segurança e saúde, compostos por 
gestores e trabalhadores, que ajudam no 
monitoramento e aconselhamento sobre 
programas de segurança e saúde ocupacional

97 Completo

LA7
Taxas de lesões, doenças ocupacionais, 
dias perdidos, absenteísmo e óbitos 
relacionados ao trabalho, por região

94, 95, 96 e 97 Completo

LA8

Programas de educação, treinamento, 
aconselhamento, prevenção e controle de 
risco em andamento para dar assistência a 
empregados, seus familiares ou membros da 
comunidade com relação a doenças graves

93 Completo

INDICADOR INDICADORES DE DESEMPENHO PÁGINA / COMENTÁRIO NÍVEL DE RELATO

LA9 Temas relativos a segurança e saúde 
cobertos por acordos formais com sindicatos 93 Completo

LA10 Média de horas de treinamento por ano, 
por empregado, por categoria funcional 99 Completo

LA11

Programas para gestão de competências 
e aprendizagem contínua que apoiam 
a continuidade da empregabilidade dos 
funcionários e para gerenciar o fim da carreira

A Empresa não oferece programas de apoio 
à transição dos trabalhadores que estão se 
aposentando ou sendo desligados, como 
planejamento de pré-aposentadoria ou 
programas de capacitação e aconselhamento.

Completo

LA12 Porcentagem de empregados que recebem 
regularmente análises de desempenho 99 Completo

LA13 

Composição dos grupos responsáveis pela 
governança corporativa e discriminação de 
empregados por categoria, de acordo com 
gênero, faixa etária, grupos minoritários e 
outros indicadores de diversidade

49, 88 e 91 Completo

LA14 

Proporção de salário-base e remuneração 
das mulheres em relação aos homens, 
por categoria funcional e locais 
significativos de operação

92 Completo

LA15
Taxas de retorno ao trabalho e de 
retenção após licença-maternidade 
ou paternidade, por gênero

88 Completo

 DIREITOS HUMANOS

HR1

Porcentagem e número total de acordos 
e contratos de investimento significativos 
que incluem cláusulas referentes a direitos 
humanos ou foram submetidos a avaliações 
referentes a direitos humanos

103 Completo

HR2 

Porcentagem de fornecedores significativos, 
contratados e Parceiros de negócios que 
foram submetidos a avaliações referentes 
a direitos humanos e as medidas tomadas

102 Completo

HR3

Total de horas de treinamento para 
empregados em políticas e procedimentos 
relativos a aspectos de direitos humanos 
relevantes para as operações, incluindo o 
percentual de empregados treinados

Não foram realizados treinamentos específicos. Completo

HR4 Número total de casos de discriminação 
e as ações corretivas tomadas Não foram registrados no período. Completo

HR5

Operações e fornecedores significativos 
identificados em que o direito de exercer 
a liberdade de associação e a negociação 
coletiva pode estar sendo violado ou 
correndo risco significativo e as medidas 
tomadas para apoiar esse direito

102 Completo

HR6 

Operações e fornecedores significativos 
identificados como de risco significativo 
de ocorrência de trabalho infantil e as 
medidas tomadas para contribuir para 
a abolição do trabalho infantil

102 Completo
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INDICADOR INDICADORES DE DESEMPENHO PÁGINA / COMENTÁRIO NÍVEL DE RELATO

HR7 

Operações e fornecedores significativos 
identificados como de risco significativo de 
ocorrência de trabalho forçado ou análogo 
ao escravo e as medidas tomadas para 
contribuir para a erradicação do trabalho 
forçado ou análogo ao escravo

102 Completo

HR8

Porcentagem do pessoal de segurança 
submetido a treinamento nas políticas ou 
procedimentos da Organização relativos a 
aspectos de direitos humanos que sejam 
relevantes às operações

Para a contratação de serviço de segurança 
terceirizada, a Odebrecht Agroindustrial exige, 
por meio de contrato padrão, que 100% do 
pessoal seja devidamente treinado / capacitado.

Completo

HR9 Número total de casos de violação de direitos 
dos povos indígenas e medidas tomadas

A Empresa não mantém operações em áreas 
em que exista registro de povos indígenas. Completo

HR10
Percentagem e número total de operações 
submetidas a revisões ou avaliações de 
impactos em direitos humanos

100%

HR11

Número total de reclamações relativas 
aos direitos humanos apresentadas 
por meio de mecanismos formais de 
queixa da organização durante o período 
coberto pelo relatório.

Não houve reclamações relativas ao tema. Completo

SOCIEDADE

SO1

Natureza, escopo e eficácia de quaisquer 
programas e práticas para avaliar e gerir os 
impactos das operações nas comunidades, 
incluindo entrada, operação e saída

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111 Completo

SO1 (G 3.1)
Percentual de operações com ações de 
engajamento da comunidade local, avaliações 
de impacto e programas de desenvolvimento

100% Completo 

SO2
Porcentagem e número total de unidades 
de negócios submetidas a avaliações de 
riscos relacionados à corrupção

Desde outubro de 2013, a Empresa mantém 
um setor específico de Compliance que 
investiga, analisa e apura qualquer suspeita 
de fraude em 100% das unidades.

Parcial

SO3
Porcentagem de empregados 
treinados nas políticas e procedimentos 
anticorrupção da Organização

No processo de integração de novos 
contratados, é apresentado o Código de 
Conduta, que inclui o tema corrupção.

Completo

SO4 Medidas tomadas em resposta 
a casos de corrupção 51 Completo

SO5
Posições quanto a políticas públicas e 
participação na elaboração de políticas 
públicas e lobbies

112 e 113 Completo

SO6
Valor total de contribuições financeiras e em 
espécie para partidos políticos, políticos ou ins-
tituições relacionadas, discriminadas por país

Na safra, não houve contribuições 
dessa natureza. Completo

SO7
Número total de ações judiciais por 
concorrência desleal, práticas de truste 
e monopólio e seus resultados

Na safra, não foram registradas ações 
dessa natureza. Completo

INDICADOR INDICADORES DE DESEMPENHO PÁGINA / COMENTÁRIO NÍVEL DE RELATO

SO8

Valor monetário de multas significativas 
e número total de sanções não monetárias 
resultantes da não conformidade com leis 
e regulamentos

A soma dos valores pagos a título de multa 
por descumprimento de TAC e, em razão de 
autos de infração soma R$ 98.804,09, não 
sendo nenhuma exclusivamente de valor 
expressivo. A maioria das autuações tem 
como objeto questões de jornada.

Completo

SO9 Operações com significativo potencial ou real 
impacto negativo sobre as comunidades locais 111 Completo

SO10

Medidas de prevenção e mitigação 
implementadas em operações com 
significativo potencial ou real impacto 
negativo em comunidades locais

111 Completo

 RESPONSABILIDADE SOBRE O PRODUTO

PR1

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços 
em que os impactos na saúde e segurança 
são avaliados visando à melhoria e o 
percentual de produtos e serviços sujeitos 
a esses procedimentos

101 Completo

PR2

Número total de casos de não conformidade 
com regulamentos e códigos voluntários 
relacionados aos impactos causados por 
produtos e serviços na saúde e segurança 
durante o ciclo de vida, discriminados por 
tipo de resultado

Na safra, não foram registrados 
casos de não conformidade. Completo

PR3

Tipo de informação sobre produtos e 
serviços exigida por procedimentos de 
rotulagem e o percentual de produtos e 
serviços sujeitos a tais exigências

Os produtos da Odebrecht Agroindustrial 
não se destinam ao consumidor final e 
não demandam embalagens ou rótulos.

Completo

PR4

Número total de casos de não conformidade 
com regulamentos e códigos voluntários 
relacionados a informações e rotulagem 
de produtos e serviços, discriminados por 
tipo de resultado

Os produtos da Odebrecht Agroindustrial 
não se destinam ao consumidor final e não 
demandam embalagens ou rotulagem.

Completo

PR5
Práticas relacionadas à satisfação do 
Cliente, incluindo resultados de pesquisas 
que medem essa satisfação

101 Completo

PR6

Programas de adesão a leis, normas 
e códigos voluntários relacionados a 
comunicações de marketing, incluindo 
publicidade, promoção e patrocínio

39 e 101 Completo

PR7

Número total de casos de não conformidade 
com regulamentos e códigos voluntários 
relativos a comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminados por tipo de resultado

Na safra, não foram registrados 
casos de não conformidade. Completo

PR8
Número total de reclamações 
comprovadas relativas à violação de 
privacidade e à perda de dados de Clientes

Na safra, não foram registradas reclamações 
dessa natureza. Todos os contratos possuem 
cláusulas de confidencialidade.

Completo

PR9

Valor monetário de multas (significativas) 
por não conformidade com leis e 
regulamentos relativos ao fornecimento 
e uso de produtos e serviços

Não houve no período qualquer 
sanção relacionada a este tema. Completo
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Conselho de Administração

Carlos José Fadigas de Souza Filho

Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes

Daniel Bezerra Villar

Ernesto Sá Vieira Baiardi

Marcela Aparecida Drehmer Andrade

Marcelo Bahia Odebrecht - Presidente

Newton Sérgio de Souza

Paulo Oliveira Lacerda de Melo

Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira

Santiago Pardo

Diretoria-Executiva

Luiz de Mendonça – Líder Empresarial

Alexandre Perazzo – Finanças, TI e Relações com Investidores 

Amaury Pekelman – Relações Institucionais 

Celso Ferreira – Operações e Engenharia 

Fabiano Zillo – Agrícola 

Genésio Lemos Couto – Pessoas, Sustentabilidade e Comunicação

Luciano Dequech – Jurídico 

Luiz Alberto Marques – Gestão de Terras 

Marcelo Mancini – Comercial, Logística, Suprimentos e Negócios Internacionais 

Marcelo Nunes – Planejamento, Investimento e Inovação

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS ENDEREÇOS
Escritório São Paulo
Rua Lemos Monteiro, 120, 
13º Andar – Butantã 
CEP: 05501-050 São Paulo – SP
Telefone 55 11 3096 8000

Escritório Campinas
Avenida Alexander Grahan Bell, Bloco D,
Módulos D5 e D6 – 
Condomínio Grahan Bell
CEP: 13069-310 – 
Campinas – São Paulo
Telefone 55 19 3014 8633

Unidade Alcídia – São Paulo
Fazenda Alcídia – Zona Rural – 
Caixa Postal 81
CEP 19280-000 – 
Teodoro Sampaio – SP
Telefone 55 18 3282 9090

Unidade Conquista do Pontal – 
São Paulo
Fazenda Conquista do Pontal
Rodovia 563 – Euclides de Oliveira 
Figueiredo km 13
Caixa Postal 53
CEP 19260-000 – 
Mirante do Paranapanema – SP
Telefone 55 18 3991 9600

Unidade Rio Claro – Goiás
Endereço Fazenda Santo Antonio, s/nº, 
GO 174 – km 33
CEP 75813-000 – Caçu – GO
Telefone 55 64 3656 7100

Unidade Morro Vermelho – Goiás
Rodovia GO-341, Km 67 à direita 13 Km, 
s/n.º, Zona Rural,
CEP 75830-000 – Mineiros – GO
Telefone 55 64 3672 5300 / 5301

Unidade Água Emendada – Goiás
Rodovia BR 364, km 256 Zona Rural,
CEP 75823-000 – Perolândia – GO
Telefone 55 64 3672 5700

Unidade Alto Taquari – Mato Grosso
Rodovia MT 100, km 51, Lado esquerdo, 
s/n.º – Zona Rural
CEP 78785-000 – Alto Taquari – MT
Telefone 55 66 3496 2800

Unidade Costa Rica – 
Mato Grosso do Sul
Av. José Ferreira da Costa, nº 2395, 
Bairro Vila Santana,
CEP 79550-000 – Costa Rica – MS
Telefone 55 67 3247 7300

Unidade Eldorado – Mato Grosso do Sul
Rodovia MS 145, Km 49
Caixa Postal 1
CEP 79130-000 – Rio Brilhante – MS
Telefone 55 67 3446 2800

Unidade Santa Luzia – 
Mato Grosso do Sul
Fazenda São Sebastião – Rodovia BR 
267, Km 231 – Zona Rural
Caixa Postal 3
CEP 79140-000 – 
Nova Alvorada do Sul – MS
Telefone 55 67 3456 4600

Escritório Paranaíba – 
Mato Grosso do Sul
Rodovia BR 158, Km 95 – 
Bairro Industrial
CEP 79500-000 – Paranaíba – MS
Telefone 55 67 3669 0300

GRI 2.4
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