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Sua sede administrativa encontra-se instalada na cidade de 
São Paulo e também mantém um escritório no município de 
Campinas, no interior paulista. A empresa não negocia ações 
em bolsa, mas mantém um avançado processo de governança 
corporativa, prezando por princípios éticos e morais no que 
tange às suas operações e nas relações com seus parceiros de 
negócios. |GRI G4-5, G4-7|

Com foco na criação de valor para seus Acionistas, Integrantes 
e demais stakeholders, a Odebrecht Agroindustrial baseia 
sua estratégia de crescimento e perpetuidade em pilares de 
Competitividade, Sustentabilidade e Valorização das Pessoas. 
Atualmente, ocupa a segunda posição na produção de etanol 
no Brasil. 

O etanol anidro (adicionado à gasolina) e o etanol hidratado 
(álcool combustível) foram comercializados na safra com 
distribuidoras de combustíveis, em indústrias química e 
petroquímica, e outros segmentos industriais, enquanto o 
açúcar VHP produzido foi direcionado ao mercado externo, 
sendo negociado com 24 países. Parte da energia elétrica 
gerada durante a safra foi usada para suprir as necessidades 
energéticas da Empresa; já o excedente, de 1,5 GWh, foi 
vendido ao Sistema Interligado Nacional (SIN), por meio 
de leilões de energia de reserva, e ao mercado livre. A 
comercialização ficou a cargo da Odebrecht Energia Renovável, 
também da Organização Odebrecht. O produto fornecido pela 
Empresa é 100% proveniente de fonte renovável (cana-de-
açúcar).  |GRI G4-6, G4-8|

A Odebrecht Agroindustrial não poupa esforços para tornar 
seu negócio mais produtivo e rentável, investindo forte e 
continuamente em novas tecnologias e em processos mais 
sustentáveis, principalmente no que diz respeito a melhorias 
nas atividades agrícolas, à redução de gastos operacionais 
e ao desenvolvimento de suas equipes. Somados, esses 
investimentos ultrapassam a casa dos R$ 10 bilhões desde 
sua fundação. 

Durante a safra 2014/2015, foram moídas 23,8 milhões de 
toneladas de cana, 5,5% mais do que o volume processado 
na safra anterior (22,5 milhões), com produção de 1,6 bilhão 
de litros de etanol e 479,1 mil toneladas de açúcar. Ao final 
da safra, contava com 13.083 Integrantes próprios, incluindo 
estagiários e aprendizes. A receita líquida consolidada totalizou 
R$ 2,5 bilhões, 5,1% acima da registrada na safra anterior (R$ 
2,4 bilhões – sem a venda de energia). O valor adicionado 
foi de R$ 3,2 bilhões, sendo distribuído entre empregados, 
governo e sociedade e financiadores. |GRI G4-9|

A ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL

Criada em 2007 com a visão 
de ser uma empresa líder 
em bioenergia, a Odebrecht 
Agroindustrial integra um dos 
principais grupos empresariais 
do País, a Organização 
Odebrecht. Por meio de 
nove unidades, sendo duas 
adquiridas e sete projetos 
greenfield, localizadas em São 
Paulo, Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, produz 
e comercializa etanol (anidro 
e hidratado), açúcar VHP e 
biomassa para a cogeração de 
energia elétrica. Os produtos 
são destinados aos mercados 
nacional e internacional. 
|GRI G4-3, G4-4|

Índice / Perfil/ A Odebrecht Agroindustrial6  |



35,4 MILHÕES 
de toneladas de cana-de-açúcar 

2.820 MIL M³ 
de etanol hidratado

930 MIL M³ 
de etanol anidro

700 MIL TONELADAS 
de açúcar 

3.544 MIL MWh
de energia (consumo + excedente)

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 
NA SAFRA 2014/2015
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Polos Produtivos e  
Mapa das Operações |GRI G4-8|

POLO TAQUARI
Conta com as Unidades Alto Taquari e Costa Rica, localizadas 
em municípios homônimos nos estados de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul.

POLO SÃO PAULO
Formado pelas Unidades Alcídia e Conquista do Pontal, 
localizadas nos municípios de Teodoro Sampaio e Mirante do 
Paranapanema, respectivamente.

POLO ELDORADO
Compreende a Unidade 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.

POLO GOIÁS
Formado pela Unidade Rio Claro, que fica na cidade de Caçu.

POLO ARAGUAIA
Compreende as Unidades Morro Vermelho, em Mineiros, e 
Água Emendada, em Perolândia, ambas em Goiás.

Índice / Perfil/ A Odebrecht Agroindustrial8  |



ESCRITÓRIO

Alcídia

Campinas

Perolândia

Nova Alvorada do Sul

Mirante do Paranapanema

Teodoro Sampaio

Rio Brilh ante

Caçu

MineirosAlto Taquari

Costa Rica

São Paulo

GOIÁS

MATO GROSSO
DO SUL

SÃO PAULO

MATO GROSSO

Conquista do Pontal
Santa Luzia

POLO SANTA LUZIA

Eldorado

POLO ELDORADO

Rio Claro

POLO GOIÁS

Costa Rica Alto Taquari

POLO TAQUARI

POLO SÃO PAULO

SEDE

Morro Vermelho Água Emendada

POLO ARAGUAIA
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A ORGANIZAÇÃO ODEBRECHT

VISÃO E VALORES |GRI G4-56|

A Odebrecht é uma organização brasileira, de atuação mundial, 
constituída em 1944, comprometida com a satisfação de 
seus Clientes, a geração de valor para seus Acionistas, o 
desenvolvimento das Comunidades em que está inserida e a 
realização de seus Integrantes.

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-estratégicos 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 globais, como 
disponibilidade de água, energia, infraestrutura, insumos 
industriais e alimentos.

Presente em 21 países, a Odebrecht atua nos setores de 
Engenharia Ambiental, Engenharia Industrial, Química e 
Petroquímica, Infraestrutura, Etanol e Açúcar, Óleo e Gás, 
Realizações Imobiliárias, Propriedades, Investimentos em 
Transporte e Logística, Defesa e Tecnologia, Indústria Naval 
e Instituições Auxiliares. Para apoiar suas operações, conta 
com a Odebrecht Participações e Investimentos, a OCS 
– Odebrecht Administradora e Corretora de Seguros e a 
Odeprev, para o pós-carreira de seus Integrantes.

Nas comunidades em que atua, contribui com transferência 
de tecnologia e colabora para a constituição de comunidades 
socialmente justas, economicamente prósperas, 
ambientalmente sustentáveis, politicamente participativas 
e culturalmente ricas. Também 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. 
As ações de Responsabilidade Social são desenvolvidas pelas 
empresas e pela Fundação Odebrecht.

Índice / Perfil/ A Organização Odebrecht1 0  |



PRINCIPAIS INDICADORES |GRI G4-9|

SAFRA 2013/2014 SAFRA 2014/2015 VARIAÇÃO %

FINANCEIROS (R$ MM)

Receita Líquida 2.683 2.532 - 5,7%

Receita Líquida sem operação de energia 2.410 2.532 5,1%

EBITDA total  
(com AB, com ganho de capital e com operação de energia)

2.645 933 - 64,7%

EBITDA (com AB, sem ganho de capital e com operação de energia) 609 933 53,2%

EBITDA (com AB, sem ganho de capital e sem operação de energia) 393 933 137,4%

Resultado Líquido 12 (1.142)

Resultado Líquido (sem ganho de capital e sem operação de energia) (1.832) (1.142) 37,7%

Dívida Bruta Total (com debêntures) 11.884 13.514 13,7%

Dívida Bruta (sem debêntures) 11.884 11.310 - 4,8%

% da dívida Bruta de Curto Prazo (com debêntures) 44,4% 22,7 -21,7 pp

Caixa 561 1.025 82,7%

Dívida Líquida Total (com debêntures) 11.323 12.489 10,3%

Dívida Líquida (sem debêntures) 11.323 10.285 - 9,2%

Dívida Líquida Total / EBITDA* 18,6 13,4 - 28,0%

Dívida Líquida (sem debêntures) / EBITDA* 18,6 11,0 - 40,9%

Dívida Líquida (sem debêntures) / EBITDA** 28,8 11,0 - 61,8%

Investimentos (visão caixa) 1.106 941 - 14,9%

Patrimônio Líquido antes da participação dos minoritários 207 252 21,7%

Patrimônio Líquido após participação dos minoritários 164 175 7,1%

PRODUÇÃO

Moagem (mil t) 22.534 23.766 5,5%

Etanol Hidratado (mil m³) 997 1.089 9,2%

Etanol Anidro (mil m³) 447 590 32,0%

Açúcar VHP (mil t) 525 479 - 8,8%

TCH (Tonelada de cana por hectare) 63 68 7,9%

INTEGRANTES

Próprios 14.953 13.083 - 12,5%

Contratados de terceiros 5.325 7.288 36,9%

Estagiários 26 26 0%

Jovens Aprendizes 92 145 57,6%

*Com ativo biológico e sem ganho de capital na venda dos ativos de energia e com operação de energia 
**Com ativo biológico e sem ganho de capital na venda dos ativos de energia e sem operação de energia
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MERCADO DE ATUAÇÃO
Segundo dados divulgados pela União da Indústria de Cana-
de-Açúcar (Unica), o volume global comercializado de etanol, 
no acumulado de abril de 2014 a março de 2015, alcançou 25,17 
bilhões de litros, praticamente o mesmo valor contabilizado 
no mesmo período do ano-safra anterior – 25,67 bilhões de 
litros. Deste volume, 23,67 bilhões de litros direcionaram-se 
ao abastecimento interno (alta de 2,45% sobre o resultado da 
última safra), sendo 9,62 bilhões de litros de etanol anidro e 
14,05 bilhões de litros de etanol hidratado.

As exportações acumuladas totalizaram 1,50 bilhão de litros 
na safra 2014/2015, registrando expressiva queda de mais 
de 1 bilhão de litros sobre o montante exportado no ciclo 
2013/2014 (2,57 bilhões de litros). Os EUA são o principal 
destino das exportações de etanol, respondendo por mais de 
metade do volume exportado pelo Brasil.

Com relação à moagem, os dados finais da região Centro-Sul 
do Brasil apontam para moídas 571,34 milhões de toneladas de 
cana-de-açúcar na safra 2014/2015, uma redução de 4,31% 
sobre as 597,06 milhões de toneladas processadas na safra 
anterior.

A produção de açúcar alcançou 31,99 milhões de toneladas, 
retração superior a 2,30 milhões de toneladas sobre o resultado 
do ciclo agrícola anterior (34,29 milhões de toneladas). 

Em contrapartida, o volume fabricado de etanol aumentou 
2,23% no período, totalizando 26,15 bilhões de litros. Este 
aumento decorre da ampliação do mercado de etanol hidratado, 
cuja produção atingiu 15,39 bilhões de litros - contra 14,57 
bilhões de litros na safra 2013/2014. Em relação ao etanol 
anidro, o volume fabricado somou 10,75 bilhões de litros. 

As condições climáticas e de produtividade agrícola 
observadas entre as regiões produtoras foram bastante 
heterogêneas, segundo o balanço divulgado pela Unica. O 
longo período de estiagem prejudicou a produtividade agrícola 
da cana-de-açúcar colhida, com destaque para o Estado de 
São Paulo. A queda acumulada, até 01/12/2014, era de 7,8% 
para toda a região Centro-Sul, sendo 12,1% em São Paulo e 
1,2% nos demais estados dessa região.  

Índice / Perfil/ Mercado de atuação1 2  |



ICMS HIDRATADO ICMS GASOLINA
PROPORÇÃO  

DA FROTA LEVE*
PROPORÇÃO CONSUMO 

HIDRATADO*

SÃO PAULO 12% 25% 30% 58%

MINAS GERAIS 14% 29% 10% 6%

PARANÁ 18% 29% 4% 7%

GOIÁS 22% 29% 7% 9%

TOTAL 52% 81%

PERSPECTIVAS PARA O SETOR  NA SAFRA 2015/2016 
O mercado de etanol, que tem enfrentado dificuldades econômicas desde 2008, aposta em melhoras 
para 2015. O setor busca reforçar o diálogo com o governo federal, além de conseguir avançar no 
estabelecimento de uma política de longo prazo para o biocombustível. 

De acordo com o estudo da Unica, a competitividade do etanol hidratado deve elevar-se ao longo dessa 
safra, principalmente em virtude das novas alíquotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) em relação ao etanol e à gasolina em Minas Gerais, modificadas em fevereiro de 2015:

*proporções calculadas a partir dos valores apurados em 2014 – Fonte: ANP e Unica

Já a ampliação do nível de mistura do etanol anidro na gasolina para 27%, que passou a vigorar a partir 
de março de 2015, demandará um volume adicional de cerca de 1 bilhão de litros do produto na safra 
2015/2016. Essa demanda adicional representa cerca de 15 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.

VOLTA DA CIDE
No início de 2015, visando especialmente a um reforço dos cofres da União, o governo federal reviu a 
alíquotas de PIS/COFINS incidente sobre a gasolina, e retomou a cobrança da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico (Cide), no valor de R$ 0,10/litro, sobre esse combustível fóssil. Somados, estes 
ajustes representam aumento de R$ 0,22/litro no valor da gasolina – expansão da competitividade do 
etanol hidratado em cerca de R$ 0,15/litro.

Apesar do otimismo do setor com as novas medidas, a Unica ainda estima que dez unidades produtoras 
poderão fechar devido à difícil condição financeira. Desde 2008, cerca de 80 usinas já fecharam as portas no 
Brasil. Além disso, no País, são 67 unidades em recuperação judicial (considerando as usinas em operação e 
aquelas inativas).

AÇÚCAR
Com relação ao setor de açúcar, a tendência é de reversão do quadro superavitário no mercado mundial. A 
desvalorização do Real deve fortalecer a receita com a exportação do produto.

SOBRE A UNICA
A Unica é a maior organização representativa do setor de açúcar e bioetanol do Brasil. Sua criação, em 1997, 
resultou da fusão de diversas organizações setoriais do Estado de São Paulo, após a desregulamentação 
do setor no País. A associação se expressa e atua em sintonia com os interesses dos produtores de açúcar, 
etanol e bioeletricidade, tanto no Brasil como ao redor do mundo. As mais de 120 companhias associadas à 
instituição são responsáveis por mais de 50% do etanol e 60% do açúcar produzidos no Brasil.
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DESTAQUES DA 
SAFRA 2014/2015
GOVERNANÇA
• Mudança na composição acionária da Empresa: Odebrecht S.A. passa a deter 99,99% da Odebrecht 

Agroindustrial;
• Conclusão da implantação do Programa de Conformidade.

OPERAÇÃO
• A moagem da safra 2014/2015 atingiu 24 milhões de toneladas, maior marca registrada pela Odebrecht 

Agroindustrial;
• TCH (Tonelada de cana por hectare): Evolução contínua da produtividade do 1º corte e da média do 

canavial;
• Ampliação da Unidade Eldorado: Previsão de moer 3,5 milhões de toneladas de cana, aumento de 66% a 

partir de 01/05/2015;
• Sinergia entre os Polos e a OD (Organização Dinâmica): Trabalhos conjuntos promoveram ganhos de 

produtividade e confiabilidade nos polos (a informação consta mais detalhadamente no item Tecnologia);
• Recorde de processamento de cana-de-açúcar em um único dia na Unidade Santa Luzia, localizada em 

Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul. A unidade moeu 32 mil toneladas de cana em um único 
tandem de moenda, marca nunca antes registrada por qualquer outra usina no mundo.

COMERCIAL
• Açúcar: 517,5 mil toneladas (US$ 187,8 milhões) exportadas para 24 países;
• Etanol: 33,3 mil m3 (US$ 18,8 milhões) exportados para um único país, a Coreia.

FINANCEIRO
• Aporte pela Organização Odebrecht de R$ 836 milhões para aumento do capital e subscrição de 

debêntures privadas no total de R$ 2 bilhões;
• R$ 5 bilhões (ex-debêntures) de captações e rolagens de dívida durante a safra 2014/2015;
• Conclusão da operação de alongamento de dívida de R$ 3,5 bilhões;
• Conclusão da segregação dos ativos de energia para a Odebrecht Energia Renovável (OER), no valor de  

R$ 3,7 bilhões.

TECNOLOGIA
• Implantação do projeto de enfardamento de palha da cana-de-açúcar (vencedor do Prêmio Destaque 

2014 da Organização Odebrecht, na categoria Meio Ambiente). A Unidade Costa Rica foi a primeira a ter 
a tecnologia, cujo objetivo principal é ampliar a disponibilidade da palha como combustível nas caldeiras 
junto com o bagaço da cana-de-açúcar, maximizando a eficiência energética e a oferta de energia limpa;

• Aumento do parque de colhedoras de duas linhas;
• Instalação de uma caldeira de 100 bar na Unidade Eldorado.

SINERGIAS
• Estruturação da Odebrecht Terras, que apoiará a estratégia de crescimento sustentável e será responsável 

pelo melhor aproveitamento de terras de cana-de-açúcar e de outras culturas;
• Início da produção da Biocom, primeira empresa de Angola a produzir e comercializar açúcar, etanol e 

energia elétrica a partir da biomassa.

Índice / Perfil/ Destaques da safra 2014/20151 4  |
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CERTIFICAÇÕES
Bonsucro: A certificação Bonsucro foi criada com objetivo de fornecer um meca-
nismo para alcançar a produção sustentável da cana-de-açúcar (e todos os seus 
produtos) em relação aos aspectos econômicos, sociais e ambientais da atividade. 
Incorpora um conjunto de Princípios, Critérios, Indicadores e Verificadores que serão 
usados para certificar os produtores de açúcar que atendam a essas exigência. A 
certificação que atesta práticas sustentáveis permite a exportação de derivados da 
cana-de-açúcar para países da União Europeia e Ásia. 

California Air Resources Board (Carb): A certificação é uma das exigências para a 
entrada do etanol no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que mantém uma das 
mais rigorosas políticas para a redução das emissões de Gases de Efeito Estufa do 
mundo. 

Renewable Fuel Standard – RFS2: A certificação é exigida pelos Estados Unidos 
para o controle de combustíveis renováveis no País. São verificados os requisitos legais 
e o cumprimento dos processos de licenciamento ambiental e de produção do etanol. 

Protocolo Agroambiental de São Paulo: O protocolo faz parte do Projeto Etanol 
Verde, um dos 21 projetos estratégicos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo, que tem o objetivo de desenvolver ações que estimulem a sustentabilida-
de da cadeia produtiva de açúcar, etanol verde e bioenergia.

Selo Ambiental do Programa Senai de Ecoeficiência (PSE): Classifica a efici-
ência ambiental das indústrias, permitindo a ampliação, em até 5%, do percentual do 
benefício fiscal já concedido pelo governo do estado, mediante à efetividade do plano 
técnico de sustentabilidade ambiental.

UNIDADES CERTIFICADAS

Certificação Better 
Sugarcane Iniative 

BONSUCRO

California Air 
Resources  

Board –EUA 
CARB - LCFS

Renewable Fuel 
Standard (RFS2)

Protocolo 
Agroambiental de 

São Paulo

Selo Ambiental do 
Programa Senai de 

Ecoeficiência 

UNIDADE ALCÍDIA

UNIDADE CONQUISTA 
DO PONTAL

UNIDADE ELDORADO

UNIDADE SANTA LUZIA

UNIDADE ALTO 
TAQUARI

UNIDADE COSTA RICA

UNIDADE RIO CLARO

UNIDADE MORRO 
VERMELHO

UNIDADE ÁGUA 
EMENDADA
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

• Selo Empresa Amiga da Criança 
– concedido pela Fundação Abrinq 
em razão das práticas relacionadas ao 
repúdio ao trabalho infantil e iniciativas 
de proteção aos direitos da criança e 
do adolescente na comunidade; 

Legenda Giatquundanis ea volupienti sequo maximoloris soloribus.

• 500 Melhores Empresas do 
Agronegócio – eleita a Melhor 
Empresa do Setor de Açúcar e 
Biocombustíveis na premiação 
oferecida pela revista Dinheiro Rural; 

• Guia de Sustentabilidade da 
revista Exame – destaque 
na categoria Agronegócio por 
suas políticas e práticas em 
sustentabilidade, refletido por seu 
desempenho em todos os aspectos 
contemplados na pesquisa; 

• Prêmio Empresas que Melhor se 
Comunicam com Jornalistas – 
reconhecimento conquistado pelo 
quarto ano consecutivo.
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L U I Z  D E  M E N D O N Ç A

MENSAGEM DO
LÍDER EMPRESARIAL
|GRI G4-1|
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Mais uma safra marcada pela 
ausência de uma política clara de 
reconhecimento da importância do 
etanol como fonte de energia renovável 
e indispensável à matriz energética 
brasileira. Ao setor sucroenergético, 
assim vem acontecendo desde 2008, 
tem-se exigido repetidos sacrifícios 
empresariais, trazendo como 
consequência a desmobilização de 
unidades produtoras em todo o País, 
impondo aos grupos empresariais 
ações permanentes de sobrevivência 
para garantir o emprego e o futuro 
desenvolvimento das 
Comunidades de entorno.

Diante de um cenário contrário, ressalto a confiança do 
acionista controlador, a Odebrecht S.A., em nosso Negócio, 
aumentando sua participação no capital da Odebrecht Agroin-
dustrial, passando a deter 99,98% da Empresa. Os aportes re-
alizados nos permitiram investir R$ 400 milhões para concluir 
a 2ª etapa do projeto de expansão da Unidade Agroindustrial 
Eldorado, no Mato Grosso do Sul, passando a capacidade de 
moagem de cana de 2,1 milhões para 3,5 milhões. 

A atuação da Odebrecht Agroindustrial na safra 2014/2015, 
por meio das 24 milhões de toneladas de cana processadas, 
nos elevou ao patamar de segundo maior produtor de etanol 
do Brasil, com 1,7 bilhões de litros e maior gerador de energia 
elétrica a partir da biomassa com 2,1 GWh.

Para atingir os patamares de produção que nos elevou a 
essas posições, nossas equipes aprimoraram a gestão de risco, 
intensificando a melhoria nos sistemas e processos operacio-
nais, aliados aos investimentos de automação para o acompa-
nhamento das atividades e controle agrícola, antes apenas na 
atividade industrial, além do constante aperfeiçoamento dos 
Integrantes por meio de programas de qualificação focados na 
eliminação de perdas e redução de custos. Com a concentração 
na renovação dos nossos canaviais e reduzida ação de expan-
são, partimos para o desenvolvimento de parceiros de forneci-
mento de cana, modalidade ampliada e com benefícios para o 
aquecimento da economia em alguns municípios.

A firme atuação dentro dos princípios da Tecnologia Em-
presarial Odebrecht, por meio da qual buscamos desenvolver 
as Comunidades, tendo como base o programa Energia Social 
para Sustentabilidade Local, nos deu o reconhecimento exter-
no, por exemplo, colocando a Odebrecht Agroindustrial pela 
primeira vez no ranking do Guia Exame de Sustentabilidade e 
na terceira posição entre as empresas do Agronegócio.  Vale 
ressaltar que o programa Energia Social já beneficiou direta-
mente 113 mil pessoas, apostando na gestão socialmente par-
ticipativa entre Comunidade, Governo Local e Empresa, além de 
estreitar laços com nossos Integrantes e suas famílias.

Destaco o desempenho dos 13 mil Integrantes que supe-
raram desafios operacionais com foco na produtividade e na 
atuação em Saúde e Segurança no Trabalho, elevando nossos 
indicadores a um destacado patamar de performance que nos 
coloca como referência no setor sucroenergético.

Vencido o desafio desta safra, com muito talento e persis-
tência, conto mais uma vez com a força produtiva e a elevada 
capacidade de superar resultados das nossas equipes para as 
futuras metas da  safra 2015/2016.
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GESTÃO 
ESTRATÉGICA





ORIENTAÇÃO DOS NEGÓCIOS |GRI G4-DMA|

A safra 2014/2015 foi desafiadora para 
todo o setor sucroenergético. Para 
manter-se competitiva, a Odebrecht 
Agroindustrial adotou diversas medi-
das com vistas à produtividade e ao 
aperfeiçoamento de suas operações.
Colaborou para a competitividade da 
Empresa o aporte financeiro da Orga-
nização Odebrecht, que ratificou sua 
confiança no Negócio e aumentou sua 
participação no capital acionário.

Na safra 2014/2015, os aspectos de 
sustentabilidade estiveram ainda mais 
presentes nas ações de planejamento 
e no desenvolvimento dos negócios, 
assim como um acirrado controle de 
custos. Entre os direcionamentos 

adotados, a Empresa deu continuidade 
à estratégia de concentrar esforços na 
renovação dos canaviais, consequente-
mente, diminuindo os investimentos na 
expansão, que passa a ser mais seletiva, 
atrelada a fatores de competitividade e 
não mais de volumetria. A ideia é buscar 
melhorias de produção, otimizando tan-
to ativos agrícolas quanto os industriais.

Ainda em linha com a estratégia de 
crescimento perene, a Empresa vem 
buscando condições para aumentar 
o fornecimento externo de cana-de-
-açúcar. Desta forma, não só minimiza 
os riscos e custos da operação agrícola, 
como também fomenta o desenvolvi-
mento econômico e social local. 

• Ações com foco primário na saúde financeira;
• Nenhuma injeção adicional no triênio além da debênture.

• Desaceleração seletiva do ritmo da expansão;
• Avaliação de postergação de ampliações industriais (Unidade Eldorado).

• Programa de aumento da participação de cana de 
Fornecedores: alcançar 40% do volume total.

• Programa para otimizar custos e melhorar a produtividade.

• Participar das discussões para o estabelecimento de uma política  
de longo prazo para os combustíveis.

CONCENTRAÇÕES DA AGENDA ESTRATÉGICA DA EMPRESA

GERAÇÃO DE CAIXA

INVESTIMENTOS

 FORNECEDORES
DE CANA

 PRODUTIVIDADE E
REDUÇÃO DE CUSTOS

POLÍTICA PÚBLICA

Durante a safra 2014/2015, entraram 
em operação as duas desidratadoras de 
etanol instaladas na safra anterior, nas 
unidades Rio Claro (GO), Santa Luzia 
(MS) e, no início da safra 2015/2016, 
partiu a de Eldorado (MS). A medida 
está em sintonia com a estratégia ado-
tada para melhorar o mix de produtos, 
por meio do aumento da produção de 
etanol anidro (etanol misturado à gaso-
lina). Com isso, a Empresa espera conter 
parte das perdas com o desaqueci-
mento ocorrido no mercado de etanol 
hidratado comercializado nos postos 
de combustíveis. Ao todo, a Odebrecht 
Agroindustrial conta com seis ativos 
dessa natureza instalados em suas 
Unidades Agroindustriais.
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Ferramentas de apoio à gestão |GRI G4-DMA|

Programa de Ação (PA) 
O PA é a principal ferramenta de apoio à gestão 
estratégica da Empresa. Fundamental na construção 
conjunta de objetivos, metas e prioridades 
estabelecidas, o documento é utilizado pelas áreas 
para orientar e direcionar suas atividades ao longo do 
ano e do triênio. Algumas das metas estabelecidas, 
principalmente as que são relacionadas à 
Sustentabilidade, têm seus resultados atrelados 
à remuneração variável paga pela Empresa e são 
essenciais para a perenidade do negócio. Pactuado 
entre Líderes e Liderados, o cumprimento do PA é a 
garantia de que as necessidades e as expectativas 
dos Clientes sejam alcançadas de forma a garantir a 
sua satisfação. |GRI G4-44|

Programa Excelência Odebrecht 
Agroindustrial 
Modelo de gestão para o acompanhamento das 
metas priorizadas nos Programas de Ação (PAs). O 
objetivo é fazer com que a Empresa cresça de forma 
sustentável e com eficiência, criando uma rotina 
de acompanhamento sistemático dos resultados, 
para que todos exerçam suas atividades de forma 
mais rápida, fácil e eficaz. Com a padronização dos 
procedimentos e a adoção de indicadores e metas, 
todos os Integrantes conseguem enxergar a cadeia 
de valor, desde o plantio da cana até a venda do 
produto final. O objetivo é fazer com que o Líder 
Empresarial e o operador falem a mesma língua e se 
responsabilizem pelo cumprimento de suas metas 
individuais. O programa simboliza a atitude que cada 
um deve ter como dono do negócio e, por meio da 
delegação planejada, fazer o que é certo em busca da 
melhoria contínua.

Gestão Online (GOL) 
A ferramenta, que entrou em operação na safra 
2014/2015, visa auxiliar na gestão de desempenho 
dos processos. Uma plataforma em web possibilita 
a realização de uma série de funções, tais 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; e 
Compartilhamento de Informações.

Enterprise Resource Planning 
(ERP) 
 Plataforma de software desenvolvida para integrar 
as diversas áreas, possibilitando a automação e 
o armazenamento de todas as informações dos 
negócios. Trata-se de 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 dos setores de apoio. Foram investidos neste 
projeto cerca de R$ 60 milhões. Ele tem capacidade 
para operar com uma média de 700 usuários 
simultâneos.

Centro de Operações Agrícolas (COA) 
 Presente nas nove Unidades, o COA consiste em ter uma área dedicada a acompanhar, monitorar e apoiar o campo 
24 horas por dia. O objetivo é melhorar os tempos das operações, tendo como foco principal o ganho de produção e 
a otimização de recursos. O monitoramento focado na produtividade auxilia na tomada de decisões e ações para a 
escolha de melhores alternativas para produção. O projeto também possibilita monitorar a frota, desde o preparo do solo 
até o transporte da cana para a indústria, além dos demais veículos de apoio, como o caminhão-pipa. O resultado da 
implantação do COA em todas as Unidades da Odebrecht Agroindustrial é um ganho anual em torno de R$ 30 milhões.
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Sinergias |GRI G4-DMA|

Buscando captar os melhores resultados, a fim de manter-se competitiva e na van-
guarda, a Organização Odebrecht tem por princípio promover as melhores sinergias 
entre as várias empresas que compõem o seu Negócio. Essa troca de know-how e 
esforços tem garantido, ao longo de todos esses anos, o desenvolvimento perene e 
sustentável. Nesse sentido, vale destacar três ações que envolveram diretamente a 
Odebrecht Agroindustrial na safra 2014/2015: 

Bahiamido
Criada em 2010, a Bahiamido, empresa criada por Dr. Norberto Odebrecht, 
atua na fabricação de amidos e féculas de vegetais, utilizando a matéria-prima 
produzida por parcerias agrícolas com cooperativas familiares da região do Baixo 
Sul da Bahia. Por decisão do Conselho de Administração da Odebrecht S.A., este 
Negócio passou, a partir de março de 2015, a ser liderado empresarialmente pela 
Odebrecht Agroindustrial.

Odebrecht Terras
Durante a safra 2014/2015 foi constituída a Odebrecht Terras S.A., antes uma 
diretoria da Odebrecht Agroindustrial. A nova empresa é responsável pelo 
melhor aproveitamento das fazendas mantidas pela Odebrecht Agroindustrial, 
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.

Biocom
Contando com a expertise da Odebrecht Agroindustrial, que transferiu 
conhecimento e atuou na gestão do projeto, foi inaugurada em outubro de 
2014 a primeira empresa produtora de açúcar, etanol e energia elétrica a 
partir da biomassa de cana-de-açúcar de Angola. Com investimento de US$ 
750 milhões e o que há de mais atual em termos de tecnologia, a Biocom 
– Companhia de Bioenergia de Angola – está localizada em Cacuso, na 
província de Malanje. A Unidade Agroindustrial conta com aproximadamente 
10 mil hectares de área cultivada e tem capacidade para moer 2,2 milhões de 
toneladas de cana-de-açúcar por safra, que darão origem a 256 mil toneladas 
de açúcar e a 28 mil m³ de etanol, além 235 GWh de energia elétrica por ano. 
O projeto é resultado de uma parceria entre a Sonangol, estatal de petróleo de 
Angola (20%), o grupo angolano Cochan (40%) e a Organização Odebrecht (40%).

Legenda Giatquundanis 
ea volupienti sequo 

maximoloris soloribus.

2 6  | Índice / Gestão Estratégica / Orientação dos negócios 



R E L A T Ó R I O  A N U A L  -  S A F R A  2 0 1 4 / 2 0 1 5 |  2 7



Diferenciais competitivos
A Odebrecht Agroindustrial mantém uma série de ativos que, embora não possam 
ser valorados, a colocam em posição de destaque entre seus concorrentes, com 
maior condição de captar e aproveitar as oportunidades de crescimento. Entre 
esses diferenciais, destacam-se tecnologias de ponta posicionadas para atender às 
necessidades de seus Clientes no Brasil e no exterior, know-how de pertencer a um 
dos grupos empresariais mais importantes do País, capacidade operacional eficiente 
e um inestimável capital humano.

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

desempenho;
• Ambiente de trabalho capaz de motivar e desenvolver pessoas.

TERRAS
• Atuação em fronteiras agrícolas de cana-de-açúcar, com melhor perfil produtivo e 

menor custo de terras;
• Custo logístico é compensado por processos mais eficientes e custos operacionais 

mais baixos.

ESTRUTURA AGRÍCOLA
• Atividades de plantio e colheita 100% mecanizadas;
• Operações durante as 24 horas do dia.

ESTRUTURA INDUSTRIAL
• Indústrias no estado da arte;
• Maquinários e equipamentos de última geração;
• Automatização eleva a produtividade e reduz custos operacionais.

LOGÍSTICA
• Organização em Polos Agroindustriais;
• Integração multimodal.

COGERAÇÃO DE ENERGIA
• Energia elétrica gerada a partir da queima do bagaço de cana; 
• Autossuficiência em energia;
• Venda do excedente para o Sistema Interligado Nacional (SIN).

EMPRESARIAMENTO
• Cultura de abrir novas fronteiras enraizada ao DNA;
• Sete Unidades greenfield instaladas em apenas três anos.

GOVERNANÇA
• Atuação pautada em valores éticos e como se fosse capital aberto;
• Solidez da Organização Odebrecht.

SUSTENTABILIDADE: 
• Captura de GEE (Gases de Efeito Estufa) na atmosfera.

Legenda Giatquundanis 
ea volupienti sequo 

maximoloris soloribus.
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Inovação e Tecnologia |GRI G4-DMA|

A tecnologia é uma das grandes aliadas da Empresa na busca por diferenciação e crescimento sustentável. 
São realizados investimentos regulares para o contínuo aprimoramento de seus parques agrícolas e 
industriais e de processos de gestão, com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir custos 
operacionais. Algumas ações se destacaram nesse sentido durante a safra 2014/2015, entre elas: 

Simulador de colheita – A Empresa implantou 
na safra simuladores para capacitar Integrantes 
que atuam na operação de máquinas colhedoras 
de cana-de-açúcar. O objetivo é colaborar para a 
formação teórica e prática dos operadores da forma 
mais real possível. Antes de operar a máquina no 
campo, o Integrante passa pelo simulador, com 
acompanhamento e monitoramento. Além disso, é 
uma oportunidade de reciclagem aos operadores já 
formados. O simulador cria virtualmente um cenário 
semelhante ao do canavial, com som ambiente, 
projeções de imagens em 3D e os mesmos 
movimentos da colhedora. O treinamento virtual 
também traz economia para a Empresa, pois reduz 
as perdas de cana-de-açúcar durante a colheita, 
o gasto com combustível e evita o desgaste 
prematuro das máquinas colhedoras que deixam de 
ser utilizadas para esta função.

Preparo canteirizado – O projeto foca 
no aumento de produtividade, por meio de 
um trabalho de preparo profundo de solo 
(canteirização) nos espaços/linhas destinadas 
ao plantio da cana que serão cultivados durante a 
safra. A tecnologia permite uma maior exploração 
do solo pelas raízes da planta, graças ao preparo 
profundo, além de melhorar o controle de 
tráfego nas lavouras canavieiras, pois todo o 
preparo, o plantio e a colheita são realizados 
com orientação de satélite (GPS). Além disso, 
é conseguida uma diminuição acentuada do 
pisoteio das máquinas sobre a soqueira de cana-
de-açúcar, consequentemente, a longevidade 
e produtividade da lavoura são aumentadas. O 
preparo de solo profundo também favorece a 
infiltração de água no perfil do solo, diminuindo 
problemas com erosão e aumentando a 
disponibilidade de água para a planta da cana-
de-açúcar. Quando comparado ao modelo 
convencional, o preparo de solo canteirizado traz 
uma economia de cerca de R$ 500 por hectare. 

Em larga escala, isso deve representar um ganho 
de economia de custos da ordem de R$ 12 
milhões à Empresa.

Fertirrigação – Ao longo das últimas safras, a 
Empresa vem investindo na técnica de fertirrigação 
em suas operações agrícolas, pela qual tanto a água 
como os fertilizantes são utilizados para o cultivo 
simultaneamente por meio do sistema de irrigação 
por gotejamento. O método assegura que os 
nutrientes essenciais sejam supridos com precisão 
na área com atividade intensiva da raiz, de acordo 
com os requerimentos específicos do cultivo da 
cana-de-açúcar e tipo de solo, resultando em 
maior produtividade do canavial.

Plantadoras com GPS – Com sistema de 
rastreamento por câmeras e monitores de 
alta precisão, as plantadoras com GPS já estão 
incorporadas em 95% das atividades de plantio 
da Empresa. As câmeras são importantes 
para aumentar a produtividade, uma vez que 
registram toda a operação permitindo a adoção 
de melhorias e medidas corretivas, caso sejam 
necessárias. Alguns modelos dispensam o uso 
da cabine, trazendo mais autonomia ao processo. 
Cinco desses equipamentos estão em teste no 
Polo São Paulo.

Manutenção Automotiva – A área de 
Manutenção de Confiabilidade Automotiva 
é responsável pelo bom desempenho dos 
equipamentos e maquinários utilizados 
nas Unidades. É ela que define a prática de 
manutenção preventiva, na qual versa os 
modelos de equipamentos a serem adquiridos e 
os Fornecedores de peças a serem contratados, 
além de estabelecer a gestão desse parque 
tecnológico. Essa otimização garante o melhor uso 
da frota, reduzindo gastos pela melhoria geral dos 
indicadores de produtividade e competitividade.

Legenda Giatquundanis 
ea volupienti sequo 

maximoloris soloribus.
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Pesquisa e 
Desenvolvimento:

Pesquisas nas áreas de 
plantio, colheita e pro-
cessamento de cana-
-de-açúcar

Centro de Pesquisa:

Desenvolvimento e 
manejo de cultivares

Melhoramento genético 
de cana-de-açúcar

Etanol Anidro:

Das nove Unidades, seis 
produzem Etanol Anidro, 
além de Etanol Hidratado

Novas Alternativas:

Desenvolvimento de 
sistema de produção 
para sorgo sacarino

Enfardamento de 
palha:

15% de aumento na 
oferta de energia 
renovável

Colhedora de 2 
linhas:

Ganho de mais de 30% 
no rendimentos das 
máquinas

Redução de custos da 
ordem de R$ 8 milhões

Monitoramento 
Online da Frota:

Ganhos de 
R$ 18,3 milhões

Queda de  36% em 
acidentes
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Fornecedores |GRI G4-DMA|

A relação com os Fornecedores é um 
dos pilares da Empresa, e todas as 
suas ações visam ao desenvolvimento 
e ao aprimoramento da rentabilidade 
e de práticas de sustentabilidade. O 
processo de avaliação e qualificação 
desse público é realizado com base 
no Programa de Fornecedores da 
Odebrecht Agroindustrial. A ferramenta 
tem como premissa captar parceiros 
empresários engajados, estruturados e 
que possuam aderência aos valores da 
Organização, ajudando a proporcionar 
um crescimento na produção e moagem 
de cana nas Unidades. 

É por meio deste programa que a 
Empresa espera elevar para 40% 
o percentual de cana adquirida de 
Fornecedores, em relação ao total de 
cana moída nas Unidades – meta que 
estima alcançar até 2022. Durante a 
safra 2014/2015, este número foi de 
12%, ou 2,9 milhões de toneladas de 
cana adquiridas. 

A entrada de novos Fornecedores de 
cana ou a expansão dos atuais nas 
regiões onde estão localizadas as 
Unidades da Odebrecht Agroindustrial 
contribui para a economia local por meio 
do faturamento desses parceiros que 
adquirem insumos para produção, peças 
e serviços de manutenção, além de 
diversos equipamentos nos municípios 

canavieiros. Entre outros fatores, este 
aspecto também ajuda a aumentar 
o número de empregos e o nível de 
qualificação profissional. 

O Portal de Relacionamento com 
Fornecedores, implantado na safra 
anterior, (https://fornecedores.agro.
ind.br) teve boa evolução na safra. Ele 
confere maior transparência e agilidade 
aos processos de cotação, formalização 
de compra, acompanhamento de 
pagamentos e atualizações cadastrais, 
além de servir para divulgação dos 
indicadores de desempenho do 
Fornecedor contratado.

Na safra, também avançou a 
implantação da área de Gestão de 
Contratos, criada para estruturar e 
formalizar toda a sistemática dos 
processos que envolvem a contratação 
de Fornecedores. A estrutura tem o 
objetivo de levar ao nível de excelência 
atividades que vão desde a formação e 
a demanda até o pagamento realizado 
a esse público. A ideia é que, até o final 
desta safra, essa estrutura, com auxílio 
do Portal do Fornecedor, sirva também 
para o acompanhamento periódico de 
boas práticas. 

Além da área corporativa, a nova 
metodologia de Gestão de Contratos 
também foi adotada nos Polos, 

tornando o processo mais ágil e 
dinâmico. Desde sua criação, a 
iniciativa já trouxe ganhos importantes 
para a Empresa. Na fase inicial de 
desenvolvimento, foram identificados 
ganhos de R$ 15 milhões ao ano.

A área de Suprimentos também 
patrocinou uma mudança importante 
na Gestão de Estoques (MRO – 
Manutenção, Reposição e Operação) 
nos Polos Agroindustriais. Por meio 
da adoção de projeto apresentado 
por uma equipe de Jovens Parceiros 
foram mapeados os pontos críticos 
de todo o processo e criada uma nova 
ferramenta de simulação de estoque 
para o S&OP (Sales and Operation 
Planning). Mais completa e de fácil 
visualização e manuseio, a ferramenta 
assegura melhorias como aumento 
de produtividade, previsibilidade de 
estoques e redução de custos.

A iniciativa foi criada com o objetivo 
de auxiliar área de Logística no 
gerenciamento dos estoques das nove 
Unidades, em curtíssimo prazo. Ela 
também pode ser aplicada e utilizada 
em áreas que trabalham com recursos 
de diversas amplitudes temporais, 
desde que estas tenham a mesma 
finalidade gerencial.

Legenda Giatquundanis 
ea volupienti sequo 
maximoloris soloribus.
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CADEIA DE FORNECEDORES |GRI G4-12|  
A cadeia de fornecimento da Odebrecht Agroindustrial está 
dividida em dois grupos: Fornecedores gerais (equipamentos 
industriais e agrícolas, locação de máquinas e equipamentos, 
serviços agrícolas, insumos, transporte de cana, serviços de 
máquinas e equipamentos, materiais, serviços em geral e ser-
viços de transporte) e Fornecedores de cana-de-açúcar. 

Dentre os Fornecedores do segundo grupo, três represen-
taram na safra 59% de toda a cana adquirida, um montante 
aproximado de 1,7 milhão de toneladas. Estes destacam-se 
por serem Parceiros Empresários que entregam a cana dire-
tamente na esteira, portanto, realizam o que a Empresa chama 
de “operação completa”. Isso significa que eles possuem 
estrutura para a realização de formação de lavoura (plantio, 
preparo de solo e tratos culturais - cana planta, tratos culturais 
- cana soca), corte, carregamento e transporte.

A Empresa também valoriza e incentiva a contratação local de 
Fornecedores que atendam plenamente ao escopo dos con-
tratos. O programa Energia Social para Sustentabilidade Local, 
realizado  nas comunidades onde estão inseridas as opera-
ções, incentiva ainda o empreendedorismo rural, possibilitando 

a grupos de assentados e pequenos produtores incrementar 
sua renda e ampliar a perspectiva de trabalho, por meio do as-
sociativismo e da formação de negócios no modelo de coope-
rativas. Algumas iniciativas evoluíram na safra, destacam-se: 

• Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Mineiros/GO 
(Coopermin) – Fornecimento de legumes e hortaliças para a 
merenda escolar pública municipal;

• Cooperativa Mista Agropecuária Integrada dos Produtores 
Familiares de Perolândia (Cooperfap) – Produção do Núcleo 
de Corte, Costura e Artesanato para fornecer uniformes às 
Unidades Agroindustriais do Polo Araguaia;

• Produção orgânica sustentável de hortaliças em Nova 
Alvorada do Sul/MS;

• Associação de Produtores Rurais da Região do Ribeirão 
dos Paulas em Cachoeira Alta/GO – Criação de selo de 
agricultura orgânica.

Ao todo, a Empresa contratou 4.480 Fornecedores na safra 
2014/2015, para os quais destinou o valor de R$ 4,4 bilhões. 
Desse montante, R$ 2,0 bilhões, ou 45,83%, foram gastos com 
Fornecedores locais. |GRI G4-EC9| 

GASTOS COM FORNECEDORES |GRI G4-EC9|

 Polos Total Gasto com Fornecedores (R$) Total Gasto com Fornecedores Locais (R$) (1) % de gastos com Fornecedores Locais

SÃO PAULO 1.282.420.160 1.037.349.667 80,89%

ELDORADO 588.465.413 128.579.692 21,85%

SANTA LUZIA 575.192.130 192.976.959 33,55%

GOIÁS 489.462.595 206.406.376 42,17%

ARAGUAIA 771.835.023 321.083.369 41,60%

TAQUARI 718.370.159 336.412.745 46,83%

TOTAL 4.425.745.483 2.008.403.279 45,38%

(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.
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RISCOS E IMPACTOS  |GRI G4-DMA|
A Empresa mantém um Código de Conduta de Fornecedores, 
documento que estabelece uma série de requisitos éticos para 
Fornecedores e prestadores de serviços que desempenham 
suas atividades em conjunto com suas Unidades. Os proce-
dimentos consideram os riscos que podem representar em 
uma escala de impactos sobre aspectos de saúde e segurança 
do trabalho, meio ambiente, reputação, dano à propriedade e 
demais riscos ao Acionista. 

Todos os contratos possuem cláusulas em relação a direitos 
humanos e as avaliações são realizadas por meio do questio-
nário Request for Information (RFI) e de visitas durante o pro-
cesso de seleção. Na gestão dos contratos, as Unidades ava-
liam práticas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) 
dos Fornecedores, assim como procuram 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 2014/2015, não foram identificadas operações que 
colocassem em risco estes aspectos. 
|GRI G4-HR1, G4-HR5, G4-HR6|
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Logística |GRI G4-DMA|

A busca por oportunidades de redução 
de custos faz parte do dia a dia da 
Odebrecht Agroindustrial, o que inclui 
a prevenção de possíveis fatores 
que possam afetar o atendimento 
ao Cliente. Por isso, para atender ao 
desafio de entregar etanol e açúcar 
sempre no prazo, com bom preço e 
de forma segura, a área de Logística 
mantém diversas ações que visam 
melhorias de processos. 

Entre essas ações destaca-se o projeto 
Expedição Segura, cujo objetivo é 
minimizar os riscos para a Empresa, para 
o transportador e os demais envolvidos, 
além de garantir significativo ganho de 
produtividade. Parte importante desse 
projeto é o sistema de automação 
do carregamento de etanol. Com 
investimento de R$ 16 milhões, o 
sistema mede a vazão do etanol pronto 
para o tanque, que possui um radar 
por meio do qual é medido o volume 
na saída para o carregamento. Tudo 
que sai é mensurado por meio de skids 
automatizados e aferidos que medem 
volume, temperatura e densidade do 
etanol. Existe perda por evaporação, 
mas é pouco representativa.

Entre as vantagens competitivas 
da Empresa em Logística está sua 
participação no consórcio Logum, um 
complexo sistema de dutos que, quando 
finalizado, atravessará 45 municípios, 
num total de 1,3 mil km, ligando as 
principais regiões produtoras de etanol 
nos Estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás e do Mato Grosso do Sul 
ao principal ponto de armazenamento 
e distribuição em Paulínia (SP).  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. Isso permitirá 
que 100% das Unidades da Odebrecht 
Agroindustrial sejam atendidas, 
viabilizando o escoamento de grande 
parte de seu etanol.

Em abril, a Logum recebeu da Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) autorização 
para operar o segundo trecho do 
álcoolduto, entre o Terminal de Uberaba 
(MG) e de Ribeirão Preto (SP). Com 
143 km de extensão e 20 polegadas de 
diâmetro, o novo trecho tem capacidade 
para transportar 8,9 milhões de m³ por 
ano de etanol. 

Com a entrada em operação do novo 
trecho, a Odebrecht Agroindustrial vai 
conseguir mais que dobrar o volume 
de etanol transportado por meio do 
sistema Logum na safra 2015/2016. 
Os ganhos deverão ser ainda maiores, 
levando em conta que isso eliminará a 
necessidade de transporte por outros 
modais para este trecho, reduzindo os 
gastos com frete, além trazer ganhos 
ambientais e de segurança. 

Por outro lado, a decisão da Rumo ALL, 
responsável pela administração da 
malha ferroviária do Mato Grosso do 
Sul, de desativar postos, interrompendo 
atividades importantes de escoamento 
de produtos, colocou a Odebrecht 
Agroindustrial em alerta. A área de 
Logística está intensificando o trabalho 
de mapeamento dos seus modais 
e revisando contratos para, além de 
buscar oportunidades de redução de 
custos, minimizar ao máximo os efeitos 
negativos que esta decisão trará ao 
transporte ferroviário nas regiões 
impactadas, caso nenhuma medida 
contrária seja adotada. 
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Clientes |GRI G4-DMA|

A Odebrecht Agroindustrial entende que a 
perpetuidade do seu negócio depende de seus 
Clientes. Assim, procura sempre desenvolver 
ações que atendam às necessidades e satisfaçam 
integralmente aos anseios desse público. 

Adicionalmente, este modelo descentralizado possibilita aferir, 
com mais precisão, os resultados de cada Unidade de negócio 
e, caso seja necessário, adotar medidas de melhoria e criar 
procedimentos específicos de acordo com cada demanda.

A fim de garantir a segurança de seus produtos, a Empresa 
dispõe 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. Além disso, 
não comercializa produtos proibidos em certos mercados ou 
que sejam objeto de questionamento ou debate público. As 
especificações de fabricação do etanol estão disponíveis no 
site www.odebrechtagroindustrial.com, de forma a atender 
à legislação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). |GRI G4-PR6|

A empresa estimula e participa de campanhas de marketing 
do setor que valorizam os benefícios do etanol, porém 
não desenvolve ações específicas nesse sentido por não 
comercializar diretamente aos usuários finais do produto.

A venda de etanol para as distribuidoras é realizada com base 
nos valores divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, que semanalmente 
publica os preços do produto, servindo de parâmetro para os 
contratos que serão fechados na semana seguinte.

Os produtos desenvolvidos pela Empresa são comercializados 
com os principais Clientes do mercado de combustíveis 
(etanol) e grandes tradings com atuação internacional 
(açúcar). O relacionamento com o Cliente é um dos pilares da 
cultura das empresas da Organização Odebrecht, e por este 
motivo mantém estrutura própria de comercialização, além 
de uma ampla agenda que contempla visitas periódicas e 
acompanhamento semanal de cada contrato. 

A área Comercial tem como sua principal meta aumentar a 
rentabilidade do Negócio, por meio da conquista de novos 
Clientes e aumento de market share, principalmente na 
região Centro-Sul do País. A estratégia de crescimento 
está amparada no fortalecimento do relacionamento com 
distribuidoras regionais e no aumento da participação em 
estados onde já há produção e incentivos tributários. Por meio 
de um trabalho estruturado da área de inteligência de mercado, 
com projeções acertadas da curva de preços ao longo da safra, 
a Odebrecht Agroindustrial conseguiu capturar os melhores 
preços de vendas, antecipando-se aos movimentos de preço 
de safra e entressafra.  

Para fortalecer a relação com seus Clientes e melhorar o 
desempenho das vendas, o conceito da Pequena Empresa 
Comercial (PEC) foi criado para potencializar a performance da 
estrutura comercial. Ele otimiza o planejamento de produção/
estoques de forma a assegurar o fluxo de entrega aos Clientes. 
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SUSTENTABILIDADE 
COMO UM PILAR DO NEGÓCIO |GRI G4-DMA|

A Odebrecht Agroindustrial mantém 
sua atuação em linha com os aspectos 
de Sustentabilidade, por meio de ações 
estruturadas que agregam valor ou 
reduzem risco. Este direcionamento 
estratégico é reflexo da Política sobre 
Sustentabilidade da Organização 
Odebrecht, que têm como objetivos 
garantir solidez operacional e financeira, 
disciplina no uso do capital e respeito a 
critérios éticos, legais e socioambien-
tais, influenciando a relação da Empresa 
com os públicos interno e externo. 

O documento versa sobre comporta-
mentos e ações que buscam garantir a 
geração de energia limpa e renovável, 
preservar o meio ambiente, contribuir 
para o desenvolvimento e a qualidade 
de vida das comunidades próximas e 
oferecer o melhor ambiente de trabalho 
para seus Integrantes. 

A partir desse referencial interno, a 
empresa busca ainda manter a com-
petitividade no setor e nos mercados 
em que atua, com as melhores práti-
cas socioambientais e de governança 
corporativa, seguindo as tendências 
mundiais, adequadas aos cenários locais 
e às perspectivas de resultados a curto, 
médio e longo prazos. Para reforçar esse 
posicionamento, mantém internamente 
uma área de Sustentabilidade que tem 
como objetivo gerar aprendizado orga-
nizacional, oportunidades de negócios, 
inovação e vantagem competitiva, além 
de apoiar todos os Polos Agroindustriais. 

O conceito de Sustentabilidade dissemi-
nado na Empresa fortalece o equilíbrio 
entre as responsabilidades Econômico-
-Financeira, Ambiental e Social, com 
estratégias desenhadas para atender 
prioritariamente aos aspectos Materiais 
ao Negócio, sem esquecer de outros 
temas importantes para a tomada de 
decisão e execução dos planos de ação. 
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Resposabilidade Ambiental
• Proteção ambiental
• Prevenção de impactos
• Uso de recursos naturais renováveis Biodiversidade
• Mudanças climáticas
• Ecoeficiência
• Gestão de riscos
• Remediação de passivos

Responsabilidade Econômica-financeira
• Agregar valor ás partes interessadas
• Competitividade
• Retorno aos Acionistas
• Governança corporativa
• Responsabilidade na cadeia: Clientes e Fornecedores

Responsabilidade Social
• Direitos Humanos
• Direitos dos Intergrantes
• Transparência
• Valores, ética
• Qualidade de vida no trabalho
• Compromisso e inserção na comunidade

Sustentabilidade para a Odebrecht Agroindustrial é o compromisso de atuar empresarialmente 
com equilíbrio entre as nossas responsabilidades: econômico-financeira, social e ambiental,
por meio de processos e iniciativas estruturadas que geram valor e reduzem riscos ao Negócio.
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Materialidade |GRI G4-18|

Em sintonia com essa visão e buscando o aprimoramento 
do relacionamento com seus públicos, a Empresa realizou, 
durante a safra 2014/2015, um processo de engajamento 
de stakeholders para identificar desafios e oportunidade, 
levantando temas essenciais para sua atuação. A pesquisa foi 
conduzida por meio de questionários eletrônicos e contou com 
a participação de 206 pessoas, sendo 50 do público externo 
(Clientes, Fornecedores, Sociedade Civil e Governos locais) e 
156 do público interno (Integrantes). |GRI G4-24, G4-26|

TEMAS RELEVANTES |GRI G4-27|
Os resultados obtidos por meio das respostas dos questioná-
rios foram classificados em um ranking, sendo os seis primei-
ros temas identificados como os de maior relevância. Esses 
aspectos foram selecionados para compor a matriz de Materia-
lidade da Empresa, validada, em reunião presencial, pelo Líder 
Empresarial (LE) da Odebrecht Agroindustrial. São eles:

TEMAS RELEVANTES E ABRANGÊNCIA DENTRO E FORA DA EMPRESA

ASPECTOS MATERIAIS 
|GRI G4-19|

LIMITES: ABRANGÊNCIA 
INTERNA |GRI G4-20|

LIMITES: ABRANGÊNCIA 
EXTERNA |GRI G4-21|

CONTEÚDOS-PADRÃO GRI 
RELACIONADOS

Minimização do impacto 
ambiental

Unidades Agroindustriais 
(Indústria, Agrícola, SSMA), 
Jurídico e Sustentabilidade.

Bancos / Órgãos Governamentais 
/ Comunidade / Organizações 
Não Governamentais / 
Fornecedores / Parceiros 
Agrícolas

G4-EN11, G4-EN12, G4-EN13, 
G4-EN14, G4-EN15, G4-EN16, 
G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19, 
G4-EN20, G4-EN21, G4-EN22, 
G4-EN23, G4-EN24, G4-EN25, 
G4-EN26, G4-EN27, G4-EN28, 
G4-EN29, EN32, EN33

Uso eficiente de recursos 
naturais (água, energia e 
reciclagem)

Unidades Agroindustriais 
(Indústria, Agrícola, SSMA)

Organizações Não 
Governamentais / Fornecedores 
/ Parceiros Agrícolas

G4-EN1, G4-EN2, G4-EN3, G4-
EN4, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7, 
G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10

Desempenho dos negócios 
(resultado financeiro) Todos Clientes / Acionistas / Bancos / 

Parceiros Comerciais
G4-EC1, G4-EC2, G4-EC3, G4-
EC4

Ética, transparência e integridade 
nos negócios Todos

Clientes / Acionistas / Bancos 
/ Parceiros Comerciais / Órgãos 
Governamentais / Mídia

G4-56, G4-57, G4-58, G4-SO3, 
G4-SO4, G4-SO5, G4-SO6, G4-
SO7, G4-SO8, SO9, SO10

Condições de saúde e segurança 
dos Integrantes P&O, SSMA, Jurídico Órgãos Governamentais G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7, G4-

LA8

Contribuição para a economia/
desenvolvimento local

Unidades Agroindustriais 
(Indústria, Agrícola)

Órgãos Governamentais / 
Comunidade / Fornecedores

G4-SO1, G4-EC7, G4-EC8, G4-
EC9

• Minimização do impacto ambiental
• Uso eficiente dos recursos naturais (água, energia e 

reciclagem)
• Desempenho do Negócio (resultado financeiro)
• Condições de saúde e segurança dos Integrantes
• Ética, Transparência e Integridade nos negócios
• Contribuição para a economia /desenvolvimento local

Os temas apontados na pesquisa foram classificados seguin-
do critérios de interesse dos stakeholders, grau de relevância 
dentro da agenda global de sustentabilidade e o interesse 
estratégico para a Empresa.

A partir desse conteúdo, a Empresa irá traçar as futuras ações 
e diretrizes de sustentabilidade para o seu negócio. A matriz 
também serviu de base para a seleção do conteúdo apresen-
tado neste relatório. 
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RELEVÂNCIA POR PÚBLICO DE RELACIONAMENTO

PÚBLICO TEMAS

Clientes 

• Minimização de impacto ambiental 
• Ética, transparência e integridade nos negócios
• Uso eficiente de recursos (água, energia)
• Trabalho infantil na cadeia de Fornecedores
• Desempenho dos negócios (resultado financeiro)

Fornecedores

• Ética, transparência e integridade nos negócios
• Minimização de impacto ambiental  
• Condições de saúde e segurança dos integrantes
• Desempenho dos negócios (resultado financeiro)
• Inovação (soluções sustentáveis)

Sociedade civil

• Desenvolvimento economico/contribuição para a economia local
• Minimização do impacto ambiental
• Destinação adequada de resíduos sólidos
• Uso eficiente dos recursos (água)
• Comunicação e engajamento

Governo local

• Minimização do impacto ambiental
• Destinação adequada de resíduos sólidos
• Uso eficiente dos recursos (agua, terra, energia, reciclagem)
• Inovação
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Qualidade de vida pessoal e familiar

IMPACTO AO NEGÓCIO

Matriz de materialidade |GRI G4-27|

V
IS

ÃO
 D

O
S 

ST
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K
EH

O
LD
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S

Desempenho dos negócios (resultado financeiro)

Condições de saúde e segurança, incluindo prevenção de acidentes

Minimização do impacto ambiental

Ética, Transparência e Integridade nos negócios

Contribuição para a economia local

Uso eficiente dos recursos naturais (água, energia e reciclagem)

Gestão de Risco

Treinamento e perspectiva de carreira

Inovação (soluções sustentáveis)

Igualdade de oportunidades e de remuneração
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Os 6 temas 
essenciais 
ao Negócio

Desempenho dos negócios
(resultado financeiro)

4%

Uso eficiente dos 
recursos naturais 
(água, energia e 
reciclagem)

20%

Condições de saúde e 
segurança, incluindo 
prevenção de acidentes 

5%

Minimização do 
impacto ambiental

38%

Ética,Transparência 
e Integridade nos 
negócios

12%

Contribuição para 
a economia local

21%
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OUTRAS AÇÕES DE ENGAJAMENTO
No âmbito local, para apoiar o processo de implantação das Unidades Agroindustriais, 
a Empresa realiza estudos diagnósticos denominados Ecomapas, no intuito de mape-
ar, além dos indicadores dos aspectos sociais e econômicos das regiões, as principais 
lideranças nos municípios. Esses mapas traçam as relações existentes entre todas 
as entidades públicas e privadas, que podem influenciar ou serem influenciadas pelo 
negócio. No âmbito corporativo, o escopo dos relacionamentos é amparado pelas 
Políticas de Pessoas e Sustentabilidade da Organização Odebrecht. |GRI G4-25|

GRUPOS DE STAKEHOLDERS ENGAJADOS E FORMA DE ABORDAGEM |GRI G4-24, G4-26|

PARTE INTERESSADA CANAIS DE COMUNICAÇÃO NÚMERO FREQUÊNCIA

Clientes
Site, Redes Sociais (Facebook e Twitter), Relatório Anual, E-mail, 
Telefone, Reuniões presenciais, Encontro Anual com todos os 
Clientes

Cerca de 20 Contínua

Integrantes
Folhetos, DDS (Diálogo Diário de Segurança), Relação Líder-
Liderado, Site, Redes Sociais (Facebook e Twitter), Relatório Anual, 
Intranet, Rádio Minha Agro, Varal e Mural, E-mail Marketing

13.083 Contínua

Fornecedores
Site, Redes Sociais (Facebook e Twitter), Relatório Anual, E-mail, 
Telefone, Reuniões presenciais, Portal do Fornecedor

Mais de 40 mil Contínua

Acionistas
Site, Redes Sociais (Facebook e Twitter), Relatório Anual, E-mail, 
Telefone, Reuniões presenciais

1 Trimestral

Associações setoriais
Site, Redes Sociais (Facebook e Twitter), Relatório Anual, E-mail, 
Telefone, Reuniões presenciais

5 Mensal

Comunidades locais 
(associações, lideranças)

Site, Redes Sociais (Facebook e Twitter), Relatório Anual, E-mail, 
Telefone, Reuniões presenciais, Comitês Temáticos do Energia 
Social

50 Mensal

Governo
Site, Redes Sociais (Facebook e Twitter), Relatório Anual, E-mail, 
Telefone, Reuniões presenciais, Comitês Temáticos do Energia 
Social

100 Mensal

Organizações do terceiro 
setor (ONGs, organizações 
internacionais)

Site, Redes Sociais (Facebook e Twitter), Relatório Anual, E-mail, 
Telefone, Reuniões presenciais

22 Mensal

Imprensa/mídia
Site, Redes Sociais (Facebook e Twitter), Relatório Anual, 
Releases, Encontros de relacionamento, Press trips, Entrevistas

 Mais de 250 
jornalistas

Contínua

Legenda Giatquundanis 
ea volupienti sequo 

maximoloris soloribus.
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GOVERNANÇA 
CORPORATIVA



A Odebrecht Agroindustrial tem compromisso com a melhoria 
contínua de seu Negócio, por isso busca sempre as melhores 
práticas, focando em resultados que maximizem a criação de 
valor e a harmonização de interesses dos seus stakeholders.  
Seu modelo de Governança Corporativa está amparado na 
solidez de sua controladora, a Organização Odebrecht,  
cujos princípios éticos e morais estão expressos na  
Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO).

MELHORES PRÁTICAS

Modelo de boa 
Governança |GRI G4-56|

A Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) é um conjunto de 
princípios, conceitos e critérios, com foco na educação e no 
trabalho e provê os fundamentos éticos, morais e conceitu-
ais para a atuação dos Integrantes da Organização. Valoriza 
potencialidades do ser humano, como a disposição para servir, 
a capacidade e o desejo de evoluir e a vontade de superar 
resultados. Prevê, ainda, um processo de delegação planejada, 
baseada na confiança e na parceria entre Líderes e Liderados. 

A TEO é a base da cultura da Organização Odebrecht e dire-
ciona a ação das Pessoas nos diferentes Negócios, países e 
contextos culturais em que atuam. Assim, é possível atender 
às necessidades dos Clientes, agregar valor ao patrimônio dos 
Acionistas, reinvestir os resultados alcançados e crescer em 
frentes distintas.

Seus princípios fundamentais estabelecem os valores cul-
turais e éticos que devem conduzir os negócios em todas as 
Empresas da Organização. 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 profissional. Pelo contrário, destinam-se a potencializar a 
capacidade individual em sua atuação. 

Índice / Governança Corporativa / Melhores práticas

Composição acionária
Com o objetivo de garantir sua saúde financeira, a Odebrecht 
Agroindustrial passou, no final de 2014, por uma reorganização 
societária, pela qual houve a diluição de acionistas minoritários 
e consequente término do Acordo de Acionistas. Por meio de 
aporte de capitalização da ordem de R$ 836 milhões, sendo R$ 
632 milhões integralizados em dezembro de 2014 e outros R$ 
204 milhões até dezembro de 2015, a Odebrecht S.A. aumen-
tou a sua participação acionária na Empresa, passando de 69% 
para 99,98%. Os outros Acionistas, entre os quais a BNDESPar 
e dois fundos, tiveram sua fatia diluída a 0,02%. Esse posicio-
namento reforça o compromisso de apostar em sua controlada 
mesmo em momentos adversos, com a crença de que o cená-
rio se tornará positivo nas próximas safras. |GRI G4-13|
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Os princípios básicos da TEO 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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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA |GRI G4-34|

A administração da Odebrecht Agroindustrial é comparti-
lhada pelo Conselho de Administração (CA) e pela Diretoria-
-Executiva. Comitês de Apoio ao Desenvolvimento amparam 
o gerenciamento dos Negócios. Já os Acionistas minoritários 
têm participação assegurada em determinadas decisões rele-
vantes, de acordo com disposições do Estatuto Social. 

Formado até dezembro de 2014 por membros indicados pelos 
signatários do Acordo de Acionistas, o Conselho de Adminis-
tração, após esta data, passou a ser composto por membros 
indicados pela Odebrecht S.A. O CA reúne-se entre oito e nove 
vezes por ano para deliberar sobre assuntos pertinentes de 
sua competência.

Comitês 

Na safra 2014/2015, a Empresa contou com dois Comitês de 
Apoio ao Desenvolvimento: Pessoas e Organização e Finanças, 
Investimentos e Auditoria. Não há Conselho Fiscal instalado em 
funcionamento. 

O Comitê de Finanças, Investimentos e Auditoria visa asses-
sorar o Conselho de Administração nas seguintes tomadas de 
decisões: 

• Atualização e acompanhamento das políticas referentes a 
investimentos; Assuntos Financeiros e Garantias; e Seguros.

• Avaliação do Relatório Anual dos Administradores, quando 
aplicável, e das Demonstrações Financeiras. 

• Avaliação de operações financeiras a serem propostas ao 
Conselho de Administração/Odebrecht Agroindustrial, 
particularmente, no que se refere à sua estrutura, custos 
e garantias, bem como consistência com a Macroequação 
Financeira do Negócio. 

• Apreciação e análise dos projetos de investimentos e 
respectivos acompanhamentos. 

• Acompanhamento do programa vigente de seguros da 
Odebrecht Agroindustrial; e análise prévia dos contratos 
entre partes relacionadas e seu devido acompanhamento.

Já o Comitê de Pessoas e Organização assessora o Conselho 
de Administração nas seguintes tomadas de decisões:

• Atualização e acompanhamento das políticas relativas à 
remuneração; Identificação, desenvolvimento, avaliação e 
integração de Pessoas; e Sustentabilidade. 

• Programas de incentivos de longo prazo.
• Assuntos relacionados aos programas de Previdência 

Privada. 
• Critérios para definição das bases para as PLRs em aderência 

à Política de Remuneração. 
• Análise da individualização da Remuneração de 

Administradores. 
• Acompanhamento de Indicadores de Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente. 

Índice / Governança Corporativa / Estrutura de Governança

Legenda Giatquundanis 
ea volupienti sequo 

maximoloris soloribus.

O Conselho de Administração é quem define as atribuições da 
Diretoria-Executiva e seus membros, indicados pela Organiza-
ção Odebrecht, respondem pelas áreas:

•  Agrícola; 
• Jurídico; 
• Pessoas; 
• Sustentabilidade e 

Comunicação; 
• Relações Institucionais; 
• Planejamento, Investimento 

e Inovação; 

• Finanças, Tecnologia da 
Informação e Relações com 
Investidores; 

• Comercial, Logística e 
Suprimentos; 

• Operações e Engenharia. 
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ÉTICA E TRANSPARÊNCIA |GRI G4-DMA|

Manter a transparência no diálogo com seus diversos públicos 
é uma das premissas da Odebrecht Agroindustrial. A Empresa 
respeita e age de acordo com as leis e normas vigentes que 
regulamentam o setor de atuação, exigindo de seus parceiros 
o mesmo comprometimento moral e ético com o qual desem-
penha o seu Negócio.

O Código de Conduta, existente desde 2007 e disponível para 
download no site institucional, passou por algumas reformu-
lações após a Lei Anticorrupção ter entrado em vigor em 29 
de janeiro de 2014, responsabilizando e condenando empre-
sas envolvidas em atos de corrupção contra órgãos públicos, 
embora a Empresa não esteja exposta a esse risco por não 

Canais de transparência 

manter negócio com o público em questão. Entre as aborda-
gens contidas no documento estão temas como corrupção, 
assédio sexual, discriminação, abuso de poder, trabalho infantil 
e trabalho análogo ao escravo. A Empresa não pratica e abo-
mina atitudes dessa natureza em toda a sua cadeia, além de 
primar pelo risco zero de seus Integrantes.

Para assegurar o cumprimento das cláusulas do Código de 
Conduta Ética, a existência e atuação do Comitê de Ética 
reitera o comprometimento com a transparência e a equidade 
de oportunidades. A instância é integrada pelo Líder Empresa-
rial e pelos Líderes das áreas de Pessoas, Sustentabilidade e 
Comunicação e Jurídico e Finanças.

No site institucional, a Empresa mantém uma área Fale 
Conosco para solicitação de informações e esclarecimento 
de dúvidas. O canal pode ser acessado por meio do preenchi-
mento online de formulário ou pelo telefone (11) 3096-8000.  
|GRI G4-57|

Por meio do Colhendo Ideias, outro canal acessível pela 
internet ou por telefone, Fornecedores, Integrantes e Comuni-
dades têm a possibilidade de enviar sugestões de melhorias e 
informar demais riscos relacionados ao Negócio da Empresa. 
Durante a safra 2014/2015, o canal recebeu 501 relatos. 
|GRI G4-58|

Já o Linha de Ética está à disposição 24 horas por dia, sete dias 
por semana, por meio do telefone 0800 7218434 ou pelo site 
da Empresa (www.odebrechtagroindustrial.com). O canal deve 
ser utilizado sempre que forem detectados possíveis desvios 
de conduta por parte de Integrantes, Parceiros, Comunidade, 
Fornecedores, Clientes, etc, representando violações ao Có-
digo de Conduta, normas e procedimentos internos, princípios 
éticos e boa prática de Governança Corporativa, bem como 
violações à legislação vigente. 

Na safra, o canal Linha de Ética recebeu 501 relatos, sendo 457 
do público interno e 44 de parceiros externos. Do montante, 
100% dos casos foram processados no período coberto pelo 

relatório, com 477, ou seja, 95% das queixas de reclamações 
atendidas. Todos os relatos são analisados, regidos pela con-
fidencialidade e independência, garantindo o anonimato dos 
relatantes e a segurança na apuração. |GRI G4-58|

A Odebrecht Agroindustrial também realiza avaliações de risco 
relacionadas à corrupção. Na safra 2014/2015, 100% de suas 
Unidades foram submetidas ao tema, sendo que não foram 
identificados casos de violação a esse preceito. 
|GRI G4-SO3, G4-SO5|

No período, não foram registrados casos ou ações de práticas 
de concorrência desleal. Já a soma dos valores pagos a título 
de multa por descumprimento de Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC) e em razão de autos de infração somou R$ 286.462,94, 
valor que a Empresa não considera expressivo economica-
mente. A maioria das autuações tem como objeto questões de 
jornada de trabalho, bem como relativas à saúde e segurança 
do trabalhador. |GRI G4-SO7, G4-SO8|

Todas as suas contribuições para campanhas e/ou partidos 
políticos foram publicadas e estão disponíveis para consulta 
no site do Tribunal Superior Eleitoral, no Sistema de Prestação 
de Contas Eleitorais  (http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleico-
es-2014/prestacao-de-contas-eleicoes-2014/divulgacao-
-da-prestacao-de-contas-eleicoes-2014). 
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Ação civil pública

Em junho de 2014, o Ministério Público do Trabalho (MPT) de Araraquara (SP) regis-
trou uma ação civil pública acusando a Odebrecht de submeter 500 trabalhadores 
brasileiros a condições análogas à escravidão na construção de uma usina em An-
gola. No dia 5 de setembro do mesmo ano, a Odebrecht Agroindustrial, a Odebrecht 
Angola e a Olex – Odebrecht Logística e Exportação apresentaram contestação à 
ação proposta pelo MPT. 

Na contestação, a Odebrecht informa que os trabalhadores, contratados por empre-
sas terceirizadas, tinham irrestrita liberdade de locomoção, tanto em Angola quanto 
para, independentemente do término de seu contrato de trabalho, retornarem ao 
Brasil. A Empresa anexou ao documento depoimentos, laudos, fotos e vídeos que 
comprovam o não fundamento da denúncia. 

Legenda Giatquundanis ea volupienti sequo maximoloris soloribus.
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COMUNICAÇÃO
A Odebrecht Agroindustrial preza pela veracidade das infor-
mações divulgadas e o cumprimento às leis e normas aplicá-
veis aos meios de publicidade. E, em um ano repleto de adver-
sidades, o desafio foi buscar uma aproximação maior com a 
imprensa para ganhar credibilidade e demonstrar que, mesmo 
em um cenário desfavorável, há bons exemplos de produtivi-
dade, tecnologia, sustentabilidade e gestão de pessoas.

Entre os destaques da safra 2014/2015, está a elaboração 
das suas Diretrizes de Comunicação Empresarial, alinhadas 
à Política de Comunicação da Organização Odebrecht. Tais 
orientações serviram de ponto de partida para o Plano de Co-
municação da Odebrecht Agroindustrial, que prevê uma série 
de ações de engajamento, e que foi entregue e aprovado pela 
diretoria-executiva e pelo Conselho de Administração no início 
da safra 2015/2016.

Fruto dessas ações, mais uma vez, o relacionamento com a 
imprensa seguiu de forma positiva e o índice de Qualidade de 
Exposição na Mídia (IQEM) cumpriu a meta pactuada em PA 
de ser superior a 8,0, atingindo 9,2. O valor está bem acima 
do registrado na safra 2013/2014, que foi de 8,2. 

No período, a Empresa somou 128 matérias na grande 
imprensa, auditada pelo IQEM, nove delas relacionadas ao 
aumento de capital de R$ 1,5 bilhão. Do total de 561 reporta-
gens computadas pela Odebrecht Agroindustrial em todas as 
mídias (grande imprensa, mídia regional e mídia especializa-
da), 60 foram relacionadas ao programa Energia Social para 
Sustentabilidade Local.

ÍNDICE DE QUALIDADE DE 
EXPOSIÇÃO NA MÍDIA (IQEM)
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Canais de Comunicação
A Empresa mantém ativos canais como o seu site institucional, Facebook, Twitter e 
YouTube, que fazem parte de suas ações para estreitar laços com seus Integrantes 
e demais públicos de interesse. Eles são monitorados e alimentados periodicamente 
com informações pertinentes à sua atuação e ao desempenho dos negócios.

Na safra 2014/2015, um dos destaques para o público interno foi a campanha “Eu 
Faço a Diferença”. Com cinco histórias semanais, sendo uma por dia, os Integrantes 
foram motivados a narrar situações que inspirem e sirvam de exemplo para fortalecer 
o conceito de produtividade. As narrativas foram divulgadas nos seguintes canais de 
comunicação interna: Comunicados Internos, Intranet e Varal de Comunicação, além de 
Facebook.

Criado na sede administrativa da Empresa em São Paulo, o Varal de Comunicação é 
atualizado semanalmente com, pelo menos, seis conteúdos inéditos. Outra ferra-
menta que teve o uso intensificado na safra foi o aplicativo WhatsApp. O aplicativo de 
celular serve como um canal de comunicação com os Líderes.

Outras ações trabalhadas na safra e que alcançaram bons resultados foram:

• MINUTO ODEBRECHT: Idealização e 
estruturação do Minuto Odebrecht, 
em parceria com o Polo Santa Luzia, 
para lançamento de projeto-piloto em 
rádio comunitária na cidade de Nova 
Alvorada do Sul (MS). Programas com 
duração de um minuto que foram ao ar 
duas vezes por semana;

• CAMPANHA + ATITUDE SSMA: 
Execução de campanha de SSMA 
(Segurança, Saúde e Meio Ambiente) 
reforçando para os Integrantes 
a importância na prevenção de 
acidentes;

• RÁDIO MINHA AGRO: Programação 
quinzenal com dez horas de 
veiculação.  Gravada em pendrive, é 
apresentada diariamente na intranet, 
nos refeitórios e ônibus durante o 
trajeto dos Integrantes até a área 
agrícola e industrial.

• CAFÉ COM A LIDERANÇA:  Consiste 
em reuniões quinzenais entre o Líder 
do Polo Agroindustrial e Integrantes 
de diversas áreas 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.
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GESTÃO DE RISCOS |GRI G4-DMA|

A Odebrecht Agroindustrial adota ferramentas e processos para mitigar os principais 
riscos relacionados aos Negócios, de forma a buscar sempre as melhores oportuni-
dades para manter os resultados esperados em cada uma das operações, assegu-
rando desta forma a sua perenidade. 

O gerenciamento de riscos dentro e fora da Empresa tem como objetivo ainda a 
avaliação de aspectos futuros, capazes de provocar impactos negativos tanto às ati-
vidades quanto à sua reputação em seus mercados de atuação e no relacionamento 
com seus públicos estratégicos. 

Na Matriz de Risco da Empresa, quatro temas são prioritários e estão sempre no 
cerne das discussões de melhorias e são foco de atenção constante. São eles:

Matriz de Risco |GRI G4-2|

• RISCOS DE MERCADO
Aprovada no âmbito do Conselho de Administração, a gestão 
de riscos de mercado determina as peculiaridades das ativida-
des de gestão, que compreendem metodologias para cálculo 
de exposição, relatórios e sistemas de controles de monitora-
mento, parâmetros para tomada de risco, limites e instrumen-
tos financeiros. 

Todo o sistema de gerenciamento de riscos destina-se a 
proteger financeira e economicamente o fluxo do caixa. As va-
riações de câmbio, do preço do etanol e do açúcar e das taxas 
de juros flutuantes estão entre os riscos imediatos administra-
dos. Além disso, são adotados instrumentos derivativos, que 
passam por cotação competitiva, avaliação de precificação, 
impacto contábil, entre outros, de modo a conter as principais 
exposições de riscos comerciais e financeiros decorrentes da 
operação. Esses instrumentos incluem contratos de opções, 
futuros, swaps e Non-Deliverable Forward (NDF – contrato a 
termo entre duas moedas).

A Odebrecht Agroindustrial analisa diariamente seus contra-
tos derivativos 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 montante não superior ao da aplicação ou do 
compromisso implícito.

Índice / Governança Corporativa / Gestão de Riscos

• SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Para a Odebrecht Agroindustrial, a segurança é um valor e 
a Empresa reafirma esse compromisso em cada atividade, 
assegurando, em primeiro lugar, o cumprimento de todas as 
medidas legais exigidas.   

Além disso, as Unidades em operação passam por uma análise 
de riscos ambientais e de segurança dos processos industriais 
por meio da metodologia Hazard and Operability Study (Hazop 
– Estudo de Operabilidade e Perigos). Sua utilização coloca a 
Empresa na condição de agente de mudança e contribui para a 
formação de uma cultura focada na precaução. Abrange ques-
tões operacionais, bem como a possibilidade de ocorrência 
de acidentes ambientais, incêndios, explosões, vazamentos e 
demais impactos ao meio ambiente e à segurança, permitindo 
a adoção de medidas preventivas. 

Os incêndios agrícolas são um foco permanente de prevenção 
e controle e toda sua gestão se baseia em 64 práticas docu-
mentadas. Para diminuir possíveis impactos na biodiversidade 
e prevenir riscos voltados à segurança alimentar, o plantio 
da cana-de-açúcar na Odebrecht Agroindustrial ocorre em 
terras arrendadas e somente em campos já antropizados, não 
substituindo áreas florestadas.
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• OPERACIONAIS
Na safra 2013/2014, a Odebrecht Agroindustrial iniciou o desen-
volvimento de um projeto que cria um modelo detalhado de ava-
liação de áreas a serem arrendadas. Mais eficiente, a análise com 
processo sólido, planilhas específicas e validações por diferentes 
áreas, vai diluir o risco de negócios mal sucedidos à medida que 
essas avaliações definirem se a operação será lucrativa, conside-
rando análise de solo, de Capex e de distância, Sustentabilidade, 
aprimorando a produtividade e o resultado dos arrendamentos.

Para dar segurança e garantir a continuidade de suas ativi-
dades, a Empresa contrata seguro de ativos operacionais, de 
transporte de carga e para a cobertura de eventos ambientais. 
Além disso, são aplicadas medidas preventivas para coibir a 
ocorrência de acidentes de qualquer natureza, como auditorias 
internas de verificação de itens de saúde, segurança e meio 
ambiente; capacitações e procedimentos de comunicação 
compartilhada, inclusive acidentes.

Nas operações agrícolas, um dos pontos de atenção é a ques-
tão veicular, devido ao excesso de caminhões e de máquinas. 

Para isso, a Empresa não abre mão da disciplina do ponto de 
vista das pessoas e trabalha constantemente junto às Lide-
ranças para que possam fazer a diferença na conscientização 
dos Integrantes, evitando quaisquer tipos de acidentes. 

Dentro das instalações das indústrias, os riscos sobre estocagem 
de etanol, de açúcar e a operação das caldeiras com alto nível de 
pressão são pontos de especial cautela e são mapeados e trata-
dos, com acompanhamento dentro dos padrões estabelecidos. 

• IMAGEM E REPUTAÇÃO
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 baixos, mode-
rados e altos, seguindo matriz de risco implementada na safra 
2012/2013. Com a situação atual do setor de bioenergia, a Em-
presa vem redobrando sua atenção nesse sentido, mapeando 
e acompanhando as ações externas do setor para garantir 
alinhamento para controle dos riscos comuns do Negócio.

Legenda Giatquundanis ea volupienti sequo maximoloris soloribus.



Riscos X Oportunidades 
|GRI G4-2|

Princípio da Precaução 
|GRI G4-14|

A análise de riscos e oportunidades é estratégica nas tomadas 
de decisão e desenho dos planos de ação das Lideranças. Por 
isso, na safra 2013/2014 foi criada uma Matriz de Risco que 
contemplou diversas áreas da Empresa, de modo a detectar 
os principais pontos de atenção do Negócio, com foco em 
melhorias de sistemas e processos. 

O trabalho foi intensificado durante a safra 2014/2015 e teve 
seu escopo ampliado, a fim de cobrir um maior número de 
aspectos mapeados. O resultado dessa ação foi a identificação 
de focos de melhoria em diversos processos-chave, como 
pagamentos, comercial, manutenção automotiva e uso de 
combustível nas operações.

O consumo de diesel, por exemplo, foi um dos pontos com 
grandes avanços durante a safra em questão. A partir das 
oportunidades identificadas, foram estabelecidos novos con-
troles no abastecimento do combustível, que resultaram em 
economia de cerca R$ 10 milhões no período de 2014/2015. 
O mesmo aconteceu na área de Manutenção Automotiva, que 
tem grande relevância no alcance das metas de produtividade 
traçadas pela Empresa. 

Outro ponto que recebeu especial atenção nesse novo pro-
cesso de avaliação de riscos e oportunidades, foi a área de 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA). Foi estabelecido 
um conjunto de indicadores que são constantemente acom-
panhados, de modo que a evolução e a otimização de recursos 
sejam constantes com as equipes. Na safra, foi feita uma re-
visão desses aspectos de modo a avançar, cada vez mais, em 
assuntos como Saúde e Segurança do Integrante, uso eficiente 
dos recursos naturais (água e energia) e geração de resíduos. 

Dentre as oportunidades já mapeadas, está a melhor utilização 
da vinhaça - material que sobra após a destilação fracionada 
do caldo da cana-de-açúcar fermentado para obtenção do 
etanol. Para cada litro de etanol produzido, 12 litros de vinhaça 
são gerados. O uso controlado desse subproduto e da torta de 
filtro é reconhecidamente uma boa prática na cultura da cana, 
do ponto de vista ambiental e produtivo, pois permite a total 
reciclagem dos efluentes industriais, o aumento da fertilidade 
do solo, a redução da captação de água para irrigação e a redu-
ção do uso de fertilizantes e custos decorrentes.
 
O tema SSMA foi considerado relevante pelos stakeholders e, 
inclusive, compõe a nova Matriz de Materialidade da Empresa.

Baseado na Política de Sustentabilidade da Organização 
Odebrecht e no foco da atuação da Odebrecht Agroindustrial 
relacionadas à Saúde, Segurança dos Integrantes e Impactos 
ao meio ambiente, a Empresa considera esses fatores como 
essenciais para ao seu Negócio. A concretização da aplica-
ção do Princípio de Precaução está presente nos estudos de 
impacto e gestão de risco, boas práticas e procedimentos de 
qualificação dos Integrantes, Parceiros e Empresas prestadoras 
de serviços. Nas tomadas de decisões voltadas para a atividade 
agroindustrial, são analisados cenários, rotinas operacionais e 
variações climáticas, antecipando possíveis situações de risco 
ao meio ambiente e à integridade física das pessoas, nas áreas 
de influência direta e indireta da Odebrecht Agroindustrial.
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• Desvios de diesel
•  Perda financeira na cadeia de consumo 

de diesel
•  Ausência na rastreabilidade do 

abastecimento

•  Perda financeira na cadeia de compra de 
peças e serviços

•  Ausência na rastreabilidade do custo de 
manutenção nos equipamentos

•  Má gestão no processo de compras e no 
almoxarifado

•  Redução dos desvios de diesel
•  Melhora operacional de abastecimento
•  Maior segurança no processo

• Melhoria na rastreabilidade do custo no 
equipamento

• Redução do custo de manutenção entre 
orçado x realizado

•  Melhoria nos procedimentos de compras 
para os tipos de requisições via PIMS

 RISCOS
IDENTIFICADOS

 RISCOS
IDENTIFICADOS

 PRINCIPAIS
GANHOS

 PRINCIPAIS
GANHOS

CASES
CONSUMO DE DIESEL
Escopo: Programa para avaliar a consistência, eficácia e segurança do 
processo de consumo de diesel.

MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA
Escopo: Avaliar os diversos cenários no processo de manutenção auto-
motiva que possibilitam a realização de fugas para aquisições de peças e 
serviços e que estão em desacordo com a definição do processo.
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DESEMPENHO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO





DESEMPENHO OPERACIONAL
A Odebrecht Agroindustrial é a segunda 
maior produtora de etanol do Brasil 
e o terceiro maior grupo do setor em 
termos de capacidade instalada de 
moagem (36,8 milhões de toneladas – 
a partir da safra 2015/2016).

Entre os destaques da operação na safra 
em análise está a conclusão da segunda 
fase do projeto de expansão da Unidade 
Eldorado, no Mato Grosso do Sul, que 
começou a funcionar em maio de 2015. 
Com um investimento de R$ 300 milhões 
na safra, a Unidade aumentou em 66% 
sua capacidade de moagem, passando de 
2,1 milhões para 3,5 milhões de toneladas 
de cana. Também foi instalada no parque 
industrial uma desidratadora, que possi-
bilitará a produção de etanol anidro.

A expansão da Unidade Eldorado foi 
realizada ao longo de 17 meses e contou 
com o trabalho de mil pessoas no auge 
da obra. A nova estrutura passa a ter a 
maior moenda do mundo, com capaci-
dade para moer 1,4 milhão de toneladas 
de cana por hora.  

Diversos fatores impactaram a entrega 
do PA em 2014/2015, entre eles 

destacam-se intempéries climáticas – 
ano mais chuvoso no Centro-Oeste –, 
postergação no início da safra e dificul-
dades operacionais. O resultado foi uma 
perda no volume de cana processada da 
ordem de 2,7 milhões de toneladas. No 
entanto, esta cana bisada (que ficou em 
pé no canavial) beneficiará a próxima 
safra, na qual há um crescimento ex-
pressivo de moagem previsto. 

Na safra 2014/2015, a Empresa moeu 
23,8 milhões de toneladas de cana-
-de-açúcar (80% cana própria), que 
representou um crescimento de 5,5% 
em relação ao volume processado na 
safra anterior (22,5 milhões). Foram 
produzidos 1,6 bilhão de litros de etanol, 
sendo 997 mil m3 de etanol hidratado e 
590 mil m3 de etanol anidro (álcool), e 
479 mil toneladas de açúcar VHP. 

Além disso, foi disponibilizada biomassa 
(bagaço de cana) ao Consórcio formado 
entre a Odebrecht Agroindustrial e 
Odebrecht Energia Renovável (OER), 
suficientes para a produção de 1,5 mil 
GWh (1,6 mil GWh em 2013/2014) de 
energia elétrica para exportação (ener-
gia excedente ao consumo).

O plantio em 2014/2015 fechou em 
61 mil hectares, com priorização das 
áreas de renovação (60%). O período 
também marca a mudança do perfil do 
canavial (prioridade para cana de 18 
meses). Já nesta safra, 55% da cana 
colhida foi de 18 meses, enquanto que 
na safra 2013/2014 esse volume foi de 
37%. Essa alteração visa obter maior 
produtividade e qualidade do canavial, 
com consequente redução do capital 
empregado.

Na safra 2014/2015, houve uma 
evolução de 2,9% no TAH (Toneladas 
de Açúcar por Hectare), que fechou 
em 8,84 ante 8,59 na safra 2013/2014. 
Este indicador mede a produtividade 
e qualidade da cana. Também houve 
incremento de 7,9% no TCH (Toneladas 
de Cana-de-açúcar por Hectare), que 
ficou em 68, e uma redução de 2,3% na 
taxa ATR (Açúcar Teórico Recuperável), 
que foi de 130. Estes resultados im-
pactaram diretamente no aumento da 
quantidade de palha, o que possibilitou 
a geração de biomassa suficiente para 
cumprir os compromissos assumidos 
no Consórcio formado com a OER.
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO |GRI G4-9|

Polo São Paulo Polo Eldorado
Polo 

Santa Luzia Polo Goiás

Alcídia Conquista do Pontal Eldorado Santa Luzia Rio Claro

MOAGEM DE 
CANA (mil t) 

1.894 1.859

3.728
3.152

1.925 1.750

4.200

2.971

3.689 3.500

Alcídia Conquista do Pontal Eldorado Santa Luzia Rio Claro

ETANOL (m3)

92.725
64.184

282.040 291.637

80.954
60.737

319.848

246.192

100.340
124.678

Alcídia Conquista do Pontal Eldorado Santa Luzia Rio Claro

ENERGIA 
(GWh)

145

87

364 351

104

60

311

221

358

220

Alcídia Conquista do Pontal Eldorado

AÇÚCAR 
VHP (t)

92.253
124.324

98.372
120.223

308.366

260.466

Total
524.943
479.061
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Polo Araguaia Polo Taquari

Morro Vermelho Água Emendada Alto Taquari Costa Rica

2.312

1.433

2.537
1.930

2.357
1.969

2.657 2.430
Total
22.534
23.761

Morro Vermelho Água Emendada Alto Taquari Costa Rica

190.967

129.453

217.600

167.932183.024
162.988

204.264 205.933 Total
1.536.878
1.588.617

Morro Vermelho Água Emendada Alto Taquari Costa Rica

244
226

249 260

150 138 137

191 Total
2.284
1.532

Safra 2013/2014 Safra 2014/2015
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TRATOS CANA SOCA(**) R$/ha
A análise refere-se ao preço de cada produto

MOAGEM MM Ton
A análise refere-se ao preço de cada produto

FORMAÇÃO DE LAVOURA(*) R$/ha
A análise refere-se ao preço de cada produto

TAH ton ATR/h
A análise refere-se ao preço de cada produto

Custo do Plantio de 2014/2015 apresentou crescimento abaixo 
da inflação. O volume foi abaixo do PA devido primordialmente a 
fatores operacionais envolvendo disponibilidade de equipamentos

O ATR Médio de 2013/2014 foi negativamente afetado pela geada, 
que atingiu mais fortemente o Polo Santa Luzia, mesmo assim, 
fechou próximo à média de ATR do mercado (133,33 kg/Tc)

Moagem 6% acima da safra 2013/2014. Em relação ao PA, a quebra 
deveu-se primordialmente a impactos climáticos e operacionais, 
sendo que, dos 3 milhões de Ton não moídos, 2,7 milhões bisaram 
para 2015/2016 (com ganho de produtividade)

Volume de Trato Cana Soca abaixo do PA principalemente em 
consequência da menor disponibilidade de área para Soca em virtude 
da quebra de moagem em 3 milhões Ton (representando 44 mil ha)

REAL 12/13 REAL 13/14 REAL 14/15

REAL 12/13 REAL 13/14 REAL 14/15 PA 14/15 REAL 12/13 REAL 13/14 REAL 14/15 PA 14/15

PA 14/15

6.477 6.547

6.891

5.667

81
97

61
74

REAL 12/13 REAL 13/14 REAL 14/15 PA 14/15

5%

2%

37%

5%

2%

Plantio (ha) Formação de Lavoura (R$/ha) TCS (ha) TCS (R$/ha)

Moagem CCT

1.333

35,0

1.324

37,7

1.377

36,8

1.264

30,2

240

18,9

275

22,5

252

23,8

307

26,8

8,62
8,41

8,59
8,84
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PRODUÇÃO VHP
A análise refere-se ao preço de cada produto

Queda na produção de VHP em relação a 2013/2014, devido à estratégia 
Max Etanol, no Polo SP, devido ao fato que os preços do Etanol 
remuneraram melhor do que o VHP em alguns momentos da safra

REAL 12/13 REAL 13/14 REAL 14/15 PA 14/15

Volume (Mil Ton) Custo (R$/Ton)

825
789 798

721

385
525 479

658

1%

9%

PRODUÇÃO ETANOL HIDRATADO
A análise refere-se ao preço de cada produto

Redução da produção de Etanol Hidratado, na Unidade de Rio Claro, 
devido à entrada em operação da desidratadora da Unidade Rio Claro

REAL 12/13 REAL 13/14 REAL 14/15 PA 14/15

Volume (Mil Ton) Custo (R$/m3)

1.429
1.417 1.414

1.347

1.030 1.089 997 1.072

0%

8%

PRODUÇÃO ETANOL ANIDRO
A análise refere-se ao preço de cada produto

Produção 32% acima do ano anterior, impulsionada pela nova 
desidratadora da Unidade de Rio Claro, visando captura de prêmio 
médio de 13% sobre o EH

REAL 12/13 REAL 13/14 REAL 14/15 PA 14/15

Volume (Mil m3) Custo (R$/m3)

1.672

1.526

1.509

1.246

307
447

590

790

1%

32%

ETANOL ANIDRO
A análise refere-se ao preço de cada produto

Prêmio médio de 13% sobre os preços de Etanol Hidratado

REAL 12/13 REAL 13/14 REAL 14/15 PA 14/15

Volume (Mil m3) Preço EA (R$/m3)

1.247

1.337

1.386

1.443

296
442

579

793

4%

31%

ETANOL HIDRATADO
A análise refere-se ao preço de cada produto

Aumentos em 2014/2015: (i) 1,7% na gasolina C em Novembro/2014 e 
retorno parcial da CIDE, em R$22/l em Fevereiro/2015

REAL 12/13 REAL 13/14 REAL 14/15 PA 14/15

Volume (Mil m3) Preço EH (R$/m3)

1.072

1.141
1.189 1.265

1.008 1.082 985 1.070

4%

9%

VHP
A análise refere-se ao preço de cada produto

Queda dos preços, em CLb médio, entre as safras 2013/2014 e 
2014/2015, CLb 23,7 e CLb 17,2 respectivamente

REAL 12/13 REAL 13/14 REAL 14/15 PA 14/15

Volume (Mil Ton) Preço (R$/Ton)

1.034

851

771

832

406
565 523

651

9%

7%
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DESEMPENHO FINANCEIRO

Mesmo diante da crise econômica vivida 
pelo País e pelo setor sucroalcooleiro,  
a Odebrecht Agroindustrial investiu  
R$ 1 bilhão durante a safra 2014/2015 e 
prevê outros R$ 600 milhões para a safra 
2015/2016, direcionados, principalmente, 
à renovação e melhoria dos canaviais, 
inclusive com a escolha de variedades  
de cana mais produtivas.

Receitas
A receita bruta consolidada da  
Odebrecht Agroindustrial totalizou na 
safra 2014/2015, finda em 31 de março 
de 2015, o montante de R$ 2,8 bilhões 
(*exceto ativo biológico que não foi 
contabilizado), 6,9% inferior em relação 
ao exercício anterior. 

Já a receita líquida foi de R$ 2,5 bilhões 
ante R$ 2,4 bilhões na safra anterior, 
crescimento de 5,1% (valores sem a 
receita de energia – em decorrência 
da segregação dos ativos para a OER) 
Estes R$ 122 milhões de crescimento 
estão divididos em: 50% em decor-
rência de preço e 50% em função do 
volume (informações detalhadas no 
Balanço publicado).
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Ebitda
O EBITDA societário ajustado ficou em R$ 933 milhões na 
safra 2014/2015 (margem de 17%), ante R$ 393 milhões em 
2013/2014, crescimento de 137,4% (desconsiderando o ganho 
de capital referente à segregação dos ativos de energia).

Receita Bruta 
(R$ MM)

Receita Líquida 
(R$ MM)

6,9%

* Receita sem 
ativo biológico

* Valores sem receita 
de energia elétrica

* Valores sem receita 
de energia elétrica

137,4%

SAFRA 14/15

R$ 2.787

SAFRA 13/14

R$ 2.995
SAFRA 13/14

R$ 2.410

SAFRA 13/14

R$ 393

SAFRA 14/15

R$ 933

SAFRA 14/15

R$ 2.532
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Endividamento
A Empresa fez a renegociação de dívidas (novas dívidas/alon-
gamentos/rolagens) no montante de R$ 7,2 bilhões durante a 
safra. Estas captações, a maior parte de longo prazo, reduziram 
de forma expressiva (41,8%) a dívida alocada no curto prazo, 
transferindo-a para o longo prazo. Desta forma, encerrou a 
safra 2014/2015 com apenas 22,7% das dívidas alocadas no 
curto prazo, ante a 44,4% na safra anterior.

TRIBUTOS A RECUPERAR SAFRA 2013/2014 SAFRA 2014/2015 VARIAÇÃO (R$ MM)

PIS/COFINS 501 611 110

ICMS 127 116 (11)

Outros tributos a recuperar 14 34 20

Total 642 761 119

Ativo circulante 220 309 89

Ativo não circulante 422 452 30

Caixa
O caixa (recursos de liquidez imediata) fechou em R$ 1 bilhão na safra 2014/2015, 
ante R$ 561 milhões em 2013-14, representando um incremento de 82,7%.

Houve monetização dos créditos tributários de ICMS, PIS e COFINS no montante 
aproximado de R$ 70 milhões durante a safra.

A dívida líquida total, desconsiderando a operação de de-
bêntures realizada com a Odebrecht Engenharia de Projetos 
(OEP) em novembro de 2014, caiu R$ 1 bilhão (9,2% de queda 
- 2014/2015: R$ 10,3 bilhões x 2013/2014: R$ 11,3 bilhões). É 
importante destacar que a operação de debêntures (saldo de 
R$ 2,2 bilhões em março de 2015) precisa ser observada con-
juntamente com os recebíveis pela segregação dos ativos de 
energia, de cerca de R$ 2,8 bilhões em março de 2015.

É importante também destacar que mudanças na legislação tributária são necessá-
rias para permitir a aceleração da monetização desses impostos, como: (i) compen-
sação com débitos previdenciários; (ii) permissão para venda ou transferência de 
créditos para outras empresas, pelo menos pertencentes ao mesmo grupo econômi-
co; (iii) liberação para pagamentos a fornecedores com créditos de impostos, federais 
e estaduais; (iv) criação de mecanismos que possibilitem o ressarcimento de forma 
mais acelerada, em dinheiro, dos saldos de impostos a recuperar.
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Redução de custos
A Empresa iniciou na safra 2014/2015 um programa de redução de custos com ex-
pectativa de atingir R$ 700 milhões no triênio. Este programa envolve todas as áreas 
e busca reduções em custos fixos e variáveis. Somente em 2014/2015, o programa já 
capturou R$ 100 milhões.  

Exportação
Com relação ao mercado externo, a Empresa comercializou 517,5 mil toneladas de açú-
car VHP para 24 países, totalizando uma receita de US$ 187,8 milhões. Já a Coreia com-
prou da Odebrecht Agroindustrial 33,3 mil m3 de etanol, no valor de US$ 18,8 milhões.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – R$ MIL |GRI G4-EC1|

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 VARIAÇÃO

Vendas de mercadorias, 
produtos e serviços 1.084.404 1.741.081 2.295.562 2.842.855 3.220.226 13%

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

- - - 2.036.361 - -100%

Insumos adquiridos de 
terceiros -277.205 -463.138 -773.537 -972.536 -1.298.445 34%

Valor adicionado bruto 807.199 1.277.943 1.522.025 3.906.680 1.921.781 -51%

Depreciação, amortização 
e exaustão -233.779 -419.256 -842.455 -1.186.069 -1.050.877 -11%

Valor adicionado líquido 573.420 858.688 679.570 2.720.611 870.904 -68%

Valor adicionado recebido 
em transferência 94.902 135.843 195.831 197.912 434.091 119%

Valor adicionado total a 
distribuir 668.322 994.530 875.401 2.918.522 1.304.994 -55%

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Pessoas e encargos 405.233 567.003 684.879 838.297 819.823 -2%

Governo e sociedade 
(impostos, taxas e 
contribuições)

166.046 304.086 224.659 407.015 130.324 -68%

Financiadores  
(juros e aluguéis) 435.960 916.493 1.275.050 1.598.218 1.547.729 -3%

Lucro (prejuízo) do 
exercício -325.363 -753.403 -1.241.295 62.442 -1.142.156 -9348%

Participação dos não 
controladores -13.555 -39.648 -67.892 12.350 -50.726 -181%
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INCENTIVOS FISCAIS |GRI G4-EC4|

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 cobrança de impostos menores visam ao aquecimen-
to econômico da respectiva região ou do 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$ 
137,4 milhões na safra 2014/2015. 

Em Goiás, a Odebrecht Agroindustrial usufrui de dois incen-
tivos fiscais: o Produzir e o Crédito Outorgado. No caso do 
Produzir, que é aplicado às produtoras de etanol hidratado, o 
Estado financia 63,51% do Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias (ICMS) devido pela Empresa. Este incentivo é concedido 
por Termo de Acordo, autorizado pelo Programa de Desen-
volvimento Industrial de Goiás, e tem vigência até 2040. Já o 
Crédito Outorgado, aplicado às produtoras de Etanol Anidro, 
em linhas gerais, é calculado com a aplicação do percentual 

de 60% sobre o ICMS que seria devido na venda do produto, 
desde que a Empresa não se beneficie do ICMS originado na 
entrada de insumos, prestações de serviços e aquisições de 
ativos, proporcionalmente à saída incentivada. Os dois incenti-
vos somaram R$ 61,7 milhões na safra 2014/2015. 

No Mato Grosso do Sul é concedido crédito presumido de 9,7% 
sobre a receita de etanol proveniente das vendas realizadas 
para fora do Estado, desde que a Empresa não se beneficie do 
ICMS originado na entrada de insumos, prestações de serviços 
e aquisições de ativos, e tem vigência até 2028. Este incentivo 
representou R$ 53,5 milhões na safra 2014/2015. 

Já no Mato Grosso, o setor de biocombustível recebe o incen-
tivo denominado Estimativa Segmentada, que é aplicado às 
produtoras de etanol hidratado. Com este incentivo as alíquo-
tas de ICMS incidentes nas vendas dentro e fora do estado 
são reduzidas à 7%. Na safra 2014/2015 o montante total do 
incentivo somou R$ 22,2 milhões.
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DESAFIOS DA SAFRA 2015/2016

PERSPECTIVAS |GRI G4-2|

Apesar da volta da Cide (Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico) 
e do aumento das alíquotas de PIS/
COFINS – com aplicação de R$ 0,22 por 
litro de gasolina –, o setor continua ala-
vancado e com necessidade de caixa no 
curto prazo. Grupos importantes estão 
em situação extremamente delicada e 
se espera que alguns desses players 
sejam vendidos na safra 2015/2016 a 
preços extremamente baixos. A expec-
tativa é que o governo discuta a volta 
integral da Cide, considerando R$ 0,60 
por litro a partir desta safra. 

A Odebrecht Agroindustrial investirá 
aproximadamente R$ 600 milhões na 
safra 2015/2016. A expectativa de mo-
agem é de 27,5 milhões de toneladas, o 
que representa um crescimento de 15% 
quando comparado à safra anterior.

Além do aumento da moagem, a Em-
presa espera um crescimento de 22% 
na produção total de etanol e 28% na 
produção de açúcar, além de fornecer 
38% mais biomassa, suficiente para co-
geração de energia elétrica em relação 
ao volume da safra 2014/2015.

Será mantida a estratégia de inves-
timentos com foco na renovação do 
canavial, privilegiando cana de 18 meses 
como uma das alavancas de produti-
vidade. Com isso, o plantio previsto na 
safra 2015/2016 é de 59 mil ha, sendo 
90% plantio de renovação (60% em 
2014/2015).

Adicionalmente, a dificuldade macroe-
conômica enfrentada pelo Brasil, com o 
aumento do risco bancário, contribui para 
uma restrição ainda maior de crédito 
aliada a um aumento expressivo de juros.

Apesar de todos estes desafios, a 
demanda por etanol está muito forte 
e se espera um aumento do preço 
no decorrer da safra 2015/2016. O 
preço de açúcar, por sua vez, só deve 
melhorar a partir do próximo ano com a 
equalização dos estoques que hoje se 
encontram muito altos.
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Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo da safra 
2014/2015, a Odebrecht Agroindustrial permaneceu focada na 
qualificação da equipe. Alicerçada na experiência da Organiza-
ção Odebrecht e na Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), 
por meio do autodesenvolvimento das Pessoas, sobretudo 
tendo como pilares a Educação pelo Trabalho e Educação para 
o Trabalho, assegurando a Sobrevivência e o Crescimento, a 
Empresa promoveu capacitação e qualificação a seus milhares 
de Integrantes e adotou iniciativas que encorajam o desenvol-
vimento profissional e pessoal desse público. 

Durante a safra 2014/2015 foram investidos R$ 15 milhões 
em programas de capacitação. Entre os destaques está o 
Programa Acreditar Jr., um desdobramento do Programa Acre-
ditar – de Qualificação Continuada –, criado pela Organização 
Odebrecht em 2008 e que conta atualmente com mais de 182 
mil inscritos em diversos estados do País. 

Realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai), o Acreditar Jr. é destinado à formação 
e contratação de jovens com idades entre 17 e 21 anos, em 

INTEGRANTES |GRI G4-DMA|

especial filhos e parentes de Integrantes das Unidades Agroin-
dustriais da Empresa. O curso tem duração de 1.620 horas e, 
além das aulas teóricas no Senai, conta com aulas práticas 
dentro da Empresa, com acompanhamento constante de 
instrutores da instituição e dos Líderes nas Unidades. 

A expectativa com o programa é gerar desenvolvimento 
profissional para os familiares dos Integrantes, colaborando 
para que eles aprendam uma profissão e cresçam junto com a 
Empresa. Na safra, o Acreditar Jr. foi introduzido nos Polos San-
ta Luzia, em Nova Alvorada do Sul (MS), Araguaia, em Mineiros 
(GO), e Goiás, em Caçu (GO), com um total de 120 jovens. 

Outro destaque da safra foi a capacitação de 1.086 pessoas 
por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), sendo 418 Integrantes e 668 pessoas da 
Comunidade, com uma economia de R$ 3,9 milhões à Empre-
sa. O Pronatec reforça a parceria da Odebrecht Agroindustrial 
com o Senai, parceiro no desenvolvimento e na aplicação dos 
programas de capacitação. 

Emprego
A Odebrecht Agroindustrial encerrou a safra 2014/2015 com 13.083 Integrantes pró-
prios em seu quadro de pessoas, 12,5% inferior à safra anterior (14.953), sendo 11.023 
homens e 2.060 mulheres.  

A redução do quadro deve-se a uma adequação estrutural por ganho de produtivi-
dade, com amadurecimento e maior domínio do Negócio. O posicionamento vai ao 
encontro com a realidade do setor ao término de cada safra. Todos os Integrantes 
estão cobertos por acordos de negociação coletiva. |GRI G4-11 |
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R$ 15 MILHÕES 
investidos em Programas de Capacitação 

R$ 1 MILHÃO 
investido em Programas de 
Desenvolvimento

718 MIL HORAS

MAIS DE 240 HORAS 
por ano em capacitação de Saúde e 
Segurança

DESTAQUES DA 
SAFRA 2014/2015
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QUADRO DE PESSOAL1 |GRI G4-10|

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Integrantes 15.903 14.953 13.083

Trabalhadores contratados/terceiros 6.323 5.325 7.288

OUTROS

Estagiários 50 26 26

Aprendizes 222 92 145

Jovens Parceiros 36 34 36

TOTAL 22.534 20.430 20.542

TOTAL DE INTEGRANTES POR REGIÃO DE ATUAÇÃO E GÊNERO |GRI G4-10|

HOMENS MULHERES TOTAL

Sudeste 2.646 426 3.072

Centro-Oeste 8.377 1.634 10.011

TOTAL 11.023 2.060 13.083

1 - Todos os Integrantes têm contrato de trabalho por prazo indeterminado
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17,7%

SAFRA 
2012/2013

SAFRA 
2013/2014

SAFRA 
2014/2015

15.903

14.953

13.083

TOTAL DE INTEGRANTES

INTEGRANTES
POR GÊNERO

HOMENS

MULHERES

84,3% (11,023)
15% (2,060)
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Rotatividade
Durante a safra 2014/2015, 4.942 pessoas deixaram a Empresa, enquanto 2.217 
foram admitidas. Com isso, a taxa de rotatividade no período ficou em 30%.

Em sintonia com a Organização Odebrecht, que incentiva e privilegia a transferência 
entre suas várias empresas, entendendo que com isso contribui para o desenvolvi-
mento pessoal e profissional de seus Integrantes, foram mobilizados na safra cinco 
Integrantes e desmobilizados cinco para outras Empresas da Organização Odebrecht, 
em cargos de Liderança. 

A empresa também realizou 1.965 lançamentos na safra 2014/2015, ou seja, o nú-
mero de pessoas promovidas internamente.

HOMEM

TOTAL

MULHER

28%

30%

35%

TAXA DE ROTATIVIDADE SAFRA 2014/2015
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TR = [(nº de admitidos + nº de demitidos)/2 / (integrantes no 1º dia do ano + integrantes no último dia do ano)/2] x 100

TAXA DE ROTATIVIDADE |GRI G4-LA1|

VARIAÇÃO DO EMPREGO HOMENS MULHERES TOTAL

a) Número total de integrantes no início da safra 12.356 2.467 14.823

b) Número total de integrantes no encerramento da safra 11.023 2.060 13.083

c) Número total de novos integrantes contratados na safra 1.861 356 2.217

d) Número total de integrantes que deixaram o emprego na safra 3.963 979 4.942

e) Taxa de rotatividade (%) 28% 35% 30%

ROTATIVIDADE POR FAIXA ETÁRIA

ATÉ 30 ANOS HOMENS MULHERES TOTAL

A) Número total de integrantes no início da safra 4.507 1.040 5.547

b) Número total de integrantes no encerramento da safra 4.234 892 5.126

c) Número total de novos integrantes contratados da safra 1.055 210 1.265

d) Número total de integrantes que deixaram o emprego da safra 1.699 485 2.184

e) Taxa de rotatividade (%) 25,5% 30,5% 26,4%

DE 30 A 50 ANOS HOMENS MULHERES TOTAL

A) Número total de integrantes no início da safra 6.620 1.333 7.953

b) Número total de integrantes no encerramento da safra 5.743 1.094 6.837

c) Número total de novos integrantes contratados da safra 731 143 874

d) Número total de integrantes que deixaram o emprego da safra 1.942 467 2.409

e) Taxa de rotatividade (%) 25,5% 30,6% 26,3%

MAIS DE 50 ANOS HOMENS MULHERES TOTAL

A) Número total de integrantes no início da safra 1.235 95 1.330

b) Número total de integrantes no encerramento da safra 1.046 74 1.120

c) Número total de novos integrantes contratados da safra 75 3 78

d) Número total de integrantes que deixaram o emprego da safra 322 27 349

e) Taxa de rotatividade (%) 21,6% 23,5% 21,7%

ROTATIVIDADE POR REGIÃO

SUDESTE HOMENS MULHERES TOTAL

A) Número total de integrantes no início da safra 3.065 494 3.559

b) Número total de integrantes no encerramento da safra 2.646 426 3.072

c) Número total de novos integrantes contratados da safra 1.867 368 2.235

d) Número total de integrantes que deixaram o emprego da safra 846 155 1.001

e) Taxa de rotatividade (%) 42,6% 50,4% 43,7%

CENTRO-OESTE HOMENS MULHERES TOTAL

A) Número total de integrantes no início da safra 9.297 1.975 11.272

b) Número total de integrantes no encerramento da safra 8.377 1.634 10.011

c) Número total de novos integrantes contratados da safra 1.589 301 1.890

d) Número total de integrantes que deixaram o emprego da safra 3.117 824 3.941

e) Taxa de rotatividade (%) 30,0% 37,2% 31,2%
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Remuneração |GRI G4-DMA|

TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO |GRI G4-LA9|

CATEGORIA FUNCIONAL Nº DE INTEGRANTES  
NA FUNÇÃO Nº DE PARTICIPANTES Nº TOTAL DE HORAS  

DE CAPACITAÇÃO
MÉDIA DE HORAS  
POR INTEGRANTE

NÚMERO TOTAL DE 
INTEGRANTES 13.109 80.345 718.180,8 8,93

Diretores 7 1 2 2

Homens 7 1 2 2

Mulheres 0 0 0 0

Gerentes e 
Coordenadores 236 1.188 7.516,9 6,3

Homens 200 1.036 6.685,3 6,5

Mulheres 36 152 831,6 5,5

Técnicos 483 2.106 16.928,6 8,0

Homens 359 1.736 14.302,7 8,2

Mulheres 124 370 2.625,9 7,1

Administrativos 1.510 5.059 30.924,6 6,1

Homens 795 2.936 19.556,3 6,7

Mulheres 715 2.123 11.368,3 5,4

Líderes Operacionais 711 6.225 51.566,9 8,3

Homens 676 5.944 49.412,6 8,3

Mulheres 35 281 2.154,3 7,7

Operacionais / 
produção 7.971 55.365 531.427,5 9,6

Homens 6.901 46.963 453.324,5 9,7

Mulheres 1.070 8.402 78.103,0 9,3

Manutenção 1.659 6.354 51705,8 8,1

Homens 1.610 6.128 48.989,0 8,0

Mulheres 49 226 2716,8 12,0

Outros (discriminar) 26 203 2196,7 10,8

Homens 9 80 990,0 12,4

Mulheres 17 123 1206,7 9,8

A Odebrecht Agroindustrial é uma 
das maiores empregadoras da Orga-
nização Odebrecht e encerrou a safra 
2014/2015 com aproximadamente 13 
mil Integrantes, com salário médio de 
R$ 1.990,00. A última safra contou com 
a implantação do Programa de Produti-
vidade Mensal (PPM), por meio do qual 
são estabelecidas metas para remune-
ração de ganhos mensais, introduzido 
inicialmente nos polos Santa Luzia e 
Taquari. No início da safra 2015/2016, o 
PPM foi estendido a todas as Unidades. 

Treinamento
Durante a safra 2014/2015 foram 
destinados R$ 25 milhões a ações de 
capacitação e desenvolvimento, com 
80.345 participantes. Em média, cada 
Integrante recebeu 9 horas de treina-
mento e desenvolvimento, realizados 
interna ou externamente, de acordo 
com a necessidade de cada um. Ao 
todo, foram 718 mil horas, ante 860 mil 
horas na safra anterior.

Legenda Giatquundanis 
ea volupienti sequo 
maximoloris soloribus.

Considerada atrativa pelo mercado, a 
política salarial da Empresa se baseia no 
grau de desenvolvimento dos profissio-
nais e, além da remuneração fixa men-
sal e do PPM, há ainda o Programa de 
Produtividade e Resultados (PPR), um 
programa mensal para os Integrantes 
agrícolas que atingem em grupo metas 
de produtividade.
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Saúde e Segurança são valores indiscutíveis para a Odebre-
cht Agroindustrial, que investe mais de 240 horas por ano 
em capacitação. A safra 2014/2015 terminou com uma taxa 
de frequência de 2,4 acidentes por milhão de horas/homens 
trabalhadas. O resultado ainda está bem aquém da meta, que é 
atingir valores inferiores a 1,0, entretanto, posiciona a Empresa 
como uma das mais seguras do setor. O número é composto 
pelas áreas industrial, agrícola e de manutenção automotiva.

Dentre as atitudes para melhorar cada vez mais os índices de 
acidentes estão: aprimorar a percepção de risco das equipes 
e o esforço em obter uma Liderança cada vez mais atuante, 
educadora e disciplinadora, tanto com os Integrantes próprios 
como com os parceiros. Criado na safra anterior, o Sistema 
de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Empre-
sa, estruturado com 16 elementos, considera os pontos de 
atenção e é fundamental para o desenvolvimento de ações de 
melhoria. Dos 16 elementos, três foram vistos como prioritá-
rios durante a safra 2014/2015 e focam melhores resultados. 
São eles: 

• Comprometimento com uma Liderança mais atuante;
• Desenvolvimento comportamental, para atuar na observação 

de desvios de conduta e uma atuação, principalmente, por 
meio de uma liderança educadora; 

• Gestão de parceiros. 

No término da safra 2014/2015, o Sistema de Gestão já havia 
obtido níveis de implantação em torno de 35%. Essa evolução 
deve ser progressiva, sendo a meta para 2015/2016, pelo 
menos 50%.

Zero fatalidade
Como parte do aprimoramento dos índices de Saúde e 
Segurança, a safra 2014/2015 não registrou fatalidades de 
Integrantes ou parceiros. Da mesma forma, a taxa de doenças 
ocupacionais no período foi zero, reforçando o compromisso 
da Empresa com a integridade física de seu quadro funcional.  
 
Para ressaltar ainda mais a necessidade do comportamento 
seguro nas Unidades, a Empresa promoveu avanços significati-

SAÚDE E SEGURANÇA |GRI G4-DMA|

A campanha +Atitude SSMA foi 
desenvolvida durante a safra 2014/2015, 
em continuidade à Atitude SSMA, instituída 
desde 2012 na Empresa. O objetivo foi 
aumentar o engajamento dos Integrantes 
para melhorar os índices de segurança e 
prevenir acidentes. O tema da campanha 
foi “Mais atitude, menos espaço para 
acidentes. Quanto mais você sabe, mais 
segurança você tem”. 

Foram trabalhados conteúdos específicos 
sobre a realidade de cada área. Uma vez 
por semana, os Integrantes receberam um 
Multiplicador – pessoa responsável por 
compartilhar o conhecimento dos temas – 
sendo que, após um mês, quatro assuntos 
foram trabalhados em cada área.

A campanha, cujo investimento foi cerca de 
R$ 42 mil, atingiu todos os mais de 13 mil 
Integrantes da Odebrecht Agroindustrial, 
das nove Unidades da Empresa e nos dois 
escritórios corporativos, em São Paulo 
(SP) e Campinas (SP), além dos parceiros 
que trabalham nas operações. Foram 
realizadas 18.560 horas de treinamento, 
com um total de 26.988 participantes e a 
presença de 556 multiplicadores.

Case
+ Atitude SSMA

vos no seu Sistema de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Am-
biente durante a safra. Foram intensificadas e implementadas 
ações de monitoramento de atividades que oferecem risco à 
vida, como os incêndios agrícolas. Essas e outras atividades são 
reportadas e recebem acompanhamento periódico por meio 
dos Requisitos sobre Atividades Críticas (RACs), ferramenta 
adotada na safra que estabelece 13 padrões com requisitos 
mínimos para equipamentos, pessoas e procedimentos. 
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TOTAL DE ACIDENTES COM AFASTAMENTO |GRI G4-LA6|

INTEGRANTES TERCEIRIZADOS TOTAL

Unidade Alcídia 2 - 2

Unidade Conquista do Pontal 6 2 8

Unidade Eldorado 5 4 9

Unidade Santa Luzia 7 1 8

Unidade Rio Claro 4 1 5

Unidade Morro Vermelho 5 4 9

Unidade Água Emendada 4 1 5

Unidade Alto Taquari 1 1 2

Unidade Costa Rica 8 4 12

TOTAL 42 18 60

TOTAL DE ACIDENTES SEM AFASTAMENTO

INTEGRANTES TERCEIRIZADOS TOTAL

Unidade Alcídia 1 1 2

Unidade Conquista do Pontal 7 1 8

Unidade Eldorado 4 2 6

Unidade Santa Luzia 6 - 6

Unidade Rio Claro 6 - 6

Unidade Morro Vermelho 2 - 2

Unidade Água Emendada 4 2 6

Unidade Alto Taquari 3 - 3

Unidade Costa Rica 5 - 5

TOTAL 38 6 44
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TAXA DE LESÕES |GRI G4-LA6|

INTEGRANTES TERCEIRIZADOS TOTAL

0,55 0,35 0,48

TAXA DE DIAS PERDIDOS

INTEGRANTES TERCEIRIZADOS TOTAL

17,36 7,67 14,46

TAXA DE ABSENTEÍSMO

DIAS ESPERADOS DE TRABALHO AUSÊNCIAS ABSENTEÍSMO

Unidade Água Emendada 278.161 9.822 3,53%

Unidade Alcídia 303.363 8.473 2,79%

Unidade Alto Taquari 361.103 17.085 4,73%

Unidade Conquista do Pontal 494.271 16.498 3,34%

Unidade Costa Rica 376.260 16.519 4,39%

Unidade Eldorado 323.781 15.531 4,80%

Unidade Morro Vermelho 355.352 14.429 4,06%

Unidade Rio Claro 436.427 20.334 4,66%

Unidade Santa Luzia 635.251 30.150 4,75%

 TOTAL 3.563.969 148.841 4,18%

Obs.: As informações de saúde e segurança referentes à safra 2014/2015 não foram reportadas por gênero. Há um plano para que na safra 2015/2016 essa separação seja feita para os 
Integrantes da Odebrecht Agroindustrial; e para a safra 2016/2017 o objetivo é estender a ação também para os terceiros, abrangendo assim 100% das pessoas.

Transporte seguro |GRI G4-DMA, G4-EN30|

A Empresa atua também, em parceria com o poder público, em projetos que proporcionam melhorias de 
infraestrutura nas cidades onde atua, o que contribui para o desenvolvimento desses municípios e da qua-
lidade de vida da população. Obras de acessibilidade, como construção de pontes e reformas de estradas, 
fazem parte da atuação dos Polos Agroindustriais. Além do uso intenso para o transporte de seus Integran-
tes, nos ônibus fretados, e de cana-de-açúcar, nos rodotrens que levam a matéria-prima até a indústria, 
essas obras trazem melhores condições de acesso e garantem a segurança para toda a população.

Médico do trabalho
Dentro do tema Saúde, um dos principais avanços na safra foi a contratação de um médico do trabalho com 
amplitude corporativa, que atua em apoio e alinhamento às áreas de saúde de todas as Pequenas Empresas 
(Polos). Entre as metas para a safra 2015/2016 está a redução da taxa de absenteísmo, inclusive derivada 
dos de atestados médicos de um dia que, somente na última safra, representaram entre 75% e 80% de 
todos os atestados apresentados. 
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A Odebrecht Agroindustrial faz o acompanhamen-
to e o monitoramento que medem os indicadores 
de segurança veicular de Integrantes e parceiros. 
A Empresa também acompanha a taxa de quais-
quer tipos de acidentes com caminhões de apoio e 
ônibus de transporte de Integrantes por quilôme-
tro rodado. Os avanços, no caso de transporte de 
Integrantes, foram: 

A Empresa também faz o acompanhamento da 
taxa de acidentes no transporte de cana, sendo que 
100% das empresas contratadas devem cumprir 
requisitos como telemetria, capacitação de moto-
ristas, entre outros. Veja os avanços:

TRANSPORTE 
DE CANA

2013/2014: 
1,0 acidentes por milhão 
de quilômetros rodados

2014/2015: 
0,87 acidentes por milhão 
de quilômetros rodados

Meta para 2015/2016: 
0,77 acidentes por milhão 
de quilômetros rodados

2013/2014: 
2,3 acidentes por milhão 
de quilômetros rodados

2014/2015: 
2,15 acidentes por milhão 
de quilômetros rodados

Meta para 2015/2016: 
1,80 acidentes por milhão 
de quilômetros rodados

SEGURANÇA 
VEICULAR
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Regras de Ouro
+ ATITUDE SSMA

01 Nós não fumamos em locais não autorizados

02
Nós utilizamos os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e os 
EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) requeridos para o local e/ 
ou atividade sendo realizada, bem como as ferramentas adequadas

03 Nós seguimos os procedimentos estabelecidos ao realizar trabalhos e operar equipamentos

04
Nós não realizamos trabalhos de risco (trabalho que requeira bloqueio de energia, altura, 
espaço confinado, a quente, escavação e outros críticos à vida) sem Permissão de Trabalho 
liberada no local de trabalho, implementando todas as salvaguardas necessárias

05 Nós realizamos toda e qualquer atividade em condição segura, e nos 
recusamos a realizar o trabalho caso haja indício de insegurança

06 Nós não descartamos produtos e resíduos fora dos padrões da Empresa

07 Nós realizamos as intervenções agrícolas em total 
conformidade com as licenças e autorizações ambientais

08 Nós comunicamos e tratamos todo cenário de risco assim que identificado

09 Nós comunicamos todo acidente à Liderança imediatamente
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A Odebrecht Agroindustrial segue 
a Política sobre Sustentabilidade da 
Organização Odebrecht e identifica 
a Sustentabilidade como um pilar 
importante para a sobrevivência do 
Negócio e legitimidade da Empresa, 
reafirmando seu compromisso de 
inserir-se na Comunidade como 
agente transformador. O Investimento 
Social Privado da Empresa é tratado 
de forma estratégica por meio de 
um Programa Estruturado, tendo 
como objetivo geral contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida nos 
municípios em que atua.

COMUNIDADE E GOVERNO |GRI G4-DMA, G4-SO1|

RESULTADOS DA SAFRA 2014/2015

R$ 3 MILHÕES DE RECURSOS INVESTIDOS

EM EXECUÇÃOPROJETOS 
REALIZADOS

12

PESSOAS 
BENEFICIADAS 
DIRETAMENTE

21 
MIL

13 PROJETOS

O programa Energia Social para Susten-
tabilidade Local foi lançado em 2009 com 
o propósito de promover o desenvolvi-
mento local, além de integrar e fortalecer 
os laços com as Comunidades onde a 
Odebrecht Agroindustrial atua. A Em-
presa já investiu mais de R$ 18 milhões 
no desenvolvimento de 68 projetos, que 
beneficiaram diretamente mais de 113 
mil pessoas, dos nove municípios onde 
estão suas Unidades (100%), até a safra 
2014/2015. A iniciativa é inovadora, pois 
trabalha com um modelo de governança 
participativa em que a Comunidade, a 
prefeitura e a Odebrecht Agroindustrial 

decidem, em conjunto, quais prioridades 
e projetos serão realizados.

As principais diretrizes do programa 
são: o processo participativo, o desen-
volvimento de projetos autossusten-
táveis, que promovam a qualidade de 
vida local e a gestão por indicadores. A 
estrutura básica do Programa con-
ta com um Conselho Comunitário e 
quatro Comissões Temáticas para cada 
município. Os temas são: Cultura; Edu-
cação; Atividades Produtivas e Saúde, 
Segurança e Preservação Ambiental. O 
modelo de gestão participativa requer a 

capacitação das pessoas para que elas 
entendam o seu funcionamento, qual a 
realidade local, o que são projetos au-
tossustentáveis e o papel da Comunida-
de na gestão local. Isso busca trazer um 
maior protagonismo na construção do 
seu futuro. Os resultados do programa 
são monitorados por meio de indica-
dores que consideram, entre outros 
fatores, as diretrizes para investimento 
social privado da International Finance 
Corporation (IFC), instituição do Banco 
Mundial que apoia os investimentos pri-
vados nos países em desenvolvimento. 
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PRODUTOS
Projetos 
desenvolvidos 

68
Eventos realizados 

1.500
Parcerias 
estabelecidas 

125

RESULTADOS ACUMULADOS ATÉ A SAFRA 2014/2015

INSUMOS
Investimento da Empresa 

R$ 18 MILHÕES
Investimento de 
parceiros nos projetos 

R$ 4,38 
MILHÕES
Integrantes envolvidos 
na execução do programa 90

RESULTADO
Pessoas beneficiadas pelos projetos 32 MIL
Pessoas participantes nas ações de mobilização 81 MIL
Pessoas qualificadas na comunidade 3 MIL

BENEFÍCIOS PARA O NEGÓCIO

Pessoas contratadas pela Empresa 1.500
Fornecedores locais contratados 300
Citações positivas na mídia 326

IMPACTOS
Renda gerada para 
a comunidade 

R$ 15 
MILHÕES
Recurso captado 
pelos projetos 

R$ 5 
MILHÕES

O modelo de acompanhamento 
do programa Energia Social 
segue o conceito internacional de 
investimento comunitário estratégico 
e o Guia de Boas Práticas do IFC 
(International Finance Coorporation)
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CULTURA

PROJETO ATIVIDADES IMPACTOS ATUAIS OU ESPERADOS
SITUAÇÃO 
NA SAFRA 
2014/2015

MUNICÍPIO

Ponto de 
Cultura da 
Sustentabilidade

É a primeira construção 
sustentável do Estado. Possui 
tecnologias que envolvem 
integração com o meio ambiente, 
como captação da água de chuva 
para reutilização, tratamento 
biológico de águas, materiais 
recicláveis e eficiência energética.

Composto de área para exposição, auditório 
para 300 pessoas, memorial, salas de 
literatura, artes plásticas, dança, teatro e 
música, biblioteca e cozinha experimental.

Concluído Nova Alvorada do 
Sul (MS)

Transformando 
a Juventude com 
Arte (DS)

Promover atividades culturais nas 
áreas de Teatro, Dança de Rua, 
Pinhole (Fotografia), Arte de Rua 
(Grafite) e Criação de brinquedos 
e instrumentos musicais com 
sucata.

Resgatar a autonomia social e também a 
criatividade, tirando-os dos ambientes de 
risco e vulnerabilidade social e trazê-los 
para uma realidade que ofereça possíveis 
benefícios sociais.

Concluído Teodoro Sampaio 
(SP)

Orquestra de 
Acordeom

Criar uma Orquestra de Acordeom 
por meio de oficinas com aulas 
teóricas e práticas.

A orquestra atenderá toda população, 
resgatando os valores e costumes 
regionais e proporcionando a sociabilidade, 
o aprendizado cultural, educacional e 
profissional por meio da música.

Concluído Nova Alvorada do 
Sul (MS)

Rádio 
Comunitária

Estruturação da primeira rádio 
comunitária no município.

Atender às necessidades de veiculação de 
informações locais e programação cultural, 
relevantes à população.

Em andamento Perolândia (GO)

Auditório 
Ambiental e 
Cultural no Parque 
do Sucuriú

Construção de um Auditório 
Cultural e Ambiental para 
realização de eventos culturais 
e relacionados à preservação do 
Meio Ambiente.

Proporcionar à comunidade um espaço para 
uso múltiplo, disseminando informações 
sobre cultura e meio ambiente dentro de 
uma área de conservação.

Em andamento Costa Rica (MS)

Restauração 
e Reforma do 
Centro Cultural 
Santo Agostinho

Revitalizar o Centro Cultural 
Santo Agostinho para incentivar 
e promover atividades 
socioculturais no município de 
Mineiros, assim como transformá-
lo em um difusor da cultura local.

Revitalizar o espaço como fonte viva e 
perene da história e cultural local, em um 
ambiente participativo e interativo, com 
variedade e pluralidade de práticas culturais.

Em andamento Mineiros (GO)

Projetos desenvolvidos na safra 2014/2015 
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SAÚDE, SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

PROJETO ATIVIDADES IMPACTOS ATUAIS OU ESPERADOS
SITUAÇÃO 
NA SAFRA 
2014/2015

MUNICÍPIO

Plano de 
Gerenciamento 
Integrado de 
Resíduos Sólidos

Os planos contemplam 
diagnóstico dos resíduos sólidos, 
modos de geração, formas de 
acondicionamento na origem, 
coleta, transporte, processamento, 
recuperação e disposição final.

Prognóstico para resolução dos problemas 
levantados com validação pública e efeito de 
Lei Municipal ligados à Política Nacional de 
Resíduos Sólidos.

Concluído Costa Rica (MS), 
Alto Taquari (MT) e 
Perolândia (GO)

Ampliação 
da Fundação 
Hospitalar

Ampliação e Readequação da 
infraestrutura da Fundação 
Hospitalar de Costa Rica.

Qualificar no atendimento de pacientes 
críticos, gestantes, internações clínicas e 
cirúrgicas.

Concluído Costa Rica (MS)

Conservando 
a água no rio, a 
árvore na mata e 
o homem na terra

Realizar ações de recuperação das 
nascentes do assentamento Três 
Pontes a partir de metodologia 
participativa, incluindo avaliação 
socioambiental e estudo 
etnoecológico.

Dialogar e trocar experiências com os 
agricultores assentados sobre a importância 
da recuperação e conservação ambiental 
das nascentes.

Em andamento Perolândia (GO)

Mediação de 
Conflitos

Construção de um Núcleo de 
Mediação no município e formação 
de 30 mediadores civis voluntários 
para atuar em questões de conflito 
social.

Atuar na situação de conflito social, 
especialmente nas questões de vizinhança, 
trânsito e relações domésticas, buscando 
a pacificação social, mediada por um 
profissional treinado para esta finalidade.

Em andamento Costa Rica (MS)

Oficina dos 
Sonhos (DS)

Adequação física e na gestão 
do projeto existente Oficina dos 
Sonhos e integração com a Oficina 
de Artes, regularizando os espaços 
para uso de crianças, adolescentes 
e jovens.

Inserir os adolescentes em conflito com a lei 
em atividades artísticas em conjunto com  
ações socioeducativas, oferecendo-lhes 
oportunidade de reinserção social.

Em andamento Costa Rica (MS)

Florestinha Implantação do Núcleo 
“Florestinha” para a promoção de 
Educação Ambiental na região, 
trabalhando com crianças e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social.

Desenvolver um “batalhão de patrulha 
ambiental mirim” como multiplicadores 
de conceitos e diretrizes ambientais no 
município, por meio de atividades lúdicas e 
eventos escolares.

Em andamento Costa Rica (MS)

Monitoramento 
da Biodiversidade 
das Regiões da 
Nascente do Rio 
Araguaia

Executar um programa de 
monitoramento e conservação 
da biodiversidade na região das 
nascentes do Rio Araguaia, com 
monitoramento de oito espécies 
da fauna.

Executar um programa de monitoramento 
e conservação da biodiversidade na região, 
buscando ainda aproximar a comunidade 
local ao Parque Nacional das Emas.

Em andamento Mineiros (GO), Alto 
Taquari (MT) e 
Costa Rica (MS)
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ATIVIDADES PRODUTIVAS

PROJETO ATIVIDADES IMPACTOS ATUAIS OU ESPERADOS
SITUAÇÃO 
NA SAFRA 
2014/2015

MUNICÍPIO

Horta 
Comunitária 
Ribeirão dos 
Paulas

Garantir o fornecimento de 
hortaliças orgânicas para o 
município, a partir de implantação 
de uma horta em dois hectares.

Beneficiará diretamente 12 famílias que 
fazem parte da Associação dos Produtores 
Rurais do Ribeirão dos Paulas e Região.

Concluído Cachoeira Alta 
(GO)

Fortalecimento  
da Agricultura 
Familiar

Apoiar a gestão e melhoria de 
infraestrutura da Coopermin 
para a produção em escala por 
meio do Programa de Assistência 
Técnica da Emater/Prefeitura 
para fornecer alimentos com 
alto padrão de qualidade ao 
consumidor e para a 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.

Concluído Mineiros (GO)

Casa da AMAS Construção da sede Casa da 
A.M.A.S., estrutura física destinada 
para atender às necessidades de 
lazer, qualificação profissional, 
atividades físicas, apoio a saúde, 
integração social e geração de 
renda das mulheres assentadas.

Oferecer um lugar acolhedor e prazeroso 
para as mulheres assentadas e seus 
familiares, onde poderão desenvolver 
projetos com foco em saúde, cultura e 
educação.

Em andamento Mirante do 
Paranapanema 
(SP)

Piscicultura 
Familiar 
Sustentável

Planejar e implantar a 
infraestrutura para a produção 
e beneficiamento do Peixe 
- construção de galpão, 
implantação de 100 tanques e 
aquisição de câmara fria e demais 
equipamentos.

Potencializar a produção industrializada de 
pescado da região.

Em andamento Teodoro Sampaio 
(SP)

EDUCAÇÃO

PROJETO ATIVIDADES IMPACTOS ATUAIS OU ESPERADOS
SITUAÇÃO 
NA SAFRA 
2014/2015

MUNICÍPIO

Mais Sentido aos 
Jardins

Adequar o espaço da APAE 
para receber o primeiro Jardim 
Sensorial do estado de Goiás, 
baseado na proposta de estimulo 
aos sentidos.

Ser um espaço didático, psicopedagógico 
e terapêutico para vivenciar acessibilidade, 
educação ambiental, percepção, 
motricidade, questões de elementos 
construtivos de paisagismo e engenharia.

Concluído Mineiros (GO)

Ampliação da 
Escola Pedro 
Ludovico

Construir seis salas de aula 
para atender a demanda atual 
por vagas.  Reformar a cozinha 
e construir um refeitório para 
alimentação das crianças e 
reformar a sala do consultório 
odontológico.

Gerar 300 novas vagas para Educação 
Fundamental I por ano.

Concluído Cachoeira Alta 
(GO)

Educação 
Ambiental nas 
Escolas Públicas

O Projeto visa, por meio de 
atividades de educação ambiental, 
difundir princípios, valores e 
práticas para a implantação de 
nova Política Nacional de Resíduos 
Sólidos no município.

Foco na qualificação de 250 professores da 
rede municipal de ensino.

Concluído Nova Alvorada do 
Sul (MS)

Primeiros Passos Projeto visa reformar e ampliar 
o CMEI Criança Feliz e do CMEI 
Noêmia Ferreira.

Gerar 168 novas vagas para a educação 
estudantil.

Em andamento Mineiros (GO)

Cantinho 
Acolhedor

Aquisição de móveis e 
equipamentos para adequação do 
espaço a ser reformado do Centro 
de Educação Infantil Sonho Meu.

Oferecer um ambiente acolhedor para 
favorecer o aprendizado das crianças, 
auxiliando-as a superar progressivamente 
suas aquisições de forma criativa.

Em andamento Costa Rica (GO)
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Programa 
Broto de Gente
A Associação Broto de Gente está localizada no Estado de 
Mato Grosso do Sul e é um projeto social apoiado pela Unidade 
Eldorado, desde a sua concepção. O programa tem como 
objetivo diminuir a vulnerabilidade de crianças e adolescentes 
no contraturno escolar, por meio de atividades que promovam 
o desenvolvimento cognitivo, psicológico e pedagógico. 

Implantado em 2006, o Programa já recebeu investimentos de 
R$ 2,99 milhões e beneficiou 2.050 crianças e adolescentes 
de 6 a 15 anos de idade, entre filhos de Integrantes da Unidade 
Eldorado (MS) e moradores das Comunidades dos municípios 
de Deodápolis, Lagoa Bonita, Presidente Castelo, Vila União e 
Porto Vilma.

Durante a semana, os alunos participam de oficinas pedagógi-
cas de leitura e cidadania, inglês, comunicação, futebol, futsal, 
vôlei, artes, dança, teatro, além de coral. Na safra 2014/2015, 
a Unidade Eldorado destinou R$ 347 mil para a Associação, 
e atendeu 210 crianças, sendo que 63 (30%) são filhos de 
Integrantes.

As prioridades são cursos de qualificação profissional, 
exclusivos para adolescentes. A meta é capacitá-los para o 
mercado de trabalho da região. Em 2015, além das oficinas, os 
jovens que passarem pelo programa, participarão do processo 
de seleção  para o  Projeto Acreditar Jr. O objetivo é, além de 
promover a qualificação, possibilitar a esses jovens a oportuni-
dade de ingressar no mercado de trabalho e  construir carreira 
na Organização Odebrecht. A associação também desenvol-
veu a Oficina da Cidadania para difundir os valores de um bom 
cidadão, o conhecimento de seus direitos e, principalmente, 
seus deveres.

Infraestrutura na 
Comunidade |GRI G4-DMA, G4-EC7|

Além de gerar e distribuir valor econômico com suas ativi-
dades e promover o desenvolvimento sustentável com seu 
programa de investimento social estruturado, a Odebrecht  
Agroindustrial colabora com a Comunidade local por meio de 
investimentos em infraestrutura. Dentre as iniciativas está 
o projeto da construção de um viaduto no km 231 da BR 267 
(Nova Alvorada do Sul), e suas vias asfaltadas, idealizado para 
facilitar o acesso a Unidade Santa Luzia às demais fazendas da 
região, melhorando a segurança no cruzamento e, portanto, 
considerada uma obra de utilidade pública. 

O início da obra se deu na safra 2014/2015 e a conclusão está 
prevista para o segundo semestre de 2015. Até o fim da safra 
em questão o custo foi de R$ 3,6 milhões, porém, o orçamento 
até a conclusão da obra é de R$ 12,2 milhões.

A construção do viaduto tem como objetivo melhorar a segu-
rança do acesso que é utilizado, principalmente, por veículos 
de grande porte para escoamento de produção. O local possui 
pouca visibilidade em algumas situações climáticas adversas, 
e pelo fato da realização de travessias com veículos longos e 
lentos, com intenso tráfego pesado e as frequentes condições 
de poeiras e barreiros, oferece riscos aos usuários no local.

O novo acesso garantirá melhor fluidez no cruzamento e 
segurança aos usuários que trafegam na região. A escolha do 
local se deu devido ao fato de já ser parcialmente antropizado, 
reduzindo assim intervenções no meio ambiente.

Tratando-se de uma obra de utilidade pública, para instalação 
da interseção em desnível, será necessário realizar a desapro-
priação de algumas áreas para a locação das alças do viaduto.

De acordo com o projeto, a área total que será desapropriada 
para a instalação do viaduto é de 5,5 mil hectares. Devido a 
esse impacto, será realizada uma supressão aproximada de 
2,4 mil hectares com projeto detalhado específico ainda em 
fase de elaboração. 
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IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DAS OPERAÇÕES E AÇÕES DE MITIGAÇÃO REALIZADAS |GRI G4-SO2| 

ASPECTOS IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTAIS

DURAÇÃO GRAU DE 
RELEVÂNCIA

GRAU DE 
RESOLUÇÃO

MEDIDAS MITIGADORAS

Consumo de Água • Redução de Recursos 
Naturais.

Temporário Médio Baixo • Utilização de Concreto Usinado com 
uso de água otimizada.

Supressão Vegetal • Retirada de Árvores 
Nativas para área de 
servidão.

Permanente Alto Baixo • Instalação de uma obra de utilidade 
pública; 

• compensação ambiental da 
supressão das reservas dos 
imóveis impactados.

Geração de Efluente 
Sanitário

• Poluição de Recursos 
Hídricos;

• Contaminação do solo.

Permanente 
(durante a 
obra)

Médio Alto • Utilização de banheiros químicos; 
• Tratamento do Efluente em ETE 

eficiente.

Geração dos 
Resíduos Sólidos e 
da Construção Civil

• Contaminação do solo;
• Poluição visual.

Permanente 
(durante a 
obra)

Médio Alto • Armazenamento temporário dos 
resíduos em área dotada de SCA;

• Utilização de Coletores Seletivos;
• Transporte, Tratamento e 

Destinação final dos Resíduos 
Sólidos por empresa especializada 
e licenciada.

Emissão de Ruídos • Incômodo à vizinhança;
• Perturbação da Fauna e 

Flora.

Permanente Baixo Médio • Confinamento dos equipamentos 
que emitem ruídos excessivos 
(Compressores); 

• Realização das obras em período 
diurno.

Alteração na 
paisagem

• Afugentamento da Fauna. Temporário Médio Baixo • Realizar somente as alterações 
necessárias para a implantação 
do viaduto, reduzindo as áreas de 
supressão vegetal.

Segurança no 
Tráfego

• Risco de acidentes no 
local em obra.

Temporário Baixo Alto • Sinalização dos locais das obras 
antes e após; 

• Advertência aos motoristas quanto 
a existência de obras e operários 
na pista.

Geração de 
Empregos Indiretos

• Diminuição da taxa de 
desemprego da região.

Temporário Alto • (Impacto Positivo)

Geração de Efluente 
Sanitário

• Poluição de Recursos 
Hídricos;

• Contaminação do solo.

Permanente 
(durante a 
obra)

Médio Alto • Utilização de banheiros químicos; 
• Tratamento do Efluente em ETE 

eficiente.

Geração dos 
Resíduos Sólidos e 
da Construção Civil

• Contaminação do solo;
• Poluição visual.

Permanente 
(durante a 
obra)

Médio Alto • Armazenamento temporário dos 
resíduos em área dotada de SCA;

• Utilização de Coletores Seletivos;
• Transporte, Tratamento e 

Destinação final dos Resíduos 
Sólidos por empresa especializada 
e licenciada.

Poluição Visual • Alteração na Paisagem 
Natural do Local.

Permanente Baixo Baixo • Instalação de Paisagismo 
(gramados) nos canteiros das 
rodovias.

Travessia de Animais 
pela Faixa de Domínio

• Risco de Atropelamento 
de Fauna.

Permanente Médio Baixo • Instalação de cercas limitando 
o acesso de animais na faixa de 
domínio das rodovias.

Acidentes de 
Trânsito

• Melhoria na 
trafegabilidade do 
cruzamento;

• Extinção do Risco de 
colisão por falta de 
visibilidade.

Permanente Alto • (Impacto Positivo)
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No que tange à atuação com à esfera pública (tanto em âmbito estadual como 
federal), a Odebrecht Agroindustrial busca prioritariamente trabalhar por meio das 
entidades de representação do setor. Nesse contexto, procura sempre contribuir 
para a construção de políticas públicas mais conscientes e consistentes, colaboran-
do ativamente em todos os espaços de debates, sejam entidades ou fóruns, sejam 
organizações setoriais. 

Todavia, também nos assuntos mais sensíveis à Empresa diretamente, a área de 
Relações Institucionais é responsável por dar andamento às essas questões e por 
desenvolver o contato constante com as organizações de representação do setor. 
Além disso, também cabe a essa área, apoiar os Líderes dos Polos nos assuntos de 
cunho municipal. 

Como resultado das ações realizadas ao longo da última safra, vale destacar a reto-
mada da Cide sobre a gasolina (no valor de R$ 0,10/litro), bem como o aumento da 
alíquota de PIS/COFINS também sobre este combustível fóssil, na ordem de R$ 0,12/
litro. Somado a isso, o setor sucroenergético também teve como vitória a aprovação 
da Lei nº 13.033/14, que aumenta o teto da mistura do etanol anidro na gasolina para 
27,5%, bem como a posterior estipulação – pelo Poder Executivo – do percentual 
real da mistura em 27,0%.

De todo modo, apesar dos avanços, algumas medidas discutidas ao longo da safra 
2014/2015 ainda devem seguir como pleitos nos próximos anos, tais como: 

• Definição de diretrizes de longo prazo para a matriz brasileira de combustíveis, 
buscando clarificar o papel do etanol e visando garantir um nível de abastecimento 
que dependa o quão menos possível da importação de gasolina; 

• Recuperação da Cide em níveis compatíveis com os valores quando de sua 
instituição, reconhecendo as externalidades positivas do etanol; 

• Valoração das vantagens econômicas e ambientais da bioeletricidade, com 
a realização de leilões por fonte/regionais, com preços remuneradores e 
regras contratuais capazes de estimular de forma contínua e consolidada o 
aproveitamento da palha e o processo de retrofit, visando fortalecer essa forma de 
energia limpa, renovável e perene; 

• Criação de um ambiente que favoreça e incentive a inovação tecnológica nas áreas de 
produção agrícola e industrial, indústria de base e de insumos, bem como no aumento 
da eficiência do consumo do etanol nos automóveis flex.

Relação com Governo e Entidades
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PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES |GRI G4-16| 
ENTIDADES EM  
QUE TEM ASSENTO

CARGO ESCOPO

Biosul Presidente do Conselho A Biosul atua na representação dos interesses da indústria 
sucroenergética do Estado de Mato Grosso do Sul (MS) com 
fornecedores, consumidores e agentes políticos (Poderes 
Executivo e Legislativo Estadual).

União da Indústria de Cana de 
Açúcar - Unica

Conselheiro A entidade atua na representação dos interesses da indústria 
sucroenergética com fornecedores, consumidores e agentes 
políticos (Poderes Executivo e Legislativo - estadual e federal).

SIFAEG Conselheiro A entidade atua na representação dos interesses da indústria 
sucroenergética do Estado de Goiás (GO) com fornecedores, 
consumidores e agentes políticos (Poderes Executivo e Legislativo 
Estadual).

SINDALCOOL - MT Conselheiro A entidade atua na representação dos interesses da indústria 
sucroenergética do Estado de Mato Grosso (MT) com fornecedores, 
consumidores e agentes políticos (Poderes Executivo e Legislativo 
Estadual).

União dos Produtores de 
Bioenergia (Udop)

Conselheiro A entidade é um importante organismo para a prestação de 
serviços nas áreas de capacitação profissional, informação e 
representação no setor sucroenergético.

ENTIDADES EM QUE PARTICIPA  
DE PROJETOS OU COMITÊS

PROJETO/COMITÊ ESCOPO

União da Indústria de Cana de 
Açúcar (Unica)

• GT Tributário
• GT Governança
• GT Sustentabilidade
• GT Meio Ambiente
• GT Sindical
• GT Bioeletricidade

Desses comitês saem as diretrizes que orientarão as principais 
demandas e debates que as indústrias do setor sucroenergético 
vão levar aos seus interlocutores (estaduais e federais).

SIFAEG • Comissão Temática Agrícola
• Comissão Temática de Meio 

Ambiente
• Comissão Temática de Segurança 

e Saúde do Trabalho
• Comissão Temática de Recursos 

Humanos
• Comissão Temática Tributária

Desses comitês saem as diretrizes que orientarão as principais 
demandas e debates que as indústrias do setor sucroenergético 
vão levar aos seus interlocutores no Estado de Goiás.

Índice / Desempenho Social / Comunidade e Governo

Legenda Giatquundanis 
ea volupienti sequo 

maximoloris soloribus.
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A Empresa também é signatária de compromissos so-
ciais externos voluntários assumidos com organismos 
de grande credibilidade, por meio dos quais atesta, mais 
uma vez, sua responsabilidade com questões econômi-
cas e socioambientais. São eles:

• Protocolo Agroambiental (Unidade Conquista do 
Pontal) – membro desde novembro/2008

• Empresa Amiga da Criança - Fundação Abrinq/Save 
the Children – membro desde julho/2009.

• Pacto Global/Rede Brasileira – Organização das 
Nações Unidas – signatário desde maio/2012

COMPROMISSOS 
EXTERNOS |GRI G4-15|
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DESEMPENHO
AMBIENTAL





A preservação ambiental é contemplada pela Odebrecht 
Agroindustrial em várias frentes. Nas Unidades, tanto na área 
industrial quanto agrícola, a Empresa aplica uma política de 
controle dos impactos de suas atividades, além de promover 
a gestão eficiente dos recursos naturais. Da mesma for-
ma, desenvolve várias iniciativas de sensibilização com as 
Comunidades do entorno de suas operações sobre questões 
relacionadas ao uso adequado dos recursos naturais, conser-
vação da biodiversidade, descarte e reciclagem de resíduos, 
entre outras, e participa de discussões sobre aspectos legais 
com órgãos reguladores. 

Essas ações são lideradas pela Área de Processos, que integra 
a Diretoria de Operações e Engenharia. A área é responsável 
por apoiar todas as Unidades em questões relacionadas a 
processos industriais, contribuindo com melhorias no desem-
penho ambiental. Todas as iniciativas recebem ainda suporte 
integral da área de Sustentabilidade, localizada na sede admi-
nistrativa da Empresa, em São Paulo. 

A Política sobre Sustentabilidade da Organização Odebrecht, 
assim como o conjunto de diretrizes de Segurança, Saúde e 
Meio Ambiente (SSMA) da Odebrecht Agroindustrial, serve 
como parâmetro para que a Empresa desenvolva e utilize 
sempre as melhores tecnologias de plantio, colheita e pro-
cessamento industrial, operando com a segurança necessária 
para garantir a integridade física de seus Integrantes e ativos e 
continuar crescendo com perenidade. 

Além do direcionamento estratégico, todas as Unidades 
Agroindustriais dispõem de Estudo de Impacto Ambiental/Re-
latório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/Rima) realizado por 
equipes multidisciplinares, responsáveis pelo diagnóstico 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.

GESTÃO RESPONSÁVEL |GRI G4-DMA|

Na safra 2014/2015, um dos destaques foi a criação de um 
conjunto de ecoindicadores para melhoria contínua dos 
processos de Meio Ambiente. Todos os indicadores rece-
bem acompanhamento periódico e são metas pactuadas no 
Programa de Ação. Para 2015/2016, está previsto aumentar o 
número de ecoindicadores acompanhados, além do monitora-
mento semanal desses indicadores.

Índice / Desempenho Social / Gestão Responsável

• Consumo de água pela indústria;
• Destinação de resíduos a aterros; 
• Resíduos contaminados;
• Consumo de diesel;
• Incêndios agrícolas;
• Consumo de agroquímicos.

Durante a safra 2014/2015 foram recebidas quatro queixas 
relativas a impactos ambientais, registradas por meio de me-
canismos formais (Colhendo Ideias, 0800 e Ministério Público). 
Três delas foram referentes à questão da mosca-de-estábulo 
e uma sobre emissões. Todas foram processadas pela Empre-
sa, sendo duas já solucionadas no próprio período de análise 
deste Relatório. Os municípios envolvidos foram: Perolândia 
(GO), Costa Rica (MS), Nova Alvorada do Sul (MS) e Mirante 
do Paranapanema (SP). Ainda na safra, não foram registrados 
vazamentos de substâncias químicas, óleos e combustíveis 
causadores de impactos negativos significativos no entorno, 
potencialmente afetando o solo, a água, o ar, a biodiversidade e 
a saúde humana. |GRI G4-EN34, G4-EN24|

O valor de multas aplicadas em decorrência da não conformi-
dade com leis e regulamentos ambientais na safra 2014/2015 
foi insignificante. |GRI G4-EN29|
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GESTÃO DE IMPACTOS |GRI G4-EN27| 

ASPECTO INICIATIVAS DE MITIGAÇÃO

Consumo de 
recursos naturais 
(água e energia)

A Odebrecht Agroindustrial é praticamente autossuficiente em energia elétrica, 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 mu-
nicipal 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 provenien-
te 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 especializa-
da 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 preven-
ção, 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 decor-
rência 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 briga-
das das Unidades para evitar consequências mais graves. Existe indicador específico para gestão e controle deste risco.

Defensivos O uso de defensivos agrícolas é uma necessidade nas lavouras de cana-de-açúcar. Para minimizar os riscos à saúde e ao 
meio ambiente, a Empresa utiliza a inovadora solução Tecnocalda. Neste conceito, a preparação de calda de defensivos é 
realizada nas usinas, em local apropriado, controlado e automatizado, o que reduz o risco de exposição do operador ao pro-
duto. Há áreas destinadas à estocagem e ao armazenamento de embalagens cheias e vazias (que são inutilizadas e passam 
por tríplice lavagem antes da destinação final) e para a lavagem dos EPIs e das vestimentas utilizadas na operação. Toda a 
água empregada é recuperada e reutilizada, sem descarte para o meio ambiente. 

Mosca-do-
estábulo

Na safra 2014/2015, a Empresa desenvolveu o Plano de Aplicação de Vinhaça (PAV) para a Unidade Costa Rica (MS). A me-
dida visa prevenir a proliferação do surto da mosca-dos-estábulos (Stomoxys calcitrans), praga que tem atingindo alguns 
polos de pecuária em Mato Grosso do Sul, causando prejuízos aos produtores. Entre as ações realizadas pela Empresa estão 
o recolhimento prévio de mais de 90% da palha da cana nas áreas em que ocorre a aplicação de vinhaça, a incorporação ao 
solo por meio da escarificação da palha que ainda fica sobre o solo e uma agilização do trabalho de controle de vazamentos 
na distribuição da vinhaça para a fertirrigação. Além disso, todos os Líderes da fertirrigação foram reorientados para seguir a 
tabela de volumes autorizados no PAV, de até 210 m3/ha. Acima deste volume, a aplicação deve ser dividida em duas vezes. 

INVESTIMENTOS E GASTOS EM PROTEÇÃO AMBIENTAL (R$ MIL) |GRI G4-EN31| 

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

Tratamento e disposição de resíduos 1.565,7 2.663,2 3.024,6 3.074,3

Tratamento de emissões 138,8 205,6 194,9 107,2

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

5.662,1 6.226,9 6.382,8 19.564,0

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 68,9 194,3

Serviços externos de gestão ambiental 1.264,3 1.877,3 1.858,7 2.179,9

Pessoal para atividades gerais de gestão ambiental 16.304,0 14.095,3 16.239,9 17.204,52

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

4.711,0 1.990,0 2.849,8 2.665,2

Outros custos de gestão ambiental 2.336,8 747,3 56,2 81,0

TOTAL 32.833,6 29.232,7 30.675,99 45.070,42
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Reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa (GEE) 
representa um diferencial da Odebrecht Agroindustrial no 
desafio global de construir um novo modelo de desenvolvi-
mento, baseado numa economia de baixo carbono.  A Empresa 
garante a geração de energia limpa e renovável, contribuin-
do significativamente na captura de CO2 da atmosfera. Para 
acompanhar e potencializar este benefício gerado pelas 
suas atividades e produtos, a Empresa realiza o inventário 
de emissões de GEE. Este estudo avalia as emissões anuais 
associadas à produção de açúcar, etanol (anidro e hidratado) 
e energia excedente produzidos pela Empresa, levando-se em 
consideração o ciclo de vida de cada produto. 

Assim, é possível verificar a magnitude da mitigação pro-
porcionada pelos produtos e pelo sequestro de carbono nos 
estoques de biomassa, dimensionar as emissões líquidas e 
verificar o potencial para reduzir as emissões (ou aumentar 
a mitigação), considerando modificações /melhorias nas 
diversas etapas. 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS |GRI G4-DMA, G4-EN15, G4-EN19|

OUTRAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, EM TONELADAS |GRI G4-EN21|

POLOS SÃO PAULO ELDORADO
SANTA 
LUZIA

GOIÁS ARAGUAIA TAQUARI

Alcídia
Conquista 
do Pontal

Eldorado
Santa 
Luzia

Rio Claro
Morro 

Vermelho
Água 

Emendada
Costa Rica

Alto 
Taquari

TOTAL

NOX 22,43 104,91 233,61 772,67 154,78 515,00 313,00 895,70 231,74 3.243,8

Material 
particulado

26,29 119,20 81,27 254,22 66,76 867,00 260,00 363,79 619,11 2.657,64

 

Índice / Desempenho Social / Mudanças Climáticas

Na safra 2014/2015, as nove Unidades de produção da  
Odebrecht Agroindustrial processaram 23,8 milhões de tone-
ladas de cana, produzindo 590 mil m3 etanol anidro,  
1.089 mil m3 etanol hidratado, 479 mil toneladas de açúcar  
e 1.520 GWh de energia elétrica excedente.

As emissões de gases de efeito estufa desde a produção de 
insumos até o uso final dos produtos, atingiram 1,3 milhão de t 
CO2eq; as emissões evitadas com o uso do etanol (substituindo 
gasolina) e da energia elétrica (substituindo energia da rede) 
foram de 3,8 milhões t CO2eq. Quando considerada a inclusão 
do aumento dos estoques de carbono no solo e na vegetação, 
o LUC (Land Use Change) proporcionadas pelas Unidades da 
Odebrecht Agroindustrial, a contribuição ainda é maior.

O saldo positivo de 3,9 milhões t CO2eq significa que a Empre-
sa e seus produtos capturam muito mais do que emitem no 
seu processo. Desta forma, representa um importante papel 
de mitigador de emissões na economia nacional.

1 1 0  |



 

9 UNIDADES DE
PRODUÇÃO

PROCESSADAS
DE CANA

23,8 MILHÕES
DE TONELADAS

1,3 milhão t CO2eqEmissão relativa à produção, processamento, 
transporte e insumos.

Emissões evitadas* com o uso do etanol 
como combustível e energia elétrica 
excedente.

3,8 milhões t CO2eq

Estoque de carbono 
em decorrência do Land Use Change (LUC)**  1,4 milhão t CO2eq

3,9 milhões t CO2eqEfeito de mitigação líquido.

590.000  m3

ETANOL ANIDRO

 1.089.000 m3

ETANOL HIDRATADO

1.520 GWh
ENERGIA ELÉTRICA 
EXCEDENTE.

479.000 t
AÇÚCAR

(*) O GHG Protocol, metodologia adotado pela o GRI, não computa as emissões evitadas pelo uso 

do produto no cálculo inventariado.

(**) Land Use Change (LUC): As emissões derivadas da mudança de uso da terra (variação dos 

estoques de carbono no solo e acima do solo), na Odebrecht Agroindustrial resultam em aumento 

do sequestro de Carbono, levando a maior mitigação líquida.
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CONSUMO DE RECURSOS

Materiais
Durante a safra 2014/2015, a Odebrecht Agroindustrial 
consumiu 24.729.641 toneladas de matérias-primas em suas 
operações, volume 5,5% superior ao da safra anterior. A cana-
-de-açúcar representou 96,1% de todo o material consumido, 
sendo que o volume processado no período, de 23,7 milhões 
de toneladas, superou em 5,4% o resultado de 2013/2014. Já 
os materiais não renováveis utilizados para o processo cresce-
ram em torno de 7,0%. |GRI G4-EN1|

Na safra não foram utilizados materiais provenientes de reci-
clagem. |GRI G4-EN2|

MATERIAIS UTILIZADOS (T) |GRI G4-EN1|

POLOS SÃO PAULO ELDORADO
SANTA 
LUZIA

GOIÁS ARAGUAIA TAQUARI

Alcídia
Conquista 
do Pontal

Eldorado
Santa 
Luzia

Rio Claro
Morro 

Vermelho
Água 

Emendada
Costa Rica

Alto 
Taquari

TOTAL

DIRETOS

Cana 
processada 
(Renovável)

1.924.916 3.500.396 1.750.367 4.199.713 2.977.268 2.357.229 1.969.290 2.430.223 2.657.113 23.766.515

NÃO RENOVÁVEIS

Herbicida 160 254 120 423 297 350 201 93 85 1.982

Inseticida 14 140 154 19 22 10 6 8 5 376

Corretivos 27.157 90.157 51.285 91.430 65.832 61.022 179.212 61.004 50.106 677.205

Fertilizantes 9.340 17.221 7.141 26.539 19.048 18.253 26.615 18.514 16.497 159.168

Maturadores 0 0 0 0 7 5 6 6 9 33

Diesel 6.887 15.796 5.200 21.916 21.089 4.805 4.148 6.090 5.777 91.708

Insumos 
industriais

1.916 3.216 1.135 3.317 3.063 1.222 13.911 1.691 2.094 29.891

Óleo mineral 1 0 0 0 0 4 3 3 4 15

Lubrifican-
tes e graxas

174 330 231 218 962 119 93 316 305 2.748

Subtotal não 
renováveis

45.648 127.113 65.266 143.861 110.320 85.789 224.195 87.725 74.881 963.126

TOTAL 
GERAL

1.970.564 3.627.509 1.815.633 4.343.574 3.087.588 2.443.018 2.193.485 2.517.948 2.731.994 24.729.641

Legenda Giatquundanis 
ea volupienti sequo 

maximoloris soloribus.

Os indicadores de consumo 
de recursos naturais são 
acompanhados peridiocamente 
para assegurar o menor 
impacto das operações sobre o 
meio ambiente
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Energia
A Odebrecht Agroindustrial gera energia 
limpa e renovável por meio do proces-
samento do bagaço da cana e é prati-
camente autossuficiente no recurso. Na 
safra 2014/2015, o consumo de energia 
dentro da Empresa foi de 2.812.538 GJ, o 
que corresponde a 98% de todo o volu-
me consumido. O resultado é 9% supe-
rior ao registrado na safra 2013/2014.  
|GRI G4-EN3|

Já o consumo de energia fora da Empre-
sa, referente a atividades associadas às 
suas operações somou 57.476 GJ, vo-
lume 42,6% inferior ao da safra anterior 
(106.765 GJ). |GRI G4-EN4|

Apesar dos esforços para diminuir o uso 
de recursos naturais, não houve redu-
ção de energia na safra. Entre as razões 
estão o maior volume de cana proces-
sada e a expansão da Unidade Eldorado 
(MS). |GRI G4-EN6|

CONSUMO TOTAL DE ÁGUA POR FONTE (MIL M3) |GRI G4-EN8|

POLOS SÃO PAULO ELDORADO
SANTA 
LUZIA

GOIÁS ARAGUAIA TAQUARI

Alcídia
Conquista 
do Pontal

Eldorado
Santa 
Luzia

Rio Claro1 Morro 
Vermelho

Água 
Emendada

Costa 
Rica2

Alto 
Taquari

TOTAL  
MIL M3

Superficial    1.281 3.053 2.293          4.959 4.193 2.194 2.800 3.110 2.557 26.044

Subterrânea 840 257 0 0                        0                      0                      0                      0                       0                        1.097

Irrigação 0 0 0 0 4.942 31 46           0 0 5.019

TOTAL 2.121 3.210 2.293 4.959 9.135 2.225 2.846 3.110 2.557 32.456

ÁGUA RECICLADA (MIL M3) |GRI G4-EN10|

POLOS SÃO PAULO ELDORADO
SANTA 
LUZIA

GOIÁS ARAGUAIA TAQUARI

Alcídia
Conquista 
do Pontal

Eldorado
Santa 
Luzia

Rio Claro1 Morro 
Vermelho

Água 
Emendada

Costa 
Rica2

Alto 
Taquari

TOTAL  
MIL M3

Volume total 1.484 2.137  503 5.308 2.631 1.159    790 2.519 2.244 18.775

Média por 
safra (%)

70% 70% 22% 77% 67% 40% 36% 81% 87% 61%

Água |GRI G4-DMA|

O consumo total de água pela Empresa 
teve um acréscimo de cerca de 14% 
em relação à safra passada, somando 
32.456 milhões de m3. O valor foi impac-
tado pela necessidade de aumento de 
captação de água para irrigação de sal-
vamento da lavoura, que aumentou pra-
ticamente 100%. Já o consumo de água 
por tonelada de cana processada passou 
de 1,18 m3, na safra 2011/2012, para 1,13 
m3 em 2014/2015. |GRI G4-EN8|

A água consumida pela Empresa é dire-
cionada integralmente às suas operações 
industriais, sendo praticamente toda ela 
oriunda de reservatórios e rios situados 
em regiões próximas às suas Unidades. 
Para a irrigação dos canaviais, foram utili-
zadas águas residuárias e vinhaça. 

A única fonte hídrica afetada é o Cór-
rego Laranja Azeda, na Unidade Alcídia, 
em que a retirada de água representa 
22,85 %de sua vazão. O córrego possui 
relevância para a região por causa de 
sua extensão e localização, uma vez 
que passa por diversas propriedades e 
assentamentos e possui uma Área de 
Preservação Permanente de cerca de 

50 hectares. Nenhuma Unidade Agroin-
dustrial consumiu água de abasteci-
mento público na safra. |GRI G4-EN9|

Já os efluentes gerados no processa-
mento da cana-de-açúcar (vinhaça, 
águas residuárias e águas servidas) são 
reaproveitados e aplicados no canavial 
para fertirrigação, não havendo, em ne-
nhum momento, descarte para recursos 
hídricos. Além disso, todas as Unidades 
contam com circuitos semifechados 
de resfriamento de água (torres de 
resfriamento) para geração de vapor 
nas caldeiras e possuem estações de 
tratamento de efluentes (ETE).  
|GRI G4-EN22|

Nas oficinas automotivas, que dão su-
porte à manutenção de veículos, a água 
é tratada para reutilização na lavagem 
de equipamentos, não havendo deman-
da por recurso natural. São separados 
o óleo e a areia, realizado o tratamento 
químico, e, por fim, o armazenamen-
to adequado da água, para posterior 
reutilização. Somente a água perdida é 
reposta, o restante permanece armaze-
nado em sistema fechado.
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CONSUMO DE ÁGUA POR 
TONELADA DE CANA PROCESSADA (M3) 

CONSUMO TOTAL DE ÁGUA 
POR FONTE (MIL M3)

SUPERFICIAL

SUBTERRÂNEA

IRRIGAÇÃO

26.044
1.097
5.019

SAFRA 
2011/2012

SAFRA 
2013/2014

SAFRA 
2014/2015

SAFRA 
2012/2013

1,15

1,12

1,13

1,18
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Resíduos |GRI G4-DMA|

A maior parte dos resíduos  
gerados pela operação da Odebrecht 
Agroindustrial não é do tipo perigoso 
e pode ser utilizada como insumo para 
cogeração de energia, por meio do 
bagaço da cana, ou na própria lavoura, 
como é o caso da vinhaça, um líquido 
rico em potássio, nitrogênio, enxofre e 
cálcio utilizado na fertirrigação, ou da 
palha da cana que é deixada no campo 
para se degradar em matéria orgânica.

A vinhaça atua como fertilizante, 
contribuindo para o controle de ervas 
daninhas, no combate à erosão eólica e 
hídrica, e agindo ainda como atenuante 
de compactação de solo, auxiliando o 
desenvolvimento da cana-de-açúcar e 
aumentando a produtividade.

A fertirrigação é realizada de modo 
controlado, tendo por base os Planos de 
Aplicação de Vinhaça (PAVs). Todas as 

Unidades seguem a legislação e norma-
lização aplicáveis. O controle envolve a 
aplicação criteriosa desses subprodutos 
e o monitoramento constante, levando-
-se em consideração as carências de 
cada tipo de solo.

A Empresa mantém ainda sistemas de 
coleta seletiva e logística reversa em 
todas as Unidades e realiza campanhas 
para incentivar a reutilização e reciclagem 
de materiais, como copos plásticos e pa-
péis, além de estimular a adoção de me-
didas sustentáveis e adequadas por parte 
de seus Integrantes. Para os resíduos 
orgânicos, são realizados programas de 
compostagem. Pratica ainda, a logística 
reversa com materiais como pneus, má-
quinas e baterias, como modo de evitar o 
descarte inadequado desses itens. 

Na safra 2014/2015, o total de resíduos 
não perigosos somou 4.591,24 tonela-

das, volume 9,8% inferior ao registrado 
na safra anterior. 

Já os resíduos perigosos são encami-
nhados para tratamento adequado e 
seu transporte e destinação final são 
realizados por empresas licenciadas para 
este fim. Antes da contratação, os pos-
síveis prestadores de serviços passam 
por vistoria para analisar se as conformi-
dades ambientais e de segurança, e as 
documentações para o exercício da ativi-
dade são cumpridas com o rigor exigido 
pela Empresa. Na safra, eles totalizaram 
1.415,41 toneladas, volume 32,6% abaixo 
do realizado na safra anterior.

A Empresa tem como meta a diminuição 
progressiva dos volumes geradas de re-
síduos, seja dos materiais enviados para 
aterros, seja dos resíduos perigosos, que 
são destruídos por meio de incineração 
ou processados em fornos de cimento.

TOTAL DE RESÍDUOS GERADOS 
CLASSES I E II (EM TONELADAS)

32,6%

9,8%

SAFRA 
2014/2015

1.415,41

SAFRA 
2014/2015

4.591,24

SAFRA 
2013/2014

5.090,54

SAFRA 
2013/2014

2.100,04
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PESO TOTAL DE RESÍDUOS, POR TIPO E MÉTODO DE DISPOSIÇÃO |GRI G4-EN23|

RESÍDUOS PERIGOSOS (CLASSE I) DESTINAÇÃO

RECICLAGEM RECUPERAÇÃO INCINERAÇÃO
COPROCESSA-

MENTO
REUTILIZAÇÃO TOTAL

POLO SÃO PAULO

Alcídia 16,11 33,45 0 47,96 0 97,52

Conquista do 
Pontal

10,52 32,39 0,10 88,97 0 131,98

POLO ELDORADO

Eldorado 19,65 32,12 0 99,14 0 150,91

POLO SANTA LUZIA

Santa Luzia 31,77 32,78 0 123,58 0 188,13

POLO GOIÁS

Rio Claro 16,26 7,54 1,91 143,04 0 168,75

POLO ARAGUAIA

Morro Vermelho 23,23 34,96 0,04 100,11 0 158,35

Água Emendada 18,91 31,56 0,03 130,88 0 181,38

POLO TAQUARI

Alto Taquari 24,60 44,83 0,03 88,10 3,30 160,86

Costa Rica 19,62 41,46 0,10 106,50 9,85 177,53

TOTAL 180,67 291,09 2,21 928,28 13,15 1.415,41

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (CLASSE II) DESTINAÇÃO

RECICLAGEM RECUPERAÇÃO INCINERAÇÃO
COPROCESSA-

MENTO
REUTILIZAÇÃO TOTAL

POLO SÃO PAULO

Alcídia 240,45 19,03 0 13,28 0 272,76

Conquista do 
Pontal

378,55 36,86 0 15,07 17,28 447,76

POLO ELDORADO

Eldorado 373,88 76,08 0 81,15 0 531,11

POLO SANTA LUZIA

Santa Luzia 510,36 73,26 0 27,14 1,46 612,22

POLO GOIÁS

Rio Claro 566,21 37,55 23,72 46,96 0 674,44

POLO ARAGUAIA

Morro Vermelho 324,17 146,77 47,57 62,39 0 580,90

Água Emendada 293,35 162,39 144,90 52,55 0 653,19

POLO TAQUARI

Alto Taquari 303,72 145,00 0 28,09 20,32 497,04

Costa Rica 183,91 42,97 0 19,48 75,46 321,82

TOTAL 3.174,60 739,91 216,19 346,11 133,26 4.591,24

R E L A T Ó R I O  A N U A L  -  S A F R A  2 0 1 4 / 2 0 1 5 |  1 1 7



Índice / Desempenho Social / Consumo de Recursos1 1 8  |



R E L A T Ó R I O  A N U A L  -  S A F R A  2 0 1 4 / 2 0 1 5 |  1 1 9



BIODIVERSIDADE |GRI G4-DMA|

A Empresa não realiza atividades em áreas protegidas e/ou 
de elevado índice de biodiversidade, além de não promover 
o desmatamento de vegetação nativa. A cana-de-açúcar, 
principal matéria-prima utilizada na sua operação é cultivada 
em campos previamente antropizados, em biomas de Cerrado 
e Mata Atlântica. 

A Política sobre Sustentabilidade da Organização Odebrecht é o 
documento que ampara as ações da Odebrecht Agroindustrial 
na sua relação com o Meio Ambiente. Nela, estão contidas as 
orientações e diretrizes para uma atuação correta. Além disso, 
são seguidas as leis e normas brasileiras e as recomendações 
internacionais aplicadas ao setor sucroenergético.

Mesmo não causando impacto significativo, direto ou indireto, 
na biodiversidade, as Unidades Agroindustriais desenvolvem 
um Programa de Monitoramento de Fauna, estruturado em 
quatro etapas: levantamento e monitoramento da fauna e 
organismos aquáticos; levantamento da ocupação das áreas 
plantadas e do uso da fauna silvestre; levantamento e monito-
ramento da fauna de vertebrados atropelados; e informação e 
cuidados com animais peçonhentos. |GRI G4-EN12|

A Empresa realiza ainda diversas ações em áreas de influência 
direta e indireta de suas atividades, em parceria com organi-
zações não governamentais, órgãos ambientais e instituições 
de ensino e pesquisa, que visam manter a integridade do meio 
ambiente. Também detém certificações, entre elas Bonsucro 
(Europa e Ásia), RFS2 (EUA) e CARB (Califórnia), que assegu-
ram a conformidade de suas Unidades.
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PROPRIEDADES PRÓXIMAS A ÁREAS PROTEGIDAS OU DE ALTA BIODIVERSIDADE |GRI G4-EN11|

UNIDADE 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 (87 km²) no entorno de Unidades de Conservação  
(Parque Morro do Diabo e Estação Ecológica Mico-Leão-Preto)

POLO ELDORADO Eldorado
As APAS foram desafetadas e, portanto, não há mais áreas de cana em áreas  
protegidas nesta região

POLO SANTA LUZIA Santa Luzia
As APAS foram desafetadas e, portanto, não há mais áreas de cana em áreas  
protegidas nesta região

POLO GOIÁS Rio Claro Não possui

POLO ARAGUAIA
Morro  Vermelho 9.393 hectares (9,39 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 Sucuriu e Parque Municipal Salto do Rio Sucuriu

Alto Taquari
26.786 hectares (26,8 km2) localizados em Zonas de Amortecimento da APA do Sapo, 
APA do Ninho das Águas e Parque Municipal Salto do Rio Sucuriu

TOTAL 88.837 hectares (88,83 km²)

Para ajudar na recuperação de áreas degradadas, a Empresa mantém o Programa 
Conectividade nas Unidades do Polo São Paulo, na região do Pontal do Paranapa-
nema, onde estão localizadas duas unidades de conservação: a Estação Ecológica 
Mico-Leão-Preto, distribuída por quatro municípios, e o Parque Estadual Morro do 
Diabo, em Teodoro Sampaio. Nessas áreas, são formados corredores ecológicos que 
contribuem para melhorar o fluxo gênico entre sementes, organismos e pólen, auxi-
liando na reprodução de espécies e na qualidade de áreas de mata nativa, e diminuin-
do o risco de extinção da flora e da fauna locais. 

Para que essa atividade seja realizada com sucesso é importante a conscientização 
e participação dos proprietários de terras. Desta forma, a Empresa põe à disposição 
destes parceiros assistência técnica para a identificação das áreas mais adequadas à 
implantação de Reservas Legais. Além de participar de iniciativas de cunho socioam-
biental que mostrem a importância de preservar a fauna e a flora locais. 

Na safra 2014/2015, as áreas protegidas pela Odebrecht Agroindustrial somavam: 
40.952 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APP), 129.998 hectares de 
Reservas Legais (RL) e 264 hectares de Prade. Elas estão localizadas nas regiões 
de Pontal do Paranapanema, Cachoeira Alta, Mineiros, Nova Alvorada do Sul, Rio Bri-
lhante, Costa Rica e Alto Taquari. Para a proteção e restauração das áreas ligadas ao 
Parque Nacional das Emas, a Empresa conta ainda com a parceria do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). |GRI G4-EN13|

Corredores ecológicos
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A Odebrecht Agroindustrial, braço sucroenergético da Or-
ganização Odebrecht, apresenta o seu Relatório Anual safra 
2014/2015, que compreende informações dos desempenhos 
econômico, social e ambiental referentes ao período de 1º de 
abril de 2014 a 31 de março de 2015, com abrangência sobre 
seus seis Polos Agroindustriais no Brasil – Araguaia, Eldorado, 
Goiás, Santa Luzia, São Paulo e Taquari. As informações co-
brem todas atividades da Empresa no País e não apresentam 
limitações ou reformulações que possam afetar significati-
vamente o entendimento dos públicos de relacionamento. O 
documento anterior foi publicado em novembro de 2014.
|GRI G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30|

Destinado a promover a transparência sobre suas atividades 
com seus públicos de relacionamento, este documento anual 
segue as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), que 
desenvolve um padrão de indicadores de monitoramento e 
gestão de impactos adotado por diferentes setores empre-
sariais e organizações não governamentais em todo o mundo. 
Nesta edição, o relatório segue as diretrizes da geração 4 da 
GRI (GRI G4), na opção “De Acordo” Essencial, cuja premissa é 
abordar os aspectos mais relevantes e de maior impacto para 
a Empresa e seus stakeholders. Sendo a versão final deste 
submetida à aprovação formal do Líder Empresarial da Ode-
brecht Agroindustrial. |GRI G4-48|

Este Relatório Anual aborda informações sobre as práticas 
de gestão, os resultados alcançados no período analisado e 
as perspectivas para a safra 2015/2014. Para sua elaboração 
foram considerados os temas mais relevantes sob as óticas 
interna e externa do negócio, de acordo com consulta formal 
realizada em 2015 com os principais públicos de relacionamen-
to: Clientes, Fornecedores Governo Local, Sociedade Civil e 
Integrantes. Os temas elencados e que compõem a Matriz de 
Materialidade da Empresa foram: Desempenho dos Negócios; 
Minimização do Impacto Ambiental; Uso Eficiente de Recursos; 
Ética, Transparência e Integridade dos Negócios; Condições 
de Saúde e Segurança dos Integrantes; e Contribuição para 
a Economia e o Desenvolvimento Locais. Para mais detalhes 
sobre o processo de engajamento com os stakeholders ver 
página 42. |GRI G4-18|

O processo de apuração dos dados e levantamento de infor-
mações e indicadores contou com a participação de todas as 
áreas da Empresa, incluindo entrevistas com as respectivas Li-
deranças das áreas agrícolas. Os indicadores abrangem todas 
as operações desenvolvidas – agrícolas, industriais, adminis-
trativas 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 informações financeiras seguem os padrões internacionais 
de contabilidade (International Financial Reporting Standar-
ds – 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. Fazem parte das demonstrações 
financeiras da Odebrecht Agroindustrial as seguintes entida-
des: Odebrecht Agroindustrial Participações S.A. (“ODB Par”), 
Agro Energia Santa Luzia S.A. (“Santa Luzia”), Brenco Com-
panhia Brasileira de Energia Renovável S.A. (“Brenco”), Centro 
Sul Transportadora Dutoviária Ltda. (“Centro Sul”), Destilaria 
Alcídia S.A. (“DASA”), Odebrecht Agroindustrial Bioeletricidade 
S.A. (“ODB Agro Bioeletricidade”), Odebrecht Agroindustrial 
International Corp. (“ODB Int.”), Pontal Agropecuária S.A. 
(“Pontal”), Rio Claro Agroindustrial S.A. (“Rio Claro”), Usina 
Eldorado S.A. (“Eldorado”), Usina Conquista do Pontal S.A. 
(“UCP”). |GRI G4-17, G4-33|

O Relatório Anual Safra 2014/2015 está disponível, em 
português e inglês, para download no site da Empresa (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 
apresentado, a Odebrecht Agroindustrial coloca à disposição o 
e-mail comunicacao.agroindustrial@odebrecht.com. 
|GRI G4-31|

A ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL
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CONTEÚDOS-PADRÃO GERAIS

CONTEÚDOS-PADRÃO GERAIS PÁGINA
VERIFICAÇÃO 

EXTERNA
ESTRATÉGIA E ANÁLISE
G4-1 – Declaração do principal tomador de decisão da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

18 Não

G4-2 – Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades 58, 60, 75 Não

 PERFIL ORGANIZACIONAL 
G4-3 – Nome da organização 6 Não

G4-4 – Principais marcas, produtos e serviços 6 Não
G4-5 – Localização da sede da organização 6 Não
G4-6 – Número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais as suas principais opera-
ções estão localizadas ou que são especialmente relevantes para os tópicos de sustentabilidade abordados no 
relatório

6 Não

G4-7 – Natureza da propriedade e forma jurídica da organização 6 Não
G4-8 – Mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores abrangidos e tipos de 
clientes e beneficiários)

6, 8 Não

G4-9 – Porte da organização (nº total de empregados, nº total de operações, vendas líquidas ou receita liquida,
capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido, quantidade de produtos e serviços 
prestados)

6, 11 Não

G4-10 – Número total de empregados discriminados por contrato de trabalho e gênero; número total de em-
pregados discriminados permanentes por tipo de emprego e gênero; a força de trabalho total discriminada por 
empregados e empregados contratados e por gênero; força de trabalho total discriminada por região e gênero. 
Relato se uma parte substancial do trabalho da organização é realizada por trabalhadores legalmente reconheci-
dos como autônomos ou por indivíduos que não sejam empregados próprios ou terceirizados, inclusive funcio-
nários e empregados contratados de empresas terceirizadas. Relato sobre quaisquer variações significativas no 
número de empregados

80 Não

G4-11 – Percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva 78 Não

G4-12 – Descrição da cadeia de fornecedores da organização 34 Não

G4-13 – Mudanças significativas ocorridas no decorrer do período coberto pelo relatório em relação ao porte,
estrutura, participação acionária ou cadeia de fornecedores da organização, inclusive: mudanças na localização
ou nas operações da organização, como abertura, fechamento ou ampliação de instalações; mudanças na
estrutura do capital social e de outras atividades de formação, manutenção ou alteração de capital (para
organizações do setor privado); mudanças na localização de fornecedores, na estrutura da cadeia de
fornecedores ou nas relações com fornecedores, inclusive no seu processo de seleção e exclusão

50 Não

G4-14 – Relato se e como a organização adota a abordagem ou princípio da precaução 60 Não

G4-15 – Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, ambiental e 
social que a organização subscreve ou endossa

105 Não

G4-16 – Participação em associações e organizações nacionais ou internacionais de defesa em que a organiza-
ção: tem assento no conselho de governança, participa de projetos ou comissões; contribui com recursos finan-
ceiros além da taxa básica como organização associada; considera estratégica a sua participação

104 Não

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES 
G4-17 – Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes da orga-
nização. Relato sobre se qualquer entidade incluída nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos 
equivalentes da organização não foi coberta pelo relatório

125 Não

G4-18 – Processo adotado para definir o conteúdo do relatório e os limites dos aspectos. Explicação como
a organização implementou os Princípios para Definição do Conteúdo do Relatório

42, 125 Não

SUMÁRIO DE CONTEÚDO 
GRI G4 PARA A OPÇÃO 
“DE ACORDO” ESSENCIAL  
|GRI G4-32|
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CONTEÚDOS-PADRÃO GERAIS

CONTEÚDOS-PADRÃO GERAIS PÁGINA
VERIFICAÇÃO 

EXTERNA
G4-19 – Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório 42 Não

G4-20 – Para cada aspecto material, relato do limite do aspecto dentro da organização. Relato se o aspecto é ma-
terial dentro da organização. Se o aspecto não for material para todas as entidades dentro da organização (como 
descrito no ponto G4-17), seleção de uma das seguintes abordagens: lista de entidades ou grupos de entidades 
incluídos no ponto G4-17 para os quais o aspecto não é material ou lista de entidades ou grupos de entidades para 
os quais o aspecto é material. Relato de qualquer limitação específica relacionada ao limite do aspecto dentro da 
organização

42 Não

G4-21 – Para cada aspecto material, relato do limite fora da organização. Relato se o aspecto é material fora da
organização. Se o aspecto for material fora da organização, identificação das entidades, grupos de entidades ou
elementos para os quais o aspecto é material. Além disso, localização geográfica na qual o aspecto é material 
para as entidades identificadas. Relato de qualquer limitação específica relacionada ao limite do aspecto fora da 
organização

42 Não

G4-22 – Efeito de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para 
essas reformulações

125 Não

G4-23 – Alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios anteriores em escopo e limites do 
aspecto

125 Não

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS 
G4-24 – Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização 42, 46 Não

G4-25 – Base usada para a identificação e seleção de stakeholders para engajamento 46 Não

G4-26 – Abordagem adotada pela organização para engajar stakeholders, inclusive a frequência do seu engaja-
mento discriminada por tipo e grupo, com uma indicação de que algum engajamento foi especificamente promo-
vido como parte do processo de preparação do relatório

42, 46 Não

G4-27 – Principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento de stakeholders e as medidas 
adotadas pela organização para abordar esses tópicos e preocupações, inclusive no processo de relatá-las. Relate 
os grupos de stakeholders que levantaram cada uma das questões e preocupações mencionadas

42 Não

PERFIL DO RELATÓRIO 
G4-28 – Período coberto pelo relatório para as informações apresentadas 125 Não

G4-29 – Data do relatório anterior mais recente 125 Não

G4-30 – Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.) 125 Não

G4-31 – Ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo 125 Não

G4-32 – Opção “de acordo” escolhida pela organização. Sumário de Conteúdo da GRI para a opção escolhida. Referên-
cia ao relatório de verificação externa, caso o relatório tenha sido submetido a essa verificação

126 Não

G4-33 – Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter o relatório a uma verificação exter-
na. Se essa informação não for incluída no relatório de verificação que acompanha o relatório de sustentabilidade, 
relato do escopo e da base de qualquer verificação externa realizada. Relação entre a organização e a parte res-
ponsável pela verificação externa. Relato se o mais alto órgão de governança ou altos executivos estão envolvidos 
na busca de verificação externa para o relatório de sustentabilidade da organização

125 Não

GOVERNANÇA 
G4-34 – Estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais alto órgão de governança. 
Identificação de quaisquer comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho na tomada de decisões que 
possuam impactos econômicos, ambientais e sociais

52 Não

G4-44 – Processos de avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança no que diz respeito à gover-
nança de tópicos econômicos, ambientais e sociais. Relato se essa avaliação é independente ou não e com que 
frequência ela é realizada. Relato se essa avaliação é uma autoavaliação. Medidas tomadas em resposta à avalia-
ção do desempenho do mais alto órgão de governança no que diz respeito à governança de tópicos econômicos, 
ambientais e sociais, incluindo, no mínimo, mudanças em sua composição e em práticas organizacionais

24 Não

G4-48 –  Órgão ou o cargo de mais alto nível que analisa e aprova formalmente o relatório de sustentabilidade da 
organização e garante que todos os aspectos materiais sejam abordados

125 Não

 ÉTICA E INTEGRIDADE 
G4-56 – Valores, princípios, padrões e normas da organização, como códigos de conduta e de ética 10, 50 Não

G4-57 – Mecanismos internos e externos adotados pela organização para solicitar orientações sobre comporta-
mentos éticos e em conformidade com a legislação, como canais de relacionamento

54 Não

G4-58 – Mecanismos internos e externos adotados pela organização para comunicar preocupações em torno de 
comportamentos não éticos ou incompatíveis com a legislação e questões relacionadas à integridade organiza-
cional, como encaminhamento de preocupações pelas vias hierárquicas, mecanismos para denúncias de irregula-
ridades ou canais de denúncia

54 Não
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CONTEÚDOS-PADRÃO ESPECÍFICOS
ASPECTOS 
MATERIAIS

INFORMAÇÕES SOBRE FORMA DE GESTÃO E 
INDICADORES

PÁGINA OMISSÕES
VERIFICAÇÃO 

EXTERNA

CATEGORIA: ECONÔMICA

Desempenho 
econômico

G4-DMA – Forma de gestão
22, 24, 26, 30, 
36, 40, 58

- Não

G4-EC1 – Valor econômico direto gerado e 
distribuído

73 - Não

G4-EC4 – Assistência financeira recebida do 
governo

74 - Não

Impactos 
econômicos 
indiretos

G4-DMA – Forma de gestão 94, 101 - Não

G4-EC7 – Desenvolvimento e impacto de investi-
mentos em infraestrutura e serviços oferecidos

101 - Não

Práticas de 
compra

G4-DMA – Forma de gestão 33 - Não

G4- EC9 – Proporção de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes

34 - Não

CATEGORIA: AMBIENTAL

Materiais

G4-DMA – Forma de gestão 108 - Não

G4-EN1  – Materiais usados, discriminados por 
peso ou volume

112 - Não

G4-EN2 – Percentual de materiais usados prove-
nientes de reciclagem

112 - Não

Energia

G4-DMA – Forma de gestão 108 - Não

G4-EN3 – Consumo de energia dentro da orga-
nização

114 - Não

G4-EN4 – Consumo de energia fora da organização 114

Informação indisponível atualmente. 
Os dados de energia de terceiros não 
são acompanhados. O objetivo e ter 
esses dados controlados até 2018

Não

G4-EN6 – Redução do consumo de energia 114 - Não

Água

G4-DMA – Forma de gestão 108, 114 - Não

G4-EN8 – Total de retirada de água por fonte 114 - Não

G4-EN9 – Fontes hídricas significativamente 
afetadas por retirada de água

114 - Não

G4-EN10 – Percentual e volume total de água 
reciclada e reutilizada

114 - Não

Biodiversidade

G4-DMA – Forma de gestão 108, 120 - Não

G4-EN11 – Unidades operacionais próprias, arren-
dadas ou administradas dentro ou nas adjacências 
de áreas protegidas e áreas de alto índice de biodi-
versidade situadas fora de áreas protegidas

121 - Não

G4-EN12 – Descrição de impactos significativos de 
atividades, produtos e serviços sobre a biodiversi-
dade em áreas protegidas e áreas de alto índice de 
biodiversidade situadas fora de áreas protegidas

120 - Não

G4-EN13 – Habitats protegidos ou restaurados 121 - Não

Emissões

G4-DMA – Forma de gestão 108, 110 - Não

G4-EN15 – Emissões diretas de gases de efeito 
estufa (GEE) (escopo 1)

110 - Não

G4-EN19 – Redução de emissões de gases de 
efeito estufa (GEE)

110 - Não

G4-EN21 – Emissões de NOx, SOx e outras emis-
sões atmosféricas significativas

110 - Não
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CONTEÚDOS-PADRÃO ESPECÍFICOS
ASPECTOS 
MATERIAIS

INFORMAÇÕES SOBRE FORMA DE GESTÃO E 
INDICADORES

PÁGINA OMISSÕES
VERIFICAÇÃO 

EXTERNA

Efluentes e 
resíduos

G4-DMA – Forma de gestão 108, 114, 116 - Não

G4-EN22 – Descarte total de água, discriminado 
por qualidade e destinação

114 - Não

G4-EN23 – Peso total de resíduos, discriminado 
por tipo e método de disposição

117 - Não

G4-EN24 –  Número total e volume de vazamen-
tos significativos

108 - Não

Produtos e 
serviços

G4-DMA – Forma de gestão 108 - Não

G4-EN27 –  Extensão da mitigação de impactos 
ambientais de produtos e serviços

109 - Não

Conformidade

G4-DMA – Forma de gestão 108 - Não

G4-EN29 –  Valor monetário de multas significa-
tivas e número total de sanções não monetárias 
aplicadas em decorrência da não conformidade 
com leis e regulamentos ambientais

108 - Não

Transportes

G4-DMA – Forma de gestão 89 - Não

G4-EN30 – Impactos ambientais significativos 
decorrentes do transporte de produtos e outros 
bens e materiais usados nas operações da 
organização, bem como do transporte de seus 
empregados

89 - Não

Geral
G4-DMA – Forma de gestão 108 - Não

G4-EN31 – Total de investimentos e gastos com 
proteção ambiental, discriminado por tipo

109 - Não

Mecanismos 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas 
a impactos 
ambientais

G4-DMA – Forma de gestão 108 - Não

G4-EN34 – Número de queixas e reclamações 
relacionadas a impactos ambientais protocoladas, 
processadas e solucionadas por meio de mecanis-
mo formal

108 - Não

CATEGORIA: SOCIAL

SUBCATEGORIA: PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE

Emprego

G4-DMA – Forma de gestão 78, 85 - Não

G4-LA1 – Número total e taxas de novas contra-
tações de empregados e rotatividade por faixa 
etária, gênero e região

83 - Não

Saúde e 
Segurança no 
Trabalho

G4-DMA – Forma de gestão 86 - Não

G4-LA6 – Tipos e taxas de lesões, doenças ocu-
pacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de 
óbitos relacionados ao trabalho, discriminados por 
região e gênero

88, 89

Não há dados por gênero. Informa-
ção atualmeNte não disponível, pois a 
empresa não faz esse controle, assu-
mindo o compromisso de aperfeiçoar 
seus processos até 2018.

Não

Treinamento e 
educação

G4-DMA – Forma de gestão 78 - Não

G4-LA9 – Número médio de horas de treinamento 
por ano por empregado, discriminado por gênero e 
categoria funcional

85 - Não

SUBCATEGORIA: DIREITOS HUMANOS

 Liberdade de 
associação e 
negociação 
coletiva

G4-DMA – Forma de gestão 33, 35 - Não

G4-HR4 – Operações e fornecedores identifi-
cados em que o direito de exercer a liberdade de 
associação e a negociação coletiva possa estar 
sendo violado ou haja risco significativo e as medi-
das tomadas para apoiar esse direito

35 - Não
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CONTEÚDOS-PADRÃO ESPECÍFICOS
ASPECTOS 
MATERIAIS

INFORMAÇÕES SOBRE FORMA DE GESTÃO E 
INDICADORES

PÁGINA OMISSÕES
VERIFICAÇÃO 

EXTERNA

Trabalho infantil

G4-DMA – Forma de gestão 33, 35, 54 - Não

G4-HR5 – Operações e fornecedores identifica-
dos como de risco para a ocorrência de casos de 
trabalho infantil e medidas tomadas para contribuir 
para a efetiva erradicação do trabalho infantil

35 - Não

Trabalho
forçado ou 
análogo ao 
escravo

G4-DMA – Forma de gestão 33, 35, 54 - Não

G4-HR6 – Operações e fornecedores identificados 
como de risco significativo para a ocorrência de 
trabalho forçado ou análogo ao escravo e medidas 
tomadas para contribuir para a eliminação de todas 
as formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

35 - Não

SUBCATEGORIA: SOCIEDADE

Comunidades 
locais

G4-DMA – Forma de gestão 94 - Não

G4-SO1 – Percentual de operações com progra-
mas implementados de engajamento da comu-
nidade local, avaliação de impactos e desenvolvi-
mento local

94 - Não

G4-SO2 – Operações com impactos negativos 
significativos reais e potenciais nas comunidades 
locais  

102 - Não

Combate à 
corrupção

G4-DMA – Forma de gestão 54 - Não

G4-SO3 – Número total e percentual de opera-
ções submetidas a avaliações de riscos rela-
cionados à corrupção e os riscos significativos 
identificados

54 - Não

G4-SO5 – Casos confirmados de corrupção e 
medidas tomadas

54 - Não

Concorrência 
desleal

G4-DMA – Forma de gestão 54 - Não

G4-SO7 –  Número total de ações judiciais movi-
das por concorrência desleal, práticas de truste e 
monopólio e seus resultados

54 - Não

Conformidade

G4-DMA – Forma de gestão 54 - Não

G4-SO8 – Valor monetário de multas significa-
tivas e número total de sanções não monetárias 
aplicadas em decorrência da não conformidade 
com leis e regulamentos

54 - Não

SUBCATEGORIA: RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Comunicações 
de marketing

G4-DMA – Forma de gestão 38 - Não

G4-PR6 – Venda de produtos proibidos ou con-
testados

38 - Não
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INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
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 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 e Suprimentos
Marcelo Nunes – Planejamento e Investimento
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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 Oli-
veira 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
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CRÉDITOS
RESPONSÁVEL POR SUSTENTABILIDADE
Mônica Alcântara

RESPONSÁVEL POR COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
Andressa Saurin

TEXTOS E CONSULTORIA GRI
Editora Contadino

PROJETO GRÁFICO
Versal Editores

DESENVOLVIMENTO WEB
Agência Dinamite

FOTOGRAFIAS
Anderson Meneses
Eduardo Moody
Geraldo Pestalozzi
Lourenço Furtado

Agradecemos a todos os Integrantes da
Odebrecht Agroindustrial que participaram
da elaboração desta publicação.
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