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Apresentação

1

Na safra 2015/2016, a Odebrecht Agroindustrial obteve o melhor desempenho operacional de 

sua história e atingiu recordes de produção e de eficiência. Os diferenciais que nos permitiram 

chegar a esse patamar e os desafios que encontramos nessa trajetória são apresentados em 

nosso Relatório Anual, que presta contas a todos os públicos interessados sobre os resultados 

obtidos entre 1º de abril de 2015 e 31 de março de 2016, abrangendo os seis Polos Produtivos 

no Brasil e considerando os impactos econômicos, sociais e ambientais de nossas atividades 

industriais e agrícolas.  G4-28 

As informações publicadas foram apuradas por meio de entrevistas com os Líderes da 

Empresa e de consultas às áreas técnicas e administrativas. Com este documento, temos 

o objetivo de demonstrar como gerenciamos os riscos e alavancamos oportunidades de 

geração de valor, além de fornecer perspectivas para o desenvolvimento sustentável dos 

negócios em curto, médio e longo prazos. Em linha com as melhores práticas do mercado, o 

Relatório segue as diretrizes da versão G4 da Global Reporting Initiative (GRI) e está de acordo 

com a opção Essencial de relato.  G4-32 

Para contribuir com o melhor entendimento dos públicos sobre nosso desempenho, 

os indicadores e dados foram estruturados em capítulos relacionados aos seis temas 

da sustentabilidade mais relevantes para a Empresa, identificados em nossa Matriz de 

Materialidade:
σ Desempenho dos Negócios.
σ Segurança e Saúde dos Integrantes.
σ Uso Eficiente dos Recursos Naturais.
σ Impacto Ambiental.
σ Desenvolvimento Local.
σ Ética, Transparência e Integridade.

Assim como nas últimas edições do Relatório, os dados econômico-financeiros receberam 

auditoria externa e independente. As informações referentes aos indicadores sociais e 

ambientais, inclusive as que respondem aos indicadores da GRI, foram validadas pela 

Empresa, mas não passaram por verificação de terceiros.  G4-33 

As edições anteriores do nosso Relatório Anual, incluindo o documento referente à safra 

2014/2015 publicado no ano anterior, estão disponíveis aqui. Dúvidas e comentários sobre este 

documento podem ser encaminhadas para o e-mail comunicacao.agroindustrial@odebrecht.com.  
 G4-29    G4-30    G4-31 
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matriz de materialidade 
 G4-2 
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 G4-18  

A Matriz de Materialidade da Odebrecht Agroindustrial foi elaborada, na safra 2014/2015, 

com base em um processo específico de engajamento de nossos stakeholders (públicos 

de interesse). Por meio de uma pesquisa on-line, foram engajados 206 representantes 

dos seguintes públicos, selecionados por sua relação mais próxima com as operações e os 

programas de investimento social privado da Empresa: Integrantes, Clientes, Fornecedores, 

Sociedade Civil e governos locais. A consulta possibilitou o levantamento de preocupações e 

tópicos de interesse desses grupos relacionados à gestão e ao relato da sustentabilidade.  
 G4-24    G4-25    G4-26    G4-27 

Além do engajamento, a construção da Matriz de Materialidade considerou também o 

contexto amplo da sustentabilidade, por meio da análise de benchmarkings do setor 

sucroenergético e da avaliação dos impactos e das oportunidades para nosso Negócio, de 

acordo com as diretrizes corporativas e compromissos assumidos pela Empresa, relacionados 

aos tópicos de interesse.

Com esse processo, identificamos seis temas materiais – Desempenho dos Negócios; 

Segurança e Saúde dos Integrantes; Uso Eficiente dos Recursos Naturais; Impacto Ambiental; 

Desenvolvimento Local; e Ética, Transparência e Integridade. De forma transversal a todos 

os temas está a gestão da cadeia de Fornecedores, fundamental para o desenvolvimento 

sustentável das atividades e dos negócios. 

Além do conteúdo do Relatório, a Matriz de Materialidade subsidia o aprimoramento de 

nossa gestão da sustentabilidade. No primeiro trimestre de 2016, realizamos workshops 

internos com todas as áreas da Empresa para avaliar possíveis riscos, iniciativas para 

geração de valor dentro de cada tema material e oportunidades de sinergias. Nesse 

processo, mais de 500 Integrantes foram engajados em discussões sobre a elaboração 

de indicadores para monitoramento do desempenho nos temas materiais. A figura da 

página anterior ilustra a correlação entre a Matriz de Materialidade e os possíveis riscos e 

oportunidades associadas aos temas materiais.  G4-2    G4-26 

Revisamos ainda, ao final da safra 2015/2016, os aspectos listados pela GRI e associados a 

cada tema da Matriz de Materialidade, a fim de apresentar aos stakeholders um conteúdo 

mais conciso e focado nos indicadores-chave para a gestão da Empresa. Os aspectos 

materiais relacionadas a cada tema, bem como os limites internos e externos, estão descritos 

no Complemento GRI deste Relatório.  G4-19    G4-20    G4-21 
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quem Somos

A Odebrecht Agroindustrial atua na produção e comercialização de etanol, açúcar e 

bioenergia no Brasil. Fazemos parte da Organização Odebrecht e somos mais de 11 mil 

Integrantes em nossos seis Polos Produtivos – nos estados de Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e São Paulo –, na sede administrativa em São Paulo e no escritório 

corporativo de Campinas, interior paulista.  G4-3    G4-5    G4-6    G4-7    G4-9 

A Empresa foi criada em 2007 e, desde então, já investimos mais de R$ 10 bilhões em 

nossas nove Unidades agrícolas e industriais – sete delas criadas como projetos greenfield. 

Na safra 2015/2016, concluímos a expansão da Unidade Eldorado (MS), projeto que 

demandou cerca de R$ 300 milhões em investimento e 17 meses de trabalho para ser 

finalizado (leia mais aqui).  G4-13 

Atualmente, nossa capacidade instalada de moagem é de 37 milhões de toneladas. Desde 

nossa fundação, já cultivamos mais de 450 mil hectares, equivalentes a três vezes a área do 

município de São Paulo.

Nossos produtos atendem indústrias de diferentes setores produtivos no Brasil e no exterior. 

O etanol anidro (adicionado à gasolina) e o etanol hidratado são comercializados para 

distribuidoras de combustíveis, indústrias químicas, petroquímicas e de outros segmentos. 

A energia elétrica gerada a partir de biomassa (bagaço da cana-de-açúcar) é utilizada nas 

operações industriais da própria Empresa e o excedente – de aproximadamente 70% do 

total gerado – é exportado para o Sistema Interligado Nacional (SIN) brasileiro e vendido para 

comercializadoras de energia do mercado livre. O açúcar VHP, utilizado como matéria-prima 

para a produção de açúcar refinado, é praticamente todo exportado para 20 países da Ásia, 

África, Europa e das Américas.  G4-4    G4-8 
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eSCritório Corporativo
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Alcídia

CertifiCaçõeS
Bonsucro (cadeia de 
custódia), Renewable Fuel 
Standard (RFS2) e Selo 
Ambiental do Programa Senai 
de Ecoeficiência

endereço
Rodovia MS 135, km 7,
Zona Rural
Costa Rica (MS)

CertifiCaçõeS
Bonsucro (produção e cadeia 
de custódia) e Renewable Fuel 
Standard (RFS2)

endereço
Rodovia GO 341, km 67
à direita 13km, s/nº
Mineiros (GO)

CertifiCaçõeS
Bonsucro (cadeia de 
custódia) e California Air 
Resources Board (Carb)

endereço
Fazenda Alcídia, Zona Rural
Teodoro Sampaio (SP) 

3,8

3,8

2,1

45

35

32

Alto Taquari

Água Emendada

Conquista do Pontal

Rio Claro

Santa Luzia

Eldorado

Capacidade de moagem
(milhões de toneladas)

Área plantada
(mil hectares)

CertifiCaçõeS
Bonsucro (cadeia de 
custódia), California Air 
Resources Board (Carb) e 
Renewable Fuel Standard 
(RFS2)

endereço
Rodovia MT 100, km 51, lado 
esquerdo, s/nº, Zona Rural
Alto Taquari (MT)

CertifiCaçõeS
Bonsucro (cadeia de 
custódia) e Renewable Fuel 
Standard (RFS2)
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Agroambiental de São Paulo

endereço
Rodovia SP 563 (Euclides de 
Oliveira Figueiredo), km 13
Mirante do Paranapema (SP)

CertifiCaçõeS
Bonsucro (produção e 
cadeia de custódia), Quality 
Assurance Plan da Agência 
de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos (EPA, na 
sigla em inglês) e Renewable 
Fuel Standard (RFS2)

endereço
Fazenda Santo Antonio, 
Rodovia GO 174, km 33, s/nº
Caçu (GO)

CertifiCaçõeS
Bonsucro (cadeia de 
custódia), Renewable Fuel 
Standard (RFS2) e Selo 
Ambiental do Programa 
Senai de Ecoeficiência

endereço
Fazenda São Sebastião, 
Rodovia BR 267, km 231
Nova Alvorada do Sul (MS)

CertifiCaçõeS
Bonsucro (cadeia de 
custódia), Renewable Fuel 
Standard (RFS2) e Selo 
Ambiental do Programa 
Senai de Ecoeficiência
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Rodovia MS 145, km 49
Rio Brilhante (MS)
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Mensagem do
Líder Empresarial

2

 G4-1  

No último ano-safra, atingimos uma moagem recorde de 29,3 milhões de toneladas de 

cana-de-açúcar, um crescimento aproximado de 23% em relação ao período anterior, e 

uma performance que demonstra o potencial e a excelência operacional da Odebrecht 

Agroindustrial.

Apesar do cenário desafiador do país, especialmente para as empresas do setor 

sucroenergético, superamos quase todas as metas que estabelecemos para o período e 

pudemos demonstrar o elevado nível de maturidade de nossas equipes e operações nas 

novas fronteiras agrícolas do Brasil.

São muitos os fatores que nos levaram a esse patamar de desempenho. Entre eles, destaco 

o melhor planejamento na entressafra, a estabilidade das operações e a capacidade de 

identificarmos constantemente oportunidades de aprimoramento e de executarmos planos 

de melhorias. Um dos principais impulsionadores dessa performance, no entanto, foi a atitude 

e o comprometimento de nossos Integrantes em buscar a inovação e o aumento da eficiência 

em suas atividades diárias.

Um exemplo das iniciativas que deram certo é o Programa de Produtividade Mensal (PPM), 

que valoriza os Integrantes da área agrícola quando as metas são superadas. No último ano, 

o PPM ajudou a reduzir expressivamente as taxas de absenteísmo e, mais importante que 

isso, reforçou o senso de pertencimento dos Integrantes, levando-os a agir como donos do 

Negócio e protagonistas de seu crescimento profissional.  Outro destaque foram nossos 

avanços expressivos nos indicadores de segurança e saúde e permanecemos incansáveis na 

busca de uma operação sem nenhum acidente.

Ao longo de praticamente uma década, seguimos aprendendo a operar com, cada vez mais, 

eficiência e menos desperdícios. Por isso, temos alcançado reduções de custos e, ao mesmo 

tempo, realizado investimentos significativos para a ampliação das nossas Unidades. No 

último ano, concluímos a expansão da Unidade Eldorado, cuja capacidade de moagem foi 

elevada para 3,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.

Na área agrícola, mantivemos o foco na expansão qualificada dos canaviais, identificando as 

áreas com maior potencial de produtividade. Atualmente, cerca de 52% das áreas cultivadas 

Nossos desafios 
continuam a ser 
muito grandes e 

devemos manter o 
empenho da última 

safra para atingirmos 
nossas metas
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possuem cana-de-açúcar de 18 meses e temos diminuído, continuamente, o tempo de reparo 

das máquinas e equipamentos. Ampliamos, ainda, o Programa de Fornecedores Agrícolas, 

atraindo para as novas fronteiras empresas de grande porte, que nos abastecem com 

volumes crescentes de cana. Com isso, promovemos a geração de empregos nessas regiões, 

ampliamos a eficiência nas operações agrícolas e reduzimos os riscos e custos da produção.

Além das melhorias técnicas e operacionais, temos evoluído de maneira consistente em 

nossas políticas e práticas de governança e gestão. Possuímos como meta para 2016 

aderir ao PróÉtica – iniciativa da Controladoria Geral da União para reconhecer empresas 

comprometidas com a integridade nos negócios e o combate à corrupção – e nos tornarmos 

signatários do Pacto Global – cujos 10 princípios propostos pela ONU promovem o 

engajamento das empresas em ações para promoção dos direitos humanos, boas práticas 

trabalhistas, proteção do meio ambiente e contra a corrupção.

A adesão a esses compromissos é uma evolução natural para nossa Empresa, que investe 

de longa data em programas como o Energia Social e o Acreditar Jr., importantes ferramentas 

para aumentar a capacitação de jovens e promover o desenvolvimento social nos municípios 

em que nossas Unidades estão localizadas. Além disso, lançamos no último ano nossa Diretriz 

de Sustentabilidade, evidenciando o amadurecimento da Empresa na gestão do tema.

No aspecto financeiro, encerramos, no primeiro semestre de 2016, o processo para 

fortalecer a estrutura de capital da Empresa, que inclui aportes da ordem de R$ 6 bilhões 

e o alongamento da quase totalidade de nossa dívida. Apesar da grave crise econômica 

enfrentada pelo país e pelo setor sucroenergético, esse investimento reflete a confiança da 

Organização Odebrecht em nosso potencial e na importância do etanol como fonte de energia 

limpa e renovável para o Brasil.

Para a safra 2016/2017, que teve início em abril deste ano, nossas perspectivas são positivas, 

considerando a recuperação do preço do açúcar no mercado mundial e a competitividade 

do etanol no Brasil, com o final do controle de preços e a adoção de uma política energética 

que promova os biocombustíveis com ações como a recuperação da Cide (Contribuição 

de Intervenção no Domínio Econômico), por exemplo. No longo prazo, os biocombustíveis 

tendem a assumir um papel de relevância para contribuir com a redução das emissões de 

gases de efeito estufa e a meta de conter o aumento da temperatura global em até 2ºC, 

conforme prevê o Acordo de Paris, firmado na COP-21.

Para aproveitarmos essas oportunidades e atingirmos a meta de 31 milhões de toneladas 

moídas na nova safra, devemos nos manter focados na busca por melhores resultados 

operacionais e financeiros, e também na segurança e na qualidade. 

Agradeço a cada um dos Integrantes, que tem conseguido superar os desafios e contribuir, a 

cada ano, para produzirmos energia limpa e renovável para um futuro melhor.

 

Boa leitura,

luiz de mendonça – líder empresarial
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destaques
da Safra

#SomosOdebrechtAgro

#SomosProdutivos

#SomosIncansáveis

11.082
Integrantes

R$ 3,7
bilhões
de receita líquida

R$ 1,1
bilhão
de Ebitda

R$ 11,7
milhões
investidos em 
programas sociais

219
pessoas
beneficiadas pelo 
Acreditar Jr. na safra

18,3 mil
pessoas 
beneficiadas pelo 
Energia Social na safra

1.233
lançamentos 
(promoções) 
de Integrantes

29,3  
milhões
de toneladas de 
cana-de-açúcar 
moídas

2  
bilhões
de litros 
de etanol

455  
mil
toneladas de 
açúcar VHP

2,1  
mil GWh
de energia 
exportada

5,9
milhões
de toneladas de 
CO2 equivalente 
mitigadas

100%
da colheita 
mecanizada

42%
de redução 
no número de 
acidentes

48%
de redução na 
taxa de gravidade 
de acidentes

37%
de redução na 
taxa de frequência 
de acidentes
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desempenho
dos negócios

3

 G4-dma 

A Odebrecht Agroindustrial atingiu um novo patamar de produção na safra 2015/2016.  

Com 29,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar moídas em nossos seis Polos Produtivos, 

tivemos um crescimento de 23% na comparação com a safra anterior e superamos em 6% a 

meta de 27,5 milhões de toneladas estipulada para o período. Entre abril deste ano e março de 

2017, nosso objetivo é chegar a 31 milhões de toneladas moídas.

No último ano, a produção de etanol totalizou 2 bilhões de litros (somando os tipos anidro  

e hidratado), 29% superior à do ano anterior. No segmento de açúcar VHP, chegamos a 455 mil  

toneladas, 5% menor que em 2014/2015. Exportamos ainda 2,1 mil GWh de energia  

elétrica, produzida com o bagaço da cana-de-açúcar, um aumento de 39% na mesma  

base de comparação.

Na área agrícola, mantivemos a priorização de colheita para a cana-de-açúcar de 18 meses, 

que gera maior produtividade e qualidade do canavial e reduz a necessidade de emprego do 

capital. No indicador Toneladas de Açúcar por Hectare (TAH), que mede a produtividade e a 

qualidade da cana, obtivemos uma evolução de 11,8% em relação à safra anterior. O plantio no 

período atingiu 46 mil hectares, sendo 84% de áreas de renovação de canavial.
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1.536 1.587
2.042 2.123

2013 / 2014

etanol hidratado etanol anidro

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017
( m e ta )

produção de etanol (mil m3)

produção de açúcar vhp (mil toneladas)

energia elétrica exportada (GWh)

1.089

447 590

997

640

1.402

676

1.447

525

1.556

479

1.523

455

2.121

634

2.240

2013 / 2014

2013 / 2014

2014 / 2015

2014 / 2015

2015 / 2016

2015 / 2016

2016 / 2017
( m e ta )

2016 / 2017
( m e ta )

22,5 23,8 29,3 30,7

2013 / 2014

Cana-de-açúCar moída (milhõeS de toneladaS)

CuSto de Corte, CarreGamento e tranSporte – CCt (r$/tonelada de Cana moída)

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017
( m e ta )

moagem e CCt

37,7 36,8 34,7 33,1
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2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017
( m e ta )

2017 / 2018
( m e ta )

12 meSeS 15 meSeS 18 meSeS

2018 / 2019
( m e ta )

plantio de cana-de-açúcar

26%
18%

9% 10% 10%10%

37%

37%

41%

41%

39%

52%

33% 33%

57% 57%

31%

59%

formação de lavoura (mil hectares)

97
61 46 59

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017
( m e ta )

trato Cana Soca – tCS (mil hectares)

275 252 252 239

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017
( m e ta )

63 68 77 76

2013 / 2014

toneladaS de Cana por heCtare (tCh)

toneladaS de açúCar por heCtare (tah)

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017
( m e ta )

tCh e tah

8,41 8,59

9,75
9,95

r e l a t ó r i o

a n u a l

s a f r a

2 0 1 5 - 2 0 1 6

13

Sumário

Complemento Gri



No último ano, finalizamos a expansão da Unidade Eldorado, localizada em Rio Brilhante (MS), 

que passou a contar com a maior moenda do mundo e com uma desidratadora para a produção 

de etanol anidro. O investimento neste projeto foi de aproximadamente R$ 300 milhões e 

resultou em um aumento de 66% na capacidade de moagem do Polo Eldorado – saltou de  

2,1 milhões de toneladas, em 2008, para 3,5 milhões de toneladas.

Focados no melhor aproveitamento dos nossos recursos e para responder aos desafios 

econômico-financeiros do setor sucroenergético, desaceleramos na última safra a operação 

industrial da Unidade Alcídia, em Teodoro Sampaio (SP). As atividades agrícolas foram 

mantidas e a cana-de-açúcar colhida foi direcionada para a Unidade Conquista do Pontal, 

em Mirante do Paranapanema (SP). Neste processo, os Integrantes das áreas agrícola, de 

manutenção e administrativas tiveram seus postos mantidos e cerca de 70% dos Integrantes 

da área industrial assumiram novas posições em outras Unidades da Empresa.

A interação e o alinhamento entre as áreas de suprimentos, logística e comercial estão entre 

nossos principais diferenciais competitivos, garantindo o atendimento aos Clientes de forma 

integrada, com menores custos e mais eficiência. Com essa forma de gestão integrada, 

otimizamos a contratação de produtos e serviços e asseguramos tomadas de decisões mais 

rápidas, em linha com as necessidades comerciais da Empresa.

oportunidadeS e CreSCimento

Em crise nos últimos anos, decorrente da ausência de políticas públicas de incentivo ao 

consumo de etanol no Brasil, o setor sucroenergético começou a dar sinais de recuperação 

na safra 2015/2016, impactado positivamente por fatores como a recuperação da cotação 

do açúcar no mercado internacional e a elevação do preço da gasolina no país. O aumento 

de PIS/Cofins e o retorno da cobrança da Cide sobre a gasolina, em 2015, permitiram que o 

etanol hidratado voltasse a ser competitivo para os consumidores brasileiros. Além disso, o 

aumento da mistura de etanol anidro na gasolina de 25% para 27% também colaborou para o 

crescimento do setor.

Essa conjuntura possibilitou que ampliássemos nossa receita líquida em 45% e 

aumentássemos o Ebitda em 200%, na comparação com o ano anterior. Para aproveitar 

as oportunidades do mercado e fortalecer a estrutura de caixa da Empresa, concentramos 

nossos esforços em ações de redução de custos e de melhorias logísticas para a 

comercialização dos produtos. Buscamos, ainda, antecipar a venda de produtos aos Clientes, 

maximizando as receitas e a alocação de recursos. O valor adicionado da Odebrecht 

Agroindustrial totalizou R$ 1,7 bilhão, um aumento de 28% em relação à safra 2014/2015 

decorrente sobretudo da elevação nas receitas de vendas.  G4-9   G4-eC1 
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2.683

receita líquida (r$ milhões)

2.532

3.677

4.791

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017
( m e ta )

647
370

1.110

1.960

2013 / 2014

ebitda Sem ativo biolóGiCo (r$ milhõeS)

marGem ebitda (Sobre a reCeita líquida)

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017
( m e ta )

ebitda

24%

14%

30%

41%

Geração operacional de Caixa – GoC (r$ milhões)

-11

720

1.038 1.109

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017
( m e ta )
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renegociação com  
credores fortalece  
estrutura financeira 
 G4-9 

Iniciado no final de 2015, o processo de reestruturação 

financeira e reforço da estrutura de capital da Odebrecht 

Agroindustrial foi concluído no primeiro semestre de 2016, 

envolvendo os credores nacionais e estrangeiros da Empresa. 

A operação contempla novos investimentos da Organização 

Odebrecht no montante aproximado de R$ 6 bilhões. Desse 

total, R$ 1,5 bilhão será feito em aporte financeiro, R$ 2,5 bilhões 

serão aportados exclusivamente para o pagamento de dívidas 

e mais R$ 2 bilhões são provenientes do retorno dos ativos  

de energia, anteriormente segregados para a Odebrecht 

Energia Renovável.

No fechamento da safra 2015/2016, nossa dívida líquida era de 

R$ 11,5 bilhões, com 64,8% para vencimento a partir de 2017. 

A operação, além de demonstrar a confiança dos Acionistas 

em nosso Negócio e na importância do etanol como fonte 

de energia renovável para a matriz energética brasileira, 

permitiu que os prazos dos financiamentos fossem ajustados 

conforme a capacidade de geração de caixa da Empresa, 

assegurando a manutenção dos investimentos nas operações 

agrícolas e industriais.

Assim como todas as empresas do setor sucroenergético, 

temos sido impactados negativamente, nos últimos cinco 

anos, pela ausência de políticas e ações governamentais 

que aumentem a competitividade do etanol frente aos 

combustíveis fósseis e estimulem a adoção de fontes 

renováveis para a geração de energia. Apesar deste cenário, 

nossos investimentos em duas Unidades adquiridas e outras 

sete Unidades greenfield totalizam mais de R$ 10 bilhões.

Na comercialização de etanol, cujo aumento foi da ordem de 29% em relação ao ano anterior, 

ampliamos a utilização de modais complementares ao rodoviário – tais como o etanolduto, que 

já conecta o Terminal de Uberaba (MG) com a refinaria de Paulínia, no interior do estado de São 

Paulo, e o sistema de cabotagem. Fechamos também acordo de cooperação comercial com um 

dos maiores grupos do setor petroquímico nos Estados Unidos para importação e exportação 

do biocombustível, adotando um modelo de combinação de cargas com a Braskem (outra 

empresa da Organização Odebrecht) que reduz em até 15% o custo do frete marítimo.

No segmento de energia, as comercializações atenderam plenamente os contratos de longo 

prazo firmados nos leilões do mercado regulado e também houve exportações destinadas ao 

mercado livre, aproveitando as oportunidades decorrentes dos picos no Preço de Liquidação 

das Diferenças (PLD) – utilizado como base para a comercialização de energia no curto prazo – 

no começo do ano-safra.

Outro destaque do ano foi a originação, pela primeira vez, de açúcar refinado para a Biocom, 

empresa angolana produtora de açúcar, etanol e energia.
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nossos integrantes 
 G4-dma 

A valorização das pessoas, a competitividade e a sustentabilidade são o tripé sobre o qual se 

sustenta o modelo de negócios da Odebrecht Agroindustrial. Em nossa gestão, investimos 

na capacitação de nossos Integrantes, na criação de oportunidades para o crescimento 

profissional em todas as nossas Unidades Agroindustriais e administrativas e na construção 

de relacionamento entre Líderes e Liderados sustentado na confiança e na parceria. Nossos 

profissionais executam suas atividades diárias direcionados pela Tecnologia Empresarial 

Odebrecht (TEO), conjunto de princípios, conceitos e critérios que formam a base da cultura 

empresarial da Organização Odebrecht.

Desde o momento em que são contratados, nossos Integrantes têm acesso a um programa 

estruturado de Boas-Vindas, que visa acelerar o processo de integração à Empresa. Além 

de apresentar o histórico institucional, os números e destaques operacionais e direitos e 

deveres dos Integrantes, o programa demonstra as iniciativas internas que contribuem para o 

crescimento profissional.

Nesse momento, apresentamos o Programa de Carreiras, que explicita as habilidades e 

competências necessárias para o desenvolvimento profissional dentro de cinco eixos – 

Agrícola; Indústria; Manutenção; Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA); e Administração. 

Os lançamentos (como chamamos internamente as promoções a novas posições) são 

realizados conforme as demandas da Empresa, sempre dando prioridade aos Integrantes 

que assumem o protagonismo de suas carreiras e superam as metas propostas. Na safra 

2015/2016, 1.233 Integrantes foram lançados a novos desafios dentro da Empresa.

No encerramento do ano-safra, em março de 2016, contávamos com 11.082 Integrantes e 

62 Estagiários, refletindo a adequação da nossa força de trabalho ao amadurecimento das 

equipes, que passaram a ter maior domínio do Negócio e a ser mais produtivas. Além disso, 

parte de nossos Integrantes foi absorvida pelos Parceiros Agrícolas, à medida que investimos 

na atração de novas empresas para a operação agrícola dos canaviais. Ao longo do ano, não 

contamos com variações sazonais significativas no número de Integrantes, uma vez que 

nossos profissionais são direcionados para qualificações, capacitações e atividades de apoio à 

manutenção agrícola e industrial no período de entressafra.  G4-10 
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A principal ferramenta para direcionar o desenvolvimento profissional dos Integrantes é o 

Programa de Ação (PA), pactuado anualmente entre Líderes e Liderados. Por meio do PA, são 

estabelecidos objetivos e metas a serem alcançados ao longo do ano-safra. Para ampliar o 

engajamento dos Integrantes, fortalecer o senso de pertencimento e fomentar a atitude de 

dono do Negócio, contamos também com o Programa de Produtividade Mensal (PPM), que 

reconhece e bonifica, ao final de cada mês, os profissionais das áreas agrícolas que superam 

as metas do período. O acompanhamento do desempenho é realizado por meio de quadros e 

canais de comunicação disponíveis em todas as Unidades. Os Líderes também são treinados 

e incentivados a comunicar, periodicamente, o progresso do PPM às suas equipes.

Além da produtividade, o PPM também tem contribuído para que os Integrantes adotem boas 

práticas profissionais alinhadas às diretrizes corporativas, pois ausências injustificadas e a 

aplicação de medidas disciplinares, por exemplo, são critérios para exclusão da bonificação 

no período. Com isso, temos alcançado reduções expressivas no nível de absenteísmo (leia 

mais aqui) e nas taxas de rotatividade da Empresa, alcançando a estabilização das equipes 

necessária para o cumprimento dos objetivos operacionais.

homenS (13.923)

mulhereS (1.977)

SudeSte (3.401)

Centro-oeSte (12.499)

força de trabalho
por gênero em 2015/2016*
 G4-10 

*Estes números incluem Integrantes, estagiários e Terceiros.

força de trabalho
por região em 2015/2016*
 G4-10 

2013 / 2014

inteGranteS + eStaGiárioS terCeiroS

2014 / 2015 2015 / 2016

força de trabalho da odebrecht agroindustrial
 G4-10 

5.325

15.105

7.288

13.290

4.756

11.144

20.430 20.578

15.900
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A capacitação dos Integrantes também é um dos pilares da nossa atuação e os programas são 

desenvolvidos de forma contínua, atendendo tanto as exigências legais – como no caso de 

qualificações relacionadas às Normas Regulamentadoras (NRs) – quanto as demandas dos 

Líderes das equipes. Os cursos são ministrados presencialmente pelos próprios Integrantes, 

capacitados para atuarem como multiplicadores internos de boas práticas, ou por Parceiros 

externos, tais como o Senai e os Fornecedores de equipamentos. Na safra 2015/2016, 

a média de horas de capacitação por Integrante caiu 4% em relação ao ano anterior, 

consequência do crescente amadurecimento, estabilização das equipes e maior domínio do 

Negócio por parte dos Integrantes, notadamente nas operações agrícolas. Em contrapartida, 

os treinamentos para a área de manutenção totalizaram quase 77 mil horas (elevação de 42% 

em relação a 2014/2015), por causa da troca de equipamentos nas Unidades e pelo foco no 

melhor planejamento da entressafra.  G4-la9 

850.000
718.000

583.137

2013 / 2014

total de horaS de CapaCitação

horaS de CapaCitação por inteGrante

2014 / 2015 2015 / 2016

Capacitação dos integrantes
 G4-la9 

56,4
54,9

52,6

25,26%

19,90% 21,54%

12,80%

201 2 / 2013 2015 / 20162014 / 20152013 / 2014

taxa de rotatividade 
 G4-la1 
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relacionamento com parceiros e fornecedores
 G4-12     G4-dma 

As parcerias entre a Odebrecht Agroindustrial e seus Fornecedores são de longo prazo 

e construídas com base em uma atuação ética e transparente. Nos últimos anos, temos 

aprimorado nossas práticas e mecanismos de gestão da cadeia de suprimentos, buscando 

aumentar a eficiência das operações e dar mais agilidade e segurança aos processos de 

compra de insumos e contratação de serviços.

Um dos principais avanços realizados na safra 2015/2016 foi a implementação de um 

sistema de homologação de Fornecedores que permite acompanhar a conformidade desses 

Parceiros em relação ao atendimento de requisitos legais, além de suas práticas de gestão 

e controle de desempenho socioambiental – com base em questionário de autoavaliação. 

Desde o lançamento desta plataforma, todos os nossos novos Fornecedores, equivalentes 

a 2,9% do total da base de empresas parceiras contratadas no período, foram cadastrados 

e homologados. Até o final da safra 2016/2017, nossa meta é ter 100% dos Fornecedores 

homologados no sistema.  G4-13    G4-en32    G4-la14 

Ainda na última safra, iniciamos um processo de avaliação de desempenho de nossos 

Fornecedores, no qual o Líder responsável pelo contrato avalia aspectos relacionados a 

práticas de SSMA, gestão de pessoas, gerenciamento de rotinas, qualidade de atendimento, 

cumprimento da legislação trabalhista brasileira, entre outros itens. Ao final da avaliação, o 

Fornecedor recebe uma pontuação consolidada no Índice de Desempenho do Fornecedor 

(IDF), que será utilizado como critério de apoio para a tomada de decisão em futuras 

contratações. Quando o desempenho do parceiro é considerado insatisfatório, um plano de 

ação é estabelecido para que sejam feitas correções e melhorias. Mais de 800 avaliações já 

haviam sido concluídas até o fechamento deste Relatório.

O processo de seleção, homologação e avaliação de Fornecedores é realizado por meio do 

Portal do Fornecedor, ferramenta on-line hospedada no site da Empresa, na qual os Parceiros 

disponibilizam a documentação exigida, participam de concorrências e acompanham o 

fluxo de pagamentos. O Portal também disponibiliza nosso Código de Conduta Ética dos 

Fornecedores, documento pelo qual as empresas contratadas comprometem-se a seguir 

condutas éticas, cumprir a legislação trabalhista e ambiental, adotar mecanismos de gestão 

dos impactos socioambientais, entre outras boas práticas.

Outra meta da Empresa para a próxima safra é o desenvolvimento de uma matriz de 

criticidade dos Fornecedores, avaliando dois aspectos principais: influência na produtividade e 

no custo; e riscos e impactos ambientais, trabalhistas e de conformidade legal. A partir desse 

mapeamento, serão planejadas ações específicas de aprimoramento do gerenciamento sobre 

os Parceiros enquadrados nas categorias mais críticas.
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Na safra 2015/2016, os gastos com Fornecedores somaram R$ 2,8 bilhões, dos quais 20% 

foram destinados à remuneração dos Parceiros Agrícolas, cuja gestão é realizada pela área 

de Parcerias Agrícolas. Aproximadamente 42% do montante foi direcionado para a realização 

de compras e contratações com Fornecedores locais, localizados nos mesmos estados dos 

Polos Produtivos.

 G4-eC9 

CreSCimento daS parCeriaS para o forneCimento de Cana-de-açúCar 
 G4-12 

Em nosso modelo de negócios, buscamos formar parcerias estratégicas focadas em 

proporcionar o aumento contínuo da produção em nossas Unidades. Para isso, uma área 

designada como Parcerias Agrícolas coordena o Programa de Fornecedores, que tem como 

objetivo captar empresários alinhados aos nossos valores e boas práticas para atuar em 

formação de lavoura, tratos culturais e corte, carregamento e transporte de cana-de-açúcar, 

expandindo as áreas plantadas com custos competitivos e qualidade na operação.

Na safra 2015/2016, trabalhamos com 31 Parceiros Agrícolas, cuja produção foi de 4,9 milhões 

de toneladas de cana-de-açúcar, o que representa 17% do total da moagem da Empresa no 

período (ante 12% na safra 2014/2015). Nossa estimativa é que, nos próximos quatro anos, 

a participação dos Parceiros seja responsável por 30% do total processado – nossa meta é 

chegar a 40%.

proporção de GaStoS  
Com forneCedoreS loCaiS (%) * 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Polo São Paulo 73,7 80,9 72,9

Polo Eldorado 34,2 21,9 34,5

Polo Santa Luzia 24,3 33,6 43,6

Polo Goiás 25,3 42,2 38,4

Polo Araguaia 42,4 41,6 50,9

Polo Taquari 44,1 46,8 43,8

total 41,9 45,4 49,5

*Contempla os Fornecedores e Parceiros Agrícolas dos Polos (exceto Parceiros de terra e Fornecedores do escritório da 
sede). A proporção é calculada como o total gasto com Fornecedores locais/total gasto com Fornecedores.
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Com essa forma de atuação, todos os envolvidos na cadeia de valor são beneficiados. Para 

a Empresa, há a diminuição dos riscos, dos custos na operação agrícola e a possibilidade de 

concentrar os investimentos nas áreas próprias. Os Parceiros, além da remuneração, recebem 

suporte para o desenvolvimento do plano de negócios e apoio técnico para a melhoria 

dos índices de produtividade e qualidade do canavial. As Comunidades, por sua vez, são 

impactadas positivamente com a geração de novos empregos e o incremento na economia 

local, em decorrência da chegada de novos investimentos.

No fornecimento de cana-de-açúcar, buscamos atuar com dois perfis diferentes de Parceiros. 

Um deles é formado por grandes empresas, que se responsabilizam por toda a operação 

agrícola e têm capacidade para entregar mais de 200 mil toneladas a cada ano. O segundo é 

composto por produtores de pequeno porte, com os quais compartilhamos a produção do 

canavial. Em ambos os casos, os contratos firmados são de longo prazo, com horizonte de, no 

mínimo, um ciclo de produção (sete anos).

Um aspecto importante das parcerias de cana-de-açúcar é o compromisso com a expansão 

do cultivo em novas áreas captadas pela Empresa, o que permitirá às Unidades alcançarem 

suas capacidades máximas de moagem. Na safra 2015/2016, firmamos novos contratos de 

expansão aos já obtidos na safra anterior com os Parceiros, totalizando 27,1 mil hectares, 30% 

acima da meta prevista.

Todos os Parceiros de cana-de-açúcar são avaliados durante o processo de seleção por 

meio de requisições de informações e visitas às suas operações, nas quais a Empresa avalia 

periodicamente as práticas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) e o cumprimento 

da legislação vigente, empregando os mesmos critérios e compromissos adotados na gestão 

dos nossos canaviais.  G4-en32    G4-la14 

Além do fornecimento de cana, estruturamos parcerias com proprietários de terras próximas 

às Unidades industriais. A maior parte dos contratos de parcerias nas operações agrícolas é 

desse tipo, na safra 2015/2016 contávamos com 480 mil hectares e mais de 1,3 mil Parceiros. 

Esses Parceiros podem ceder suas áreas para o cultivo do canavial ou integrarem o Programa 

de Parceira Real, com o compartilhamento de produção. Neste último caso, a gestão da 

lavoura é feita pela Empresa e pelos Parceiros Agrícolas e os resultados são divididos com os 

proprietários, como remuneração.

Um dos Parceiros com os quais trabalhamos é a Odebrecht Terras, empresa constituída na 

safra 2014/2015 com o objetivo de garantir um melhor aproveitamento das fazendas e dar 

mais segurança ao processo de produção de cana-de-açúcar, gerindo as Reservas Legais e 

Áreas de Preservação Permanente (APPs).
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 G4-dma    G4-la6 

A promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável aos nossos Integrantes é um 

aspecto fundamental para o desenvolvimento sustentável dos negócios da Odebrecht 

Agroindustrial. Nossa gestão sobre este tema é realizada por meio do Sistema Atitude, que 

permite o acompanhamento do desempenho e o estabelecimento de metas relacionadas à 

Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA).

O Sistema Atitude é composto por 16 Elementos, que auxiliam a gestão comportamental, 

de processos e de condições de trabalho. Dentre esses Elementos, quatro são chamados de 

Estruturantes e compõem a base da cultura de SSMA da Empresa.

Segurança e  
Saúde dos integrantes

4

1 Compromisso
e Liderança

Informações 
de Produtos e 
Processos

Comunicação e 
Cultura Eficazes

Implantação
de Instalações 
e Processos

Gerenciamento 
de Mudanças

Preparação e 
Atendimento 
a Emergências

Tratamento 
de Desvios 
e Perdas

Verificação 
em SSMA

Integridade das 
Instalações e 
Equipamentos

Operações
de Logística

Desenvolvimento 
Comportamental

Gestão da 
Capacitação

Gerenciamento 
de Parceiros e 
Fornecedores 
de Serviços

Sinergia 
Organizacional

Identificação e 
Análise de Riscos 
e Impactos em 
SSMA

Padrões e 
Procedimentos

5

9

2

6

10

1413

11

15

12

16

3

7

4

8

Elementos do Sistema Atitude elementos estruturantes
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Além dos 16 Elementos, o Sistema Atitude é composto pelos Requisitos de Atividades Críticas 

(RACs), protocolos que estabelecem padrões e procedimentos para a operação segura de 

atividades críticas nas Unidades. Atualmente, possuímos 13 RACs e outros podem ser criados 

sempre que forem identificadas atividades consideradas críticas para a gestão de SSMA.

O nível de implementação do Sistema Atitude, dos Elementos Estruturantes e dos RACs é 

monitorado continuamente durante a safra. O mecanismo de monitoramento envolve etapas 

de avaliações cruzadas, realizadas por meio de equipes multidisciplinares. Cada Unidade é 

avaliada pela área de SSMA e por Integrantes de outras localidades, prática que também 

assegura a troca de experiências e a disseminação de boas práticas entre as equipes. O 

protocolo de avaliação contempla um método quantitativo para identificar o percentual 

de implementação de cada Elemento ou RAC. Posteriormente, essas pontuações são 

consolidadas, considerando pesos maiores para aspectos de maior criticidade. A Unidade 

recebe um relatório de avaliação e compromete-se com um plano de ação para aprimorar 

seus resultados.

Na safra 2015/2016, a taxa de implementação do Sistema Atitude foi de 63%, 3 pontos 

percentuais acima da meta estabelecida para o período. Em relação aos RACs, alcançamos 

77% de conformidade (a meta era de 75%). O nível de adequação dos Elementos Estruturantes 

ficou em 51%, abaixo da meta de 75%, principalmente pela falta de formalização das práticas 

e pela necessidade de maior engajamento das Lideranças. Para a safra 2016/2017, todas as 

Unidades comprometeram-se em elevar esses percentuais de implementação. A meta mais 

agressiva é a de atingir 90% de implementação dos Elementos 1 (Compromisso e Liderança) e 

6 (Desenvolvimento Comportamental). 

reSultadoS da Safra 2015/2016

O avanço na implementação do Sistema Atitude contribuiu para a melhoria de nosso 

desempenho na última safra, em relação ao período 2014/2015. Além disso, a disciplina de 

aplicação dos RACs e de outros procedimentos de segurança e o engajamento das lideranças 

em campo impulsionaram positivamente os resultados.

A Taxa de Frequência (TF) de acidentes no período foi de 1,52, resultado melhor do que a meta 

estipulada para 2015/2016 em 8% e em 37%, na comparação com a safra anterior. A Taxa de 

Gravidade (TG), por sua vez, alcançou índice de 54, pior do que a meta para o ano em 10%, 

porém melhor em 47% em relação ao resultado obtido em 2014/2015. No período, também 

não houve ocorrência de fatalidades por acidentes de trabalho, meta inegociável em nossas 

operações. Entre abril e julho de 2016, tivemos os índices de acidentes mais baixos da história 

da Odebrecht Agroindustrial.
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1,52
1,58

2,42

1,52

1,21
1,04

0,91

201 2 / 2013 2018 / 2019
( m e ta )

2016 / 2017 
( m e ta )

2017 / 2018
( m e ta )

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016

taxa de frequência de acidentes*

*TF = nº de acidentes reportáveis/1 milhão de horas/homem trabalhadas.

**Contempla acidentes com e sem afastamento de Integrantes e Terceiros. A taxa é calculada como o número de 
acidentes reportáveis/1 milhão de horas/homem trabalhadas. Apenas o Polo São Paulo localiza-se na região Sudeste, 
as demais Unidades estão em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Centro-Oeste). A Empresa não dispõe dos 
dados segmentados por gênero. Os dados apresentados no Relatório Anual da Safra 2014/2015 foram reapresentados 
por mudança na forma de consolidação.

taxa de frequênCia de aCidenteS** 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Polo São Paulo 1,08 2,50 2,30

Polo Eldorado 2,17 2,60 0,52

Polo Santa Luzia 1,34 1,76 1,24

Polo Goiás 0,83 1,76 0,75

Polo Araguaia
Unidade Morro Vermelho 1,47 2,73 2,68

Unidade Água Emendada 2,04 3,26 2,56

Polo Taquari
Unidade Costa Rica 2,46 4,61 2,14

Unidade Alto Taquari 1,75 1,37 3,57

ConSolidado 1,52 2,42 1,58
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57

175

101

54

39
28

25

201 2 / 2013 2018 / 2019
( m e ta )

2016 / 2017
( m e ta )

2017 / 2018
( m e ta )

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016

taxa de gravidade de acidentes*

*TG = (dias perdidos + dias debitados)/1 milhão de horas/homem trabalhadas.

**Contempla acidentes com e sem afastamento de Integrantes e Terceiros. A taxa é calculada como o número de dias 
de afastamento (debitados + perdidos)/1 milhão de horas/homem trabalhadas. Apenas o Polo São Paulo localiza-se 
na região Sudeste, as demais Unidades estão em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Centro-Oeste). A Empresa 
não dispõe dos dados segmentados por gênero. Os dados apresentados no Relatório Anual da Safra 2014/2015 foram 
reapresentados por mudança na forma de consolidação.

taxa de Gravidade de aCidenteS** 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Polo São Paulo 58 118 48

Polo Eldorado 60 73 68

Polo Santa Luzia 50 89 116

Polo Goiás 34 74 30

Polo Araguaia
Unidade Morro Vermelho 45 161 49

Unidade Água Emendada 43 28 1.488

Polo Taquari
Unidade Costa Rica 78 173 25

Unidade Alto Taquari 94 7 111

ConSolidado 54 101 175
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*Índice de absenteísmo = dias perdidos por atestado/1.000 Integrantes.

**Contempla apenas Integrantes. A taxa é calculada como o número de dias perdidos por atestado/1.000 Integrantes. 
Apenas o Polo São Paulo localiza-se na região Sudeste, as demais Unidades estão em Goiás, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul (Centro-Oeste). A Empresa não dispõe dos dados segmentados por gênero. Os dados apresentados no 
Relatório Anual da Safra 2014/2015 foram reapresentados por mudança na forma de consolidação.

índiCe de abSenteíSmo ** 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Polo São Paulo 310 373 352

Polo Eldorado 506 582 327

Polo Santa Luzia 520 533 361

Polo Goiás 297 590 509

Polo Araguaia
Unidade Morro Vermelho 352 665 702

Unidade Água Emendada 432 469 811

Polo Taquari
Unidade Costa Rica 430 712 557

Unidade Alto Taquari 270 468 473

ConSolidado 380 529 493

O nível de absenteísmo justificado com atestados médicos dos Integrantes também tem 

caído nos últimos anos, em decorrência das ações de melhoria relacionadas à segurança 

e saúde. Na safra 2015/2016, o índice ficou 28% abaixo do período anterior e 8% menor 

do que a meta estabelecida em nosso planejamento. Entre os fatores que levaram a esse 

desempenho estão: o acompanhamento mais próximo e individualizado das ausências 

justificadas com atestados médicos, com foco nas de maior duração e nos motivos de 

afastamento; o monitoramento mensal em cada Unidade, segmentando o índice por área; e o 

envolvimento proativo com os órgãos locais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

307

493 529

380
320

289

144

201 2 / 2013 2018 / 2019
( m e ta )

2016 / 2017
( m e ta )

2017 / 2018
( m e ta )

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016

índice de absenteísmo*
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2,30

SeGurança no tranSporte

Em nossas operações, possuímos mecanismos para avaliar a segurança nas atividades de 

transporte e estabelecemos metas anuais de melhoria, contemplando veículos próprios e 

de Parceiros. Na safra 2015/2016, implementamos o Programa de Segurança Veicular, que 

contribuiu para a redução do número de acidentes e melhoria nos indicadores de transporte 

de Integrantes, frota de apoio (caminhões) e veículos leves. Contudo, o desempenho esteve 

abaixo do esperado no quesito transporte de cana-de-açúcar, o que resultará em ações 

focadas para os prestadores desse tipo de serviço na safra 2016/2017.

201 2 / 2013 2018 / 2019
( m e ta )

2016 / 2017
( m e ta )

2017 / 2018
( m e ta )

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016

indicador de segurança veicular*

*Indicador = número de ocorrências/1 milhão de quilômetros rodados.

4,40

2,41

1,90

2,54

1,92

1,11

0,94

0,84

1,63

1,32

1,64

0,790,87

0,64
0,53

0,42
0,340,38

0,50

1,00

0,73

0,44

2,15

3,04

1,70

1,41

1,02

tranSporte de inteGranteS

frota de apoio

veíCuloS leveS

tranSporte de Cana

r e l a t ó r i o

a n u a l

s a f r a

2 0 1 5 - 2 0 1 6

28

Sumário

Complemento Gri



O índice de acidentes no transporte de cana subiu 41% em relação à safra 2014/2015 e ficou 

72% pior do que a meta estabelecida para o último ano. Para reverter o cenário, promovemos 

workshops direcionados para os Líderes desses Parceiros em cada Unidade e definimos 

um plano de ação que abrange a intensificação dos treinamentos para os motoristas, o 

mapeamento das estradas, dos riscos e das condições de tráfego, a instalação de telemetria 

em 100% da frota e a implementação de programas que identificam sono e cansaço dos 

motoristas, além do fortalecimento de práticas de manutenção preventiva. Não houve vítimas 

fatais no período.

No transporte de Integrantes, registramos 14 ocorrências no período – a maior parte delas 

relacionada a falhas de procedimento –, resultando em um índice 9% melhor do que na 

safra 2014/2015, mas 3% acima da meta do último ano. Uma das empresas prestadoras 

de serviço foi responsável por 43% dos registros e teve seu contrato rescindido por não ter 

apresentado um plano efetivo de melhorias. Para a safra 2016/2017, temos como objetivo 

atuar em conjunto com as Lideranças dos Parceiros para alcançarmos evoluções no índice e 

concluirmos a implementação do Programa de Segurança Veicular.

Com os caminhões próprios da frota de apoio, registramos 21 ocorrências, resultado 24% 

melhor na comparação com o ano anterior, mas 20% acima da meta. Mais da metade dos 

casos foi ocasionada por falhas humanas e devido à condução em velocidades maiores 

do que as adequadas para os trechos. Na safra 2016/2017, consolidamos a instalação de 

sistemas de telemetria em 100% da frota e de comitês para avaliar os acidentes e aplicar 

medidas corretivas.

Registramos, ainda, 12 acidentes com veículos leves no último ano, desempenho que fez 

o índice deste segmento cair 59% em relação à safra anterior e ser melhor do que a meta 

de 2015/2016 em 32%. O bom resultado é consequência de ações diretas do Programa de 

Segurança Veicular, tais como a formação dos condutores em cursos de direção defensiva, a 

realização de campanhas educativas, a checagem periódica dos automóveis e a entrada em 

funcionamento dos comitês de avaliação de conduta dos motoristas.
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 G4-dma 

O desempenho de nossas atividades agrícolas e industriais é monitorado continuamente e 

possuímos mecanismos para aprimorar nossa performance visando ao desenvolvimento 

sustentável dos nossos negócios e à utilização racional e eficiente dos recursos naturais 

necessários para a produção de bioenergia, etanol e açúcar. Em nossa gestão, utilizamos um 

conjunto de ecoindicadores, medidos e avaliados periodicamente, com o estabelecimento de 

metas anuais de aprimoramento.

Encerramos a safra 2015/2016 com um investimento de R$ 24,8 milhões em gestão 

ambiental. Desse total, 91% foi direcionado a atividades de prevenção e gestão ambiental, 

incluindo a remuneração das equipes de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) em 

cada Unidade, monitoramento e licenciamentos ambientais e investimentos em melhorias 

dos processos. Anualmente, definimos os montantes de investimentos e gastos ambientais, 

acompanhados mês a mês.  G4-en31 

Um dos aspectos que monitoramos mensalmente é o consumo de materiais e buscamos, 

por meio da eficiência operacional, reduzir ao máximo a necessidade de insumos produtivos. 

Na safra 2015/2016, quando processamos 29,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, 

utilizamos 471 mil toneladas de materiais e 95,6 milhões de litros de diesel.  G4-en1 

uso Eficiente dos 
Recursos naturais

5
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*Apenas a cana-de-açúcar é considerada como material proveniente de fontes renováveis.

 G4-en1 

O consumo de diesel é acompanhado por meio de um ecoindicador específico, que mensura 

a utilização do combustível no corte e no carregamento por tonelada de cana-de-açúcar 

colhida pela Empresa e por Parceiros. No último ano, esse índice foi de 1,96 litro de diesel por 

tonelada de cana, redução de 2% em relação à safra 2014/2015 decorrente da otimização 

no número de colhedoras em operação e do controle individualizado de rendimento 

desses equipamentos. Para o próximo período, nosso objetivo é fortalecer as iniciativas de 

manutenção e racionalização na utilização desses equipamentos.

total de materiaiS ConSumidoS na Safra 2015/2016 (t)

Cana-de-açúCar

Cana própria processada 23.344.178

Cana de terceiros processada 5.948.454

Subtotal 29.292.632

inSumoS aGríColaS

Corretivos 377.280

Inseticidas 266

Fungicidas 28

Herbicidas 3.013

Fertilizantes 67.488

Outros fertilizantes orgânicos 441

Subtotal 448.516

inSumoS induStriaiS

Cal 10.193

Ácido sulfúrico 9.278

Ácido clorídrico 76

Soda 2.207

Antibióticos 9

Químicos inorgânicos 320

Químicos orgânicos 812

Subtotal 22.895

total 29.764.043

2,00 1,96 1,94 1,86
1,78

2018 / 2019
( m e ta )

2016 / 2017
( m e ta )

2017 / 2018
( m e ta )

201 4 / 201 5 2015 / 2016

Consumo de diesel na colheita (litros/tonelada de cana colhida)

r e l a t ó r i o

a n u a l

s a f r a

2 0 1 5 - 2 0 1 6

31

Sumário

Complemento Gri



2013 / 2014

áGuaS SuperfiCiaiS

áGuaS SubterrâneaS

2014 / 201 5 201 5 / 201 6

Captação de água (mil m3)*
 G4-en8 

779
27.668

1.097
31.063

661
35.950

28.447

32.160

36.611

recursos hídricos 
 G4-dma 

A captação de água em fontes superficiais e em poços subterrâneos nas Unidades é neces-

sária para abastecimento das operações industriais de processamento da cana-de-açúcar  e 

para produção de etanol e açúcar. Nossos canaviais, em contrapartida, são nutridos por meio 

de técnicas avançadas de fertirrigação (com reaproveitamento da água utilizada na indústria) 

e pela chuva, dispensando a necessidade de captar água para irrigação – com exceção do 

Polo Goiás.

Na safra 2015/2016, nossa captação de água foi de 36,6 milhões de metros cúbicos, 14% 

maior do que no período anterior, devido ao aumento de 23% no total de cana-de-açúcar 

moída. Desse volume, conseguimos reutilizar 16 milhões de metros cúbicos (44%) por 

meio dos circuitos semifechados de recirculação de água nas Unidades, do aproveitamento 

do vapor condensado para o resfriamento de equipamentos e da reutilização das águas 

residuárias – misturadas à vinhaça obtida no processamento da cana-de-açúcar e usada na 

fertirrigação dos canaviais. Os 56% restantes da água captada são incorporados aos nossos 

produtos, como o etanol, ou perdem-se com a evaporação. Com essa prática, garantimos 

também uma operação livre da geração de efluentes.  G4-en8    G4-en10 

Por meio de nossos ecoindicadores, monitoramos periodicamente o consumo de água 

na indústria por tonelada de cana processada. Na safra 2015/2016, atingimos o índice de 

1,09 m³/tonelada, desempenho que ficou 4% acima da meta estabelecida para o período, 

e representou uma redução de 4% em relação ao ano-safra anterior. O aumento na 

quantidade de cana-de-açúcar moída e a maior estabilidade operacional das Unidades 

possibilitaram essa melhora, mas estudamos desenvolver novas iniciativas para reutilização 

de água. Adicionalmente, planejamos atualizar os balanços hídricos dos Polos Produtivos, a 

fim de compreender as oportunidades para aperfeiçoar nosso desempenho.

*Os volumes captados de águas subterrâneas foram 
estimados com base nas licenças de outorga, exceto no 
Polo São Paulo, em que há medidor de vazão nos poços 
de captação subterrânea.

1,18 1,12 1,13 1,09
1,01 0,98 0,95

201 2 / 2013 2018 / 2019
( m e ta )

2016 / 2017
( m e ta )

2017 / 2018
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2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016

Consumo de água na indústria (m3/tonelada de cana processada)
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energia 
 G4-dma 

Nossas operações são autossuficientes em energia, produzindo todo o recurso necessário 

para as atividades industriais durante o período da safra por meio da queima de biomassa 

(bagaço de cana-de-açúcar) em caldeiras de alta tecnologia. O excedente gerado em 

nossas Unidades, um dos produtos de nosso Negócio, é exportado para o Sistema 

Interligado Nacional (SIN) e remunerado por meio dos contratos de venda firmados nos 

leilões do mercado regulado. Nossa bioenergia também é comercializada, de acordo com 

nossa estratégia comercial, no mercado livre, ao qual podem aderir indústrias e outros 

grandes consumidores. Na safra 2015/2016, geramos mais de 3 mil GWh de energia e 

aproximadamente 70% desse total foi exportado.  G4-en3 

Embora já sejamos exportadores de energia elétrica, desenvolvemos diversas melhorias 

em nossos processos e equipamentos com o objetivo de reduzir o consumo desse recurso 

em nossas operações. Entre essas iniciativas, destacam-se a melhor utilização do vapor 

gerado na queima da biomassa e a otimização das torres de refrigeração industriais. Nas áreas 

administrativas, realizamos campanhas permanentes de conscientização dos nossos Integrantes.

Outro aprimoramento realizado na safra 2015/2016 foi o desenvolvimento de um 

ecoindicador, monitorado diariamente, que avalia o consumo de energia nas operações 

agroindustriais por tonelada de cana-de-açúcar processada. O desempenho no período 

serviu de base para o estabelecimento de metas para o próximo triênio. Para a safra 

2016/2017, temos como desafio a revisão do balanço energético de nossas Unidades, o que 

permitirá compreender as oportunidades de melhoria com maior profundidade.

416 410 411 409

201 5 / 201 6 2018 / 2019
( m e ta )

2017 / 2018
( m e ta )

2016 / 2017
( m e ta )

energia consumida nas operações agroindustriais
(kWh/tonelada de cana moída)
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Contribuição da biomassa  
de cana-de-açúcar

A participação da biomassa entre as fontes para geração de 

energia elétrica outorgadas no Brasil pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel) é de 8,7%, atrás da geração hídrica 

(66,7%) e das usinas térmicas movidas a combustíveis fósseis 

(17,5%). Entre 2014 e 2015, a cogeração nas indústrias do 

setor sucroenergético aumentou quase 4%, saindo de  

19,4 TWh para 20,2 TWh – a geração em nossas Unidades 

cresceu 39%, atingindo 2,1 TWh, o que representa 10,4% do total.

Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) e 

a Associação da Indústria de Cogeração de Energia (COGEN), 

o volume de energia fornecido pelas empresas do setor foi 

equivalente a economizar 14% da água dos reservatórios 

do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, que concentra 

as principais hidrelétricas do país – devido ao fato de a 

cogeração estar concentrada no período com menores 

ocorrências de chuvas na região. Além disso, 8,6 milhões 

de toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas, resultado 

equivalente ao plantio de 60 milhões de árvores nativas ao 

longo de 20 anos.

Nos últimos seis anos, o crescimento da oferta de energia do 

setor sucroenergético para o Sistema Interligado Nacional 

(SIN) cresceu 129,5%. Apesar disso, o ano de 2015 teve o 

terceiro menor volume de bioeletricidade de biomassa de 

cana-de-açúcar comercializada em leilões de energia nova no 

ambiente regulado, desde que o modelo foi adotado em 2004.

8,8
9,9

12,1

16,0

19,4 20,2

2010 2004201 5201 42011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152012 2013

Geração de bioeletricidade 
sucroenergética (tWh)

bioeletricidade socroenergética 
comercializada nos leilões regulados (mW médios)

135

64

119

541

191

102

0

203

90
52

10

115

r e l a t ó r i o

a n u a l

s a f r a

2 0 1 5 - 2 0 1 6

34

Sumário

Complemento Gri



impacto ambiental

6

 G4-dma 

Nosso processo produtivo e os produtos que geramos trazem benefícios ao meio ambiente, 

representando um importante papel na economia de baixo carbono. Entre os principais 

impactos positivos destaca-se a captura de carbono da atmosfera, ocasionada pela 

mudança do uso do solo, decorrente do cultivo de cana-de-açúcar em áreas anteriormente 

degradadas. Além disso, o uso dos nossos produtos – como a energia elétrica de fonte 

renovável (biomassa) e o etanol – como alternativa a combustíveis fósseis evitam a emissão 

de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera. Desta forma, afirmamos nosso compromisso 

com o desenvolvimento sustentável do país.

No Acordo de Paris, documento resultante da COP-21, o Brasil estabeleceu como metas 

reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030 

(com base nos níveis de 2005), apoiado no incremento do uso sustentável de bioenergia e da 

participação de fontes renováveis na matriz energética nacional. De acordo com informações 

da UNICA, a biomassa de cana-de-açúcar responde por apenas 8,7% da capacidade 

outorgada de geração de energia elétrica no país (leia mais aqui).

A utilização do etanol e da energia elétrica que produzimos na safra 2015/2016 em 

substituição à gasolina e aos combustíveis fósseis de termelétricas evitou a emissão de  

5,5 milhões de toneladas de CO2 equivalente (tCO2e).  G4-en27 

emissões evitadas pelo 
uso de produtos da 
odebrecht agroindustrial
(milhões de tCo2e)

etanol anidro (1,4)

etanol hidratado (2,8)

enerGia de biomaSSa (1,3)
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Contribuição do etanol  
para o meio ambiente 
 G4-en27 

O benefício da utilização da cana-de-açúcar como fonte de 

geração de bioenergia foi verificado em estudo realizado 

por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), em 2011. Com apoio de um abrangente banco de 

dados e de uma ferramenta consolidada de análises de ciclo 

de vida, os especialistas concluíram que as emissões de GEE 

para a produção de açúcar a partir da cana são estimadas em 

234 gramas de CO2 equivalente para cada quilo produzido, 

consideravelmente inferior às emissões do açúcar produzido de 

beterraba. Para o consumo de etanol anidro como combustível, 

estima-se que sejam emitidas 21,3 gramas de CO2 equivalente 

para cada megajoule de energia gerado, o que corresponde a 

uma mitigação de GEE da ordem de 80% na comparação com o 

uso da gasolina convencional.

Produzido a partir de fonte renovável e que contribui para  

a captura e fixação de gás carbônico no solo, o etanol de 

cana-de-açúcar já é utilizado pela indústria química na 

fabricação de produtos com menores impactos ambientais. 

Uma solução é o polietileno verde, que usa o biocombustível 

como matéria-prima, em vez de fontes fósseis como 

petróleo ou gás natural.

O polietileno verde apresenta as mesmas propriedades 

técnicas, aparência e versatilidade de seu substituto 

tradicional, mas contribui com a redução das emissões de 

gases de efeito estufa e pode ser reciclado na mesma cadeia 

do produto originado de fontes fósseis. Além disso, como não 

é biodegradável, o novo produto mantém o CO2 capturado 

fixado ao longo de todo o ciclo de vida.

meCaniSmoS para reCebimento de queixaS

Como forma de garantir processos mais seguros, também possuímos mecanismos capazes 

de identificar, monitorar e reduzir potenciais impactos negativos decorrentes das nossas 

atividades. Anualmente, verificamos o atendimento aos requisitos ambientais legais em 

nossas Unidades por meio de um processo de verificação terceirizada. Na safra 2015/2016, 

aprimoramos esse processo, investindo em avaliações integrais sobre todos os requisitos 

de legislação ambiental aplicáveis, gerando planos de ação para as não conformidades 

identificadas e consolidando evidências dos aspectos aderentes às normas – até o período 

anterior, as práticas de verificação eram amostrais e dificultavam a gestão sobre os aspectos 

que já estavam adequados à legislação. Iniciamos, ainda, a implantação de um sistema que 

permitirá o monitoramento mensal de cada um dos itens avaliados nas auditorias anuais, 

acompanhando a execução dos planos de ação. Esse sistema foi implementado como um 

projeto piloto na Unidade Água Emendada e será expandido para outros dois Polos na safra 

2016/2017, alcançando todas as Unidades até o fim da safra 2017/2018.  G4-dma 

Por meio do Linha de Ética, canal de relacionamento com todos os nossos públicos, estamos 

abertos ao recebimento de queixas e reclamações relativas a impactos ambientais de nossas 

atividades. Na safra 2015/2016, recebemos três queixas: uma delas referente a incêndio 

agrícola no Polo São Paulo e outras duas no Polo Taquari relacionadas à proliferação da mosca 

do estábulo, que pode ter na vinhaça um ambiente propício para sua proliferação.  

 G4-en34 
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*Considera apenas os incêndios de origem interna.

Para minimizar os impactos da mosca do estábulo, realizamos a fertirrigação de acordo com 

os parâmetros das legislações ambientais, aderentes aos Planos de Aplicação de Vinhaça. 

Adicionalmente, temos estabelecido mecanismos de diálogo e interação com as Comunidades 

e com os pecuaristas da região, além de atuar em parceria com a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para adotar medidas de controle (leia mais aqui).  G4-en34 

Referente à queixa de incêndio, no Polo São Paulo, evidenciamos – por meio da apresentação 

de documentos e da comprovação das práticas adotadas – que o incêndio foi causado por 

ação criminosa de terceiros.  G4-en34 

Nossas operações agrícolas são mecanizadas e não há a prática de queima da cana-de-açúcar 

para a colheita. Apesar disso, os canaviais, localizados em regiões altamente propícias a 

descargas atmosféricas, estão expostos ao risco de incêndios. Em nosso sistema de gestão, 

contamos com um ecoindicador de incêndios agrícolas por tonelada de cana-de-açúcar 

moída, monitorado semanalmente. Os Polos São Paulo, Araguaia e Eldorado atingiram as 

metas de controle estabelecidas para a safra 2015/2016, resultado da disciplina na aplicação 

do Requisito de Atividade Crítica (RAC) de Incêndios Agrícolas, previsto em nosso Sistema 

Atitude. Na mensuração global da Empresa, o índice de 1,39 ficou 16% acima da nossa meta 

para o período, mas foi 23% melhor na comparação com a safra anterior.

Na Unidade Rio Claro, com apoio do Núcleo de Monitoramento de Descargas Atmosféricas 

– FUNCATE/INPE, desenvolvemos um sistema pioneiro no setor sucroenergético para o 

monitoramento de raios e prevenção de incêndios em nossa operação, tanto nos canaviais 

quanto na indústria. Uma área com raio de até 10 quilômetros da Unidade é acompanhada 

24 horas por dia e emite alertas, com antecedência de 30 minutos a 1 hora, quando há riscos 

na região, evitando prejuízos para as atividades agroindustriais e garantindo a segurança de 

nossos Integrantes.

Com essa ferramenta, em operação desde abril de 2014, o tempo de reação aos focos de 

incêndio na área agrícola diminuiu 60% porque, assim que os alertas são emitidos, as brigadas 

posicionam-se em pontos estratégicos, nos quais há maior visibilidade das áreas plantadas, 

e ficam prontas para agir. Além disso, com maior conhecimento dos riscos e segurança para 

operar, houve aumento de produtividade em torno de 34% nas áreas de carregamento e 

expedição de etanol, atividades antes paralisadas sempre que havia ameaça de chuvas.

2,82 2,40
1,80 1,39

0,82 0,62
0,30
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GeStão de reSíduoS

Na operação e gestão de nosso Negócio, buscamos reduzir a geração de resíduos sólidos e 

garantir seu reaproveitamento ou a sua destinação correta. Dois ecoindicadores, monitorados 

mensalmente, estabelecem metas relacionadas a esses objetivos.

O primeiro indicador tem como objetivo diminuir o envio de resíduos para aterros e, na safra 

2015/2016, nosso desempenho foi 59% melhor do que a meta estabelecida. O segundo visa 

à redução dos resíduos contaminados destinados para destruição térmica. Neste aspecto, 

nossa performance foi 18% melhor do que a meta do período e 14% melhor do que no  

ano-safra anterior.

Um dos fatores que permitiram esse aprimoramento foi a implementação do Requisito de 

Atividade Crítica (RAC) de Resíduos. Além disso, as Unidades adotam iniciativas como a 

instalação de coletores específicos para materiais recicláveis e para os contaminados, a 

capacitação das equipes para a melhor segregação dos resíduos e o desenvolvimento de 

alternativas para destinação e reutilização.
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reSíduoS deSCartadoS (t) 2015/2016

periGoSoS

Reciclagem 236,7

Recuperação 186,1

Incineração 0,5

Coprocessamento 780,0

Subtotal 1.203,4

não periGoSoS

Reciclagem 2.683,9

Recuperação 434,4

Incineração 25,1

Coprocessamento 1.193,2

Aterro 332,0

Compostagem 240,3

Outros 105,6

Subtotal 5.014,5

total 6.217,9

Todos os resíduos gerados em nossas atividades recebem a destinação correta e são 

enviados para empresas parceiras homologadas, por meio de visitas e monitoramento 

realizado ao longo do ano, de acordo com nossos padrões. O controle é realizado por 

intermédio dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR), das notas fiscais das 

contratadas e dos Certificados de Destinações. Na safra 2015/2016, os resíduos de nossas 

operações totalizaram 6,2 mil toneladas.  G4-en23 

 G4-en23 
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*Considera os três principais gases de efeito estufa (CO2, CH4 e N2O), e são utilizados como fatores de caracterização 
para a conversão em tCO2e os potenciais de aquecimento global para um horizonte de 100 anos (AGWP100) definidos 
pelo IPCC (2013).

**As estimativas de LUC possuem alguma incerteza, em função da deficiência de dados de estoques de carbono em 
equilíbrio no solo. O método de cálculo utilizado considerou fatores default do Tier 1 do IPCC e foi melhorado com os 
dados mais recentes e regionais do Harmonized World Soil Database (HWSD).

inventário de emiSSõeS de Gee (milhão de tCo2e)* 2015/2016 2014/2015

A Emissão relativa à produção,  

processamento, transporte e insumos
0,9 1,3

B Emissões evitadas com o uso do etanol como 

combustível e energia elétrica excedente
5,5 3,8

C Estoque de carbono em decorrência  

do Land Use Change (LUC)**
1,3 1,4

Efeito de mitigação líquido (A-B-C) 5,9 3,9

emissões atmosféricas 
 G4-dma    G4-en15    G4-en16    G4-en17 

A Odebrecht Agroindustrial elabora seu inventário de emissões de gases de efeito estufa 

há três anos, utilizando uma metodologia específica para o setor sucroenergético criada por 

pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Essa ferramenta considera 

referências internacionais, como as ISOs 14040 e 14044 e diretrizes da Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (EPA), da California Air Resources Board (CARB) e da European 

Renewable Energy Directive, além do mais recente relatório do Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Com o apoio desse levantamento, identificamos que o Efeito de Mitigação líquido das nossas 

atividades é positivo, pois nosso processo produtivo captura mais gases do que emite. Além 

disso, a grande contribuição está nas emissões evitadas pelo uso dos nossos produtos. Na 

safra 2015/2016, obtivemos uma mitigação líquida de 5,9 milhões de toneladas de CO2 equivalente 

(tCO2e), 51% superior ao período anterior, justificado pelo aumento na produção – a maior parte 

do volume corresponde às emissões evitadas pelo uso do produto (linha B da tabela abaixo). 
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biodiversidade 
 G4-dma    G4-en12 

Nossas operações agrícolas e industriais são realizadas próximas a áreas de preservação  

e de proteção ambiental e, por isso, demandam a gestão dos riscos de ocorrência de  

impactos negativos para a biodiversidade e para o solo. Dois instrumentos importantes –  

o Monitoramento Ambiental da Fauna e da Flora e o Plano de Aplicação da Vinhaça (PAV) 

– asseguram a minimização desses riscos. Com esses mecanismos, evitamos que haja 

contaminação do solo e garantimos a contínua observação das condições das espécies nas 

áreas de entorno das nossas Unidades.

Os levantamentos de fauna e flora realizados demonstram que nossas operações não 

apresentam impactos significativos para a biodiversidade. As conclusões desses estudos 

são apresentadas anualmente aos órgãos ambientais estaduais. Em relação aos nossos 

Parceiros Agrícolas, adotamos o mesmo nível de excelência, avaliando criteriosamente as 

áreas antes e durante os contratos de fornecimento, oferecendo suporte técnico e exigindo 

plena conformidade com a legislação, inclusive no que se refere à manutenção de áreas de 

preservação e de reserva legal.

Promovemos, ainda, parcerias com entidades civis e órgãos do poder público locais para 

a preservação dos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, em que estão inseridas nossas 

operações. O Polo São Paulo integra o Programa Conectividade, na região do Pontal do 

odebrecht agroindustrial adere  
ao programa GhG protocol

No intuito de participar de uma plataforma global de inventário 

de emissões, elaboramos em 2016 nosso primeiro relatório de 

acordo com as diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol, 

focado nas emissões de toda a Empresa. Nesse modelo, as 

emissões foram inventariadas para o ano fiscal de 2015 (em 

vez do ano-safra) nos escopos 1, 2 e 3. Essa metodologia 

considera a mudança pelo uso do solo – em nosso caso,  

como remoção biogênica –, mas não subtrai sua participação 

do resultado final nem aufere efeito de mitigação líquida.  

No nosso inventário, essa remoção é de aproximadamente  

1,3 milhão de tCO2e no escopo 1 e de 250 mil tCO2e no escopo 3.

No escopo 1 foram relatadas 638 mil tCO2e de emissões 

diretas brutas e outras 5,8 milhões de tCO2e de emissões 

biogênicas. No escopo 2, as emissões foram de 1,7 mil tCO2e, 

reflexo do baixo consumo de energia elétrica da rede, 

necessário apenas nos períodos entressafra, e 325 mil tCO2e 

no escopo 3. Para esses resultados, foi desconsiderada a 

Unidade Alcídia (SP), que esteve em hibernação ao longo de 

2015, e foram incluídas as emissões dos escritórios em São 

Paulo e Campinas. Consideramos nesse inventário os gases 

CO2, CH4 e N20, e a abordagem de consolidação adotada foi a 

de controle operacional.
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Paranapanema, para a criação de corredores ecológicos que promovam a conservação 

de espécies nativas. Nesse contexto, o Polo oferece apoio técnico aos Parceiros Agrícolas 

para a manutenção adequada de áreas de preservação e reserva legal, atua em conjunto 

com a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) no reflorestamento de 

assentamentos próximos às Unidades e doa mudas para as prefeituras de Teodoro Sampaio, 

Euclides da Cunha e Mirante do Paranapanema. No Polo Araguaia, é mantido um viveiro de 

mudas nativas do Cerrado, que são utilizadas para reflorestar áreas próprias e de Parceiros 

Agrícolas. No Polo Taquari, como parte do plano de compensação ambiental da Unidade Alto 

Taquari, contratamos na safra 2015/2016 uma empresa especializada para desenvolver 

o Plano de Manejo e fazer a demarcação do Parque Estadual Dom Osório Stoffel, em 

Rondonópolis (MT).

Para diminuir o risco de atropelamento de animais silvestres, existentes nas áreas de Reserva 

Legal, Proteção Permanente, de conservação e parques próximos às nossas Unidades, 

instalamos limitadores de velocidade em nossos veículos e investimos em ações de educação 

ambiental e na sinalização das vias.  G4-en30 

O PAV, desenvolvido de acordo com a legislação ambiental, normas técnicas e normativos 

dos órgãos públicos ambientais, estabelece os critérios e procedimentos para a disposição 

da vinhaça, evitando riscos de contaminação do solo e de corpos hídricos nas atividades 

agrícolas. Na safra 2015/2016, a Unidade Santa Luzia registrou o rompimento de uma 

tubulação de vinhaça e consequente vazamento, controlado rapidamente de forma a 

minimizar os impactos ambientais.

Nossas Unidades também são referência na preparação da calda de defensivos agrícolas, 

insumo necessário para o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar. A Tecnocalda é 

feita em locais controlados e automatizados, o que reduz o risco de exposição dos Integrantes 

e os impactos para o meio ambiente. As Unidades também contam com espaços apropriados 

para a estocagem de embalagens cheias e vazias – estas são inutilizadas após passarem pelo 

processo de tríplice lavagem.
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 G4-dma 

O relacionamento da Odebrecht Agroindustrial com as Comunidades dos municípios das regiões 

em que estão localizadas nossas Unidades é direcionado pela Política sobre Sustentabilidade da 

Organização Odebrecht e pela Diretriz de Sustentabilidade da Odebrecht Agroindustrial. Entre 

suas premissas, destacam-se o fortalecimento da cidadania, a promoção da educação e da 

qualificação profissional, o fomento a iniciativas de geração de renda e oportunidades de trabalho 

e a contribuição para a inclusão social e o desenvolvimento sustentável regional.  G4-So1 

Os investimentos sociais que realizamos são agrupados nos programas Acreditar/Acreditar Jr., 

Energia Social e Broto de Gente. Por meio deles, apoiamos diferentes iniciativas desenvolvidas 

por organizações locais que contribuam para a geração de valor local.

programa acreditar jr. 
 G4-dma    G4-So1 

Lançado durante a safra 2014/2015, o programa Acreditar Jr. promove a capacitação profissional 

de jovens entre 17 e 22 anos que moram nas Comunidades próximas às nossas Unidades. Os 

participantes são sempre indicados pelos Integrantes da Odebrecht Agroindustrial e o processo 

de seleção conta com provas, dinâmicas e entrevistas. Depois de aprovados, os selecionados são 

contratados como Aprendizes e passam a fazer parte de um programa específico de formação.

Na última safra, investimos aproximadamente R$ 9,5 milhões no Acreditar Jr. e 219 jovens foram 

beneficiados com cerca de 39,8 mil horas de capacitação. Três turmas foram concluídas no 

primeiro semestre de 2016 e 23 alunos (45% dos formados) foram contratados pela Empresa.

O programa de capacitação tem duração de um ano e meio e envolve três estágios:
σ módulo institucional: focado na disseminação da Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) e 

na formação em aspectos comportamentais.
σ módulo teórico: grade curricular customizada de acordo com as necessidades de cada 

Unidade da Empresa. Esse módulo é aplicado pelas unidades regionais do Senai, que 

também monitoram a conduta e o desempenho dos alunos por meio de avaliações.

desenvolvimento Local

7
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σ módulo prático: inserção dos jovens na rotina das operações agrícolas e industriais, sob 

supervisão dos líderes operacionais e pontos focais da área de Pessoas & Organização. 

A formalização do vínculo dos participantes como Aprendizes ao longo do programa garante 

a remuneração de acordo com os parâmetros legais previstos para menores aprendizes e 

promove o desenvolvimento local e a disponibilidade de mão de obra qualificada para a Empresa.

programa energia Social 
 G4-dma    G4-So1 

Implementado em 2009, o programa Energia Social para Sustentabilidade Local abrange os 

investimentos e iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável das Comunidades 

próximas às nossas Unidades. Na safra 2015/2016, investimos R$ 1,8 milhão, beneficiando 

18,3 mil pessoas por meio dos projetos realizados nas Comunidades. Desde sua criação, 

o Energia Social já investiu cerca de R$ 20 milhões em 72 projetos, com mais de 135 mil 

beneficiados.

O modelo de governança do Energia Social é participativo e promove, periodicamente, a 

inclusão do poder público local e de lideranças comunitárias na identificação das demandas 

e na definição dos projetos a serem realizados, de acordo com as diretrizes estratégicas da 

Empresa. Dessa forma, os moradores da região tornam-se protagonistas do processo de 

decisão e os investimentos conseguem atender, com agilidade, as principais demandas de 

cada Comunidade.  G4-25    G4-26 

Nos municípios, o programa conta com um Conselho Comunitário e quatro Comissões 

Temáticas: Cultura; Educação; Atividades Produtivas; e Saúde, Segurança e Preservação 

Ambiental. Os projetos concluídos nesta safra (veja alguns exemplos no quadro da 

página seguinte) são acompanhados pelas Comissões e monitorados por indicadores 

que consideram, entre outros aspectos, as diretrizes para investimento social privado da 

International Finance Corporation (IFC) do Banco Mundial.
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destaques do energia Social  
na safra 2015/2016 
 G4-27 

Cultura  

σ Construção do Auditório Cultural e Ambiental Valdir 

Justino de Almeida, localizado dentro do Parque Municipal 

Salto do Sucuriú, em Costa Rica (MS), disponibilizando à 

Comunidade um espaço para a disseminação de cultura e a 

conscientização ambiental.

eduCação  

σ Reforma e ampliação de duas escolas municipais de 

educação infantil em Mineiros (GO), ofertando 168 novas 

vagas. 
σ Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de 

Educação Infantil Sonho Meu, em Costa Rica (MS).
σ Formação técnica profissionalizante de 236 pessoas em 

Alto Taquari (MT), em parceira com o Senai, por meio do 

projeto Qualifica Taquari.
σ Formação do Conselho Tutelar em Cachoeira Alta (GO), 

fortalecendo a proteção aos direitos de crianças e 

adolescentes. 

atividadeS produtivaS  

σ Construção da Casa Amas (Associação das Mulheres 

Assentadas da Região do Pontal do Paranapanema) em 

Mirante do Paranapanema (SP), onde serão desenvolvidos 

projetos em saúde, cultura, educação e geração de renda 

para as famílias de assentamentos da região.  

Saúde, SeGurança e preServação ambiental  

σ Reativação da Oficina dos Sonhos integrada à Escola 

de Artes em Costa Rica (MS), que promove atividades 

artísticas e socioeducativas a jovens, em especial aqueles 

que cometeram atos de infração legal, visando sua 

reinserção e a prevenção contra o uso de drogas. 
σ Implantação do Núcleo Florestinha, em Costa Rica (MS), 

para promover a educação ambiental de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
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programa broto de Gente 
 G4-dma    G4-So1 

Localizada no Mato Grosso do Sul, a Associação Broto de Gente é apoiada pela Unidade 

Eldorado e tem como objetivo diminuir a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes por 

meio de atividades realizadas no contraturno escolar e que promovem o desenvolvimento 

cognitivo, psicológico e pedagógico.

Nos dias úteis, os alunos participam de atividades como oficinas pedagógicas de leitura, aulas 

de inglês, práticas esportivas, cursos de dança, teatro e coral. Com isso, as crianças e jovens são 

conscientizados de seu papel transformador na sociedade e começam a ser preparados para o 

mercado de trabalho. Em 2016, os jovens beneficiados pelo Broto de Gente poderão participar 

da seleção para o Programa Acreditar Jr., evolução que visa integrar as ações sociais promovidas 

pela Empresa e dar a oportunidade aos jovens de ingressarem na Odebrecht Agroindustrial.

Na safra 2015/2016, foram destinados R$ 441 mil ao projeto, que atendeu 210 crianças – 

78 delas são filhos de Integrantes da Empresa. Com investimentos de R$ 3,44 milhões, o 

Broto de Gente já beneficiou, em dez anos, 2.260 pessoas entre 6 e 15 anos, entre filhos de 

Integrantes e moradores dos municípios de Deodápolis, Lagoa Bonita, Presidente Castelo, Vila 

União e Porto Vilma.

Gestão do impacto social

Na última safra, investimentos ainda R$ 13,5 milhões na construção de dois viadutos que 

facilitam o acesso a nossos Polos Santa Luzia e Eldorado, o que resultará em significativas 

melhorias na segurança dos usuários das rodovias após a conclusão das obras. Uma das 

pontes está localizada na BR-267 e suas obras foram iniciadas em dezembro de 2014; e a 

outra, concluída após um ano, beneficia os usuários da rodovia MS-145. Essas benfeitorias, 

por outro lado, tiveram como impactos a supressão da vegetação local (compensada 

com o plantio de mil mudas de árvores) e o desvio momentâneo da rota da rodovia para a 

execução das obras (mitigado pela implantação de sinalização adequada a fim de diminuir o 

risco de acidentes).  G4-eC7 

Além disso, para aprimorar a gestão de nossos impactos sociais, realizamos na safra 

2015/2016 um ciclo de workshops internos, nos quais todas as áreas da Empresa foram 

envolvidas para mapear os riscos e impactos – potenciais e reais – de nossas atividades 

sobre as Comunidades locais e estruturar planos de ação e mitigação relacionados a esses 

aspectos. Entre as conclusões desse processo, destacamos:  G4-So2 

σ Controle da mosca dos estábulos: o inseto apresenta risco de prejudicar a produção 

leiteira e o ganho de peso do gado nas fazendas de pecuária bovina, e suas larvas podem 

se proliferar na torta de filtro (resíduo sólido da filtragem do caldo de cana-de-açúcar) 

e na palha misturada com a vinhaça. Nosso Plano de Aplicação da Vinhaça (PAV) inclui 

medidas para otimizar a utilização do insumo e evitar áreas de proliferação da mosca. 
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Além disso, atuamos em parceria com as propriedades vizinhas às nossas Unidades para 

realizar a limpeza dos estábulos e desenvolver iniciativas de mitigação. Em conjunto com 

a Embrapa, buscamos alternativas para minimizar esse impacto, uma vez que não existe 

solução definitiva de curto prazo para a questão.
σ independência econômica dos municípios: a instalação de nossas Unidades em municípios 

no interior de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo pode fazer com que 

as economias locais tornem-se dependentes de nossas atividades, o que potencializaria 

impactos negativos com a redução ou paralisação das nossas atividades. Para diminuir esse 

risco, investimos no programa Energia Social, que estimula o desenvolvimento econômico 

regional e a qualificação profissional dos moradores locais.
σ Crescimento ordenado e custo de vida: a construção de novas Unidades Agroindustriais 

pode ocasionar desestabilização socioeconômica de municípios pequenos, devido a fatores 

como chegada de novos moradores e aumento do custo de vida. Para minimizar esses 

riscos, contamos com o programa Energia Social para investir em atividades produtivas em 

nível local e fomentamos a inclusão do poder público e de lideranças da Comunidade em um 

modelo de governança participativa dos investimentos sociais.
σ Controle de agroquímicos e da vinhaça: para evitar a contaminação do solo e de corpos 

hídricos, seguimos rígidos parâmetros normativos que limitam a quantidade de substâncias 

químicas aplicadas nos canaviais e possuímos procedimentos de inspeção e manutenção 

preventiva dos equipamentos e instalações, com o objetivo de impedir vazamentos de 

vinhaça. Além disso, nossos Integrantes são capacitados para agir emergencialmente, 

garantido uma resposta ágil e efetiva a esse tipo de ocorrência.
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 G4-dma 

A Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) é o pilar central de nosso modelo de gestão e da 

definição da estratégia, priorizando a transparência e a ética no relacionamento com todos 

os públicos da cadeia de valor. Nossa estrutura de governança garante a independência 

na condução dos negócios e assegura a conformidade das operações e dos processos às 

legislações e normativas para o setor sucroenergético.

Nossas políticas e práticas de governança têm evoluído continuamente para atender as 

demandas das partes interessadas e estar em linha com as melhores práticas de mercado. 

Um dos principais avanços que realizamos na safra 2015/2016 foi o desenvolvimento 

da Diretriz de Sustentabilidade da Odebrecht Agroindustrial, documento que orienta 

a incorporação das práticas de sustentabilidade em todas as atividades, operações e 

relacionamentos da Empresa e enfatiza os valores da TEO.

O desenvolvimento dessa Diretriz considerou, como referências, aspectos e demandas 

de compromissos globais e nacionais (como o Pacto Global e a Coalizão Brasil, Clima e 

Florestas, entre outros), a Matriz de Materialidade da Empresa, diretrizes internas e padrões 

de desempenho internacionais (GRI, Bonsucro, Princípios do Equador e outros). Ela é 

disseminada para os Polos Produtivos e tem sido fundamental para colocar nossos Líderes 

na linha de frente para a realização dos compromissos que assumimos, como os de promover 

a preservação ambiental, aprimorar o desempenho para a sustentabilidade e fortalecer os 

relacionamentos com Integrantes, Clientes, Parceiros e Comunidades.

Nossos valores e princípios estão expressos no Código de Conduta Ética para Integrantes 

e no Código de Conduta Ética dos Fornecedores. Os documentos estão disponíveis aos 

interessados em nosso site institucional e na intranet. Além disso, aos Integrantes e aos 

Parceiros são apresentados os Códigos no momento da contratação e da homologação em 

nosso sistema, respectivamente. Entre os nossos objetivos, está o esforço contínuo para 

fortalecer os valores e diretrizes em campanhas de reciclagem direcionadas aos Integrantes.  
 G4-56 

Ética, Transparência 
e integridade

8
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Para garantir a transparência e a integridade nos relacionamentos, contamos com o Linha 

de Ética, canal para o recebimento de denúncias de condutas que violem os Códigos ou 

legislações vigentes, normas e procedimentos internos, além de princípios éticos e boas 

práticas de governança. O Linha de Ética pode ser acessado pela internet ou por telefone 

(0800 721 8434) e atende Integrantes, Parceiros, membros das Comunidades locais e outros 

públicos da Empresa.  G4-58 

Todas as denúncias recebidas são tratadas por meio de um sistema de gestão de relatos, que 

garante a confidencialidade das informações, e encaminhadas para a área de conformidade 

da Empresa. Os casos de maior criticidade são analisados por essa equipe e os de resolução 

mais simples são direcionados para as áreas envolvidas, que devem apresentar um plano de 

ação. As principais denúncias recebidas na safra 2015/2016 são referentes a assédio moral 

e descumprimento de políticas e normas internas da Empresa. Nessas situações, os Líderes 

dos Integrantes envolvidos são orientados a fortalecer o compromisso de suas equipes com 

nossa cultura e a TEO.  G4-58 

No período, recebemos um total de 402 denúncias, das quais 356 (88,6%) foram 

consideradas procedentes. Dois casos foram investigados como conflitos de interesse e 

irregularidade na relação com Parceiros. A investigação sobre um dos relatos resultou no 

desligamento do Integrante e no descredenciamento do Fornecedor. O segundo episódio, 

envolvendo a acusação de pagamentos ilícitos feitos por Fornecedores a Integrantes, ainda 

estava sob investigação ao final do período relatado. Nenhum desses casos está relacionado a 

suborno ou corrupção envolvendo entidades públicas ou órgãos da Administração Pública na 

forma da Lei da Empresa Limpa (Lei nº 12.846/2013).  G4-58    G4-So5 

linha de Ética – relatos recebidos em 2015/2016 por tema

aSSÉdio moral (35,32%)

Cumprimento da lei e polítiCaS internaS (27,86%)

abuSo de poder (8,96%)

oportunidadeS iGuaiS (6,47%)

Conflito de intereSSeS (4,23%)

patrimônio da empreSa (2,24%)

SSma (1,74%)

SuGeStão de melhoria (1,74%)

relação Com forneCedoreS (1,74%)

outroS (9,70%)
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Governança Corporativa

Nossa estrutura de governança conta com um Conselho de Administração, cujos membros 

são indicados pelo Acionista controlador e desempenham funções executivas em outras 

empresas da Organização Odebrecht. O Conselho conta com o apoio de Comitês, que 

submetem recomendações ao órgão a fim de aprimorar a qualidade e a agilidade do processo 

de deliberação.  G4-34 

Dentre esses Comitês, existem dois permanentes que se reúnem no mínimo duas vezes por ano:
σ Comitê de finanças, investimento e auditoria: responsável pelas políticas corporativas 

nesses temas, analisa as Demonstrações Financeiras e quaisquer operações e projetos de 

investimentos e acompanha transações com partes relacionadas, entre outras atribuições.
σ Comitê de pessoas e organização: como principais competências, atualiza as diretrizes 

institucionais em aspectos como remuneração, desenvolvimento de Integrantes e 

sustentabilidade, define parâmetros para a adoção de incentivos de longo prazo, programas 

de previdência privada e remuneração variável, analisa individualmente a remuneração de 

administradores e acompanha os indicadores de SSMA (Segurança, Saúde e Meio Ambiente).  

 G4-34 

A execução das estratégias definidas pelo Conselho de Administração é de responsabilidade 

da Diretoria Executiva, composta pelo Líder Empresarial e mais sete Líderes que direcionam o 

desenvolvimento das atividades nas áreas administrativas e operacionais.

Os interessados podem conhecer os responsáveis pela nossa governança no site da Empresa.

Compromissos e agenda do setor

Em nossa estratégia, a adesão a compromissos voluntários e princípios globais contribui 

para a crescente integração da agenda da sustentabilidade ao desenvolvimento do Negócio, 

promovendo a melhoria de processos, a ampliação do diálogo e da prestação de contas 

aos nossos públicos e o apoio institucional para o desenvolvimento de políticas públicas 

relevantes para a Empresa. As premissas e diretrizes desses compromissos serviram de 

referência para a elaboração da Diretriz de Sustentabilidade da Empresa.  G4-15 

Além dos compromissos, nossa representação institucional por meio de entidades de classe 

do setor sucroenergético tem permitido aprimorar as discussões em torno dos desafios 

e necessidades dos produtores de açúcar e etanol, envolvendo nossos pares, governos e 

outros agentes da cadeia de valor.  G4-16 

As principais pautas discutidas nesses fóruns na safra 2015/2016 foram: 1) criação de um 

diferencial tributário que considere os impactos positivos do uso do etanol em substituição 

à gasolina; 2) o desenvolvimento de mecanismos que reflitam os ganhos da energia gerada 

a partir de biomassa na formação de preços de leilões de energia; 3) a promoção de um 
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ambiente internacional competitivo para a comercialização de açúcar e etanol. Em relação 

às entidades de representação do setor produtivo, as principais agendas estão associadas à 

modernização da legislação trabalhista e à competitividade em comparação aos concorrentes 

no mercado externo.  G4-16 

A maior organização representativa do setor de açúcar e bioenergia no Brasil é a União 

da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA). A Odebrecht Agroindustrial integra o Conselho 

Deliberativo da entidade e participa de sete grupos de trabalho (tributário, governança, 

sustentabilidade, meio ambiente, sindical, comunicação e bioeletricidade). No período 

2015/2016, a Empresa contribuiu com recursos financeiros adicionais para que a UNICA 

desenvolvesse um relatório técnico de defesa do setor frente a medidas protecionistas sobre 

a importação de açúcar na Tailândia. Esse trabalho foi amplamente discutido com o governo 

brasileiro, que deu início aos trâmites para a abertura de um painel contra o país asiático na 

Organização Mundial do Comércio. Por meio da UNICA, a Empresa também contribui para os 

debates do Fórum Nacional Sucroenergético e da Frente Parlamentar pela Valorização do 

Setor Sucroenergético no Congresso Nacional.  G4-16 
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Compromissos voluntários assumidos 
pela odebrecht agroindustrial 
 G4-15 

σ iniciativas empresariais do Centro de estudos em 

Sustentabilidade da fundação Getulio vargas (GvCes): 

a participação na rede de empresas parceiras do GVCes 

oferece, entre outros ganhos, diversas ferramentas para 

aprimorar a medição do desempenho em sustentabilidade. 

A adesão da Empresa em 2016 teve foco inicial no inventário 

de emissões de gases de efeito estufa de acordo com as 

diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol e estão 

previstas ações, no próximo ano-safra, relacionadas à 

análise de ciclo de vida do produto, considerando as pegadas 

hídrica e de carbono, e à gestão da sustentabilidade na 

cadeia de Fornecedores.
σ pacto Global: a Odebrecht Agroindustrial assinou a 

carta-compromisso com os princípios do Pacto Global 

em 2012, quando participou da conferência Rio+20. No 

primeiro semestre de 2016, a Empresa reforçou seu 

comprometimento com as metas e diretrizes globais 

da Organização das Nações Unidas (ONU) para o 

desenvolvimento sustentável das empresas ao tornar-se 

formalmente signatária do Pacto Global.
σ Coalizão brasil, Clima e florestas: devido à relevância do 

setor sucroenergético para mitigar e prevenir as mudanças 

climáticas, a Odebrecht Agroindustrial integra desde 

2015 essa iniciativa, por meio da UNICA. Coordenada por 

associações dos mais diversos setores produtivos do 

país, a Coalizão vem trabalhando, entre outros temas, no 

desenvolvimento dos compromissos assumidos pelo Brasil 

no Acordo de Paris, celebrado na COP-21.

σ empresa amiga da Criança: entre 2009 e 2015, o 

engajamento da Empresa com o programa da Fundação 

Abrinq permitiu compreender os impactos e oportunidades 

das nossas atividades na proteção dos direitos da criança e 

do adolescente. A partir de 2016, o compromisso com esse 

tema é garantido por meio da participação como signatária do 

Pacto Global.
σ protocolo agroambiental: desde 2008, a Empresa está 

comprometida com a antecipação do prazo para eliminação 

da prática da queima nos canaviais – temos 100% de nossa 

colheita mecanizada desde nossa fundação, em 2007. O 

Protocolo é coordenado pelo Governo do Estado de São 

Paulo, pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) 

e pela Organização de Plantadores de Cana da Região 

Centro-Sul do Brasil (Orplana).
σ programa Senai de ecoeficiência: as Unidades Santa  

Luzia, Eldorado e Costa Rica integram a iniciativa  

sul-mato-grossense que avalia o desempenho ambiental 

das indústrias no Estado e emite um selo para classificar a 

performance de cada empresa. Esse selo é utilizado como 

parâmetro para ampliação de incentivos fiscais (Decreto 

Estadual nº 13.606/2013) ou adotado voluntariamente 

como instrumento de gestão.
σ Compromisso nacional pelo aperfeiçoamento das 

Condições de trabalho na Cana-de-açúcar: assumido 

entre 2009 e 2013, esse compromisso é um exemplo das 

melhorias de gestão de longo prazo que podem ser obtidas 

a partir do engajamento em iniciativas externas voluntárias. 

O acordo, firmado entre sete Ministérios e quatro entidades 

da sociedade civil, promoveu o desenvolvimento de 

melhores condições de trabalho no campo. Mesmo após 

a extinção do acordo, a Empresa continua implementando 

práticas para garantir sua adequação aos princípios do 

Compromisso.
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Complemento GRi
Nesta seção, apresentamos aos nossos públicos interessados o Sumário de Conteúdo da GRI 

e dados complementares aos indicadores da versão G4. Outras informações relacionadas aos 

indicadores estão localizadas nos demais capítulos de nosso Relatório Anual.

9

 G4-7 
A Organização Odebrecht detém 99,99% do capital social da Odebrecht Agroindustrial. Para 

mais informações, clique aqui.

 G4-10 
Ao longo de 2015/2016, o Programa de Estágio passou a ser considerado como a principal 

porta de entrada dos jovens na Empresa. Estabelecemos parcerias com as universidades 

de destaque no entorno de nossos Polos Agroindustriais e focamos na identificação dos 

jovens estudantes, em vez dos recém-formados. Isso justifica o crescimento no número de 

estagiários de 26 para 62, na comparação anual, e a redução do número de recém-formados, 

de 36 para 3.

A Odebrecht Agroindustrial não conta com autônomos em atividades significativas e não está 

sujeita a variações sazonais em sua força de trabalho. Para mais informações, clique aqui.

força de trabalho por  
vínCulo empreGatíCio e Gênero*

2015/2016 2014/2015 2013/2014

homenS mulhereS total total total

Integrantes 9.302 1.584 10.886 13.083 14.953

Aprendizes 114 79 193 145 92

Jovens Parceiros 1 2 3 36 34

Estagiários 35 27 62 26 26

Terceirizados 4.471 285 4.756 7.288 5.325

total 13.923 1.977 15.900 20.578 20.430

*O histórico segmentado por gênero não está disponível.
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força de trabalho por reGião e Gênero* 2015/2016

homenS mulhereS total

Sudeste 2.994 407 3.401

Centro-Oeste 10.929 1.570 12.499

total 13.923 1.977 15.900

inteGranteS por Contrato de trabalho, tipo de empreGo e Gênero* 2015/2016

homenS mulhereS total

Tempo indeterminado 9.303 1.586 10.889

Tempo determinado 149 106 255

total 9.452 1.692 11.144

*Histórico não disponível.

*Considera Integrantes, Aprendizes, Jovens Parceiros e Estagiários. Todos os Integrantes por tempo indeterminado têm jornada de trabalho integral. Histórico não disponível.

 G4-11 
Todos os Integrantes estão cobertos por acordos coletivos de trabalho.

 G4-12 
A gestão de Fornecedores da Odebrecht Agroindustrial é realizada por duas áreas distintas: 

Suprimentos e Parcerias Agrícolas. A área corporativa de Suprimentos é responsável pela 

contratação de Fornecedores de equipamentos agrícolas e industriais e respectivos serviços 

de manutenção ou locação, insumos e materiais, transporte de cana, logística e serviços 

gerais. No último ano-safra, foram contratados 4.406 Fornecedores, totalizando R$ 2,3 

bilhões em compras. Desse total, cerca de 35% foram destinados à aquisição de insumos e 

materiais e outros 26% para atividades logísticas e de transporte de cana. Geograficamente, 

os Fornecedores estão concentrados no Centro-Oeste e no Sudeste, onde também se 

localizam as operações da Empresa, representando 36,5% e 56,0% do total de Fornecedores, 

respectivamente. Uma área específica em cada Polo é responsável por gerenciar os Parceiros 

de cana-de-açúcar e de terras para cultivo. A equipe de Parcerias Agrícolas e o Programa de 

Fornecedores para esse público foram criados em 2013 para superar os desafios do setor 

sucroenergético, garantindo o fornecimento de matéria-prima com qualidade, produtividade e 

competitividade. A proposta é que os Parceiros atuem na formação de lavoura, tratos culturais 

e corte, carregamento e transporte (CCT), com a previsão de expansão das áreas plantadas 

para que as Unidades alcancem o máximo de sua capacidade produtiva. As parcerias são 

baseadas em uma proposta ganha-ganha, em que a Odebrecht Agroindustrial fornece 

suporte para o desenvolvimento de um plano de negócios e apoio técnico. Em contrapartida, 

a Empresa busca empresas experientes no mercado e comprometidas com a melhoria dos 

índices de produtividade e qualidade do canavial. Dependendo das necessidades de cada Polo, 

também são fechados contratos de fornecimento spot, válidos apenas para a entrega naquele 

ano-safra. Para mais informações, clique aqui.
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 G4-13 
Em relação à estrutura societária, as seguintes movimentações ocorreram: aumento de capital 

da Rio Claro Agroindustrial S.A., diluindo a participação de Acionista minoritário nessa Unidade 

para menos de 1%; e aquisição das participações de Acionistas minoritários da Destilaria Alcídia 

S.A., garantindo 100% do capital social da Unidade. Para saber sobre mudanças operacionais 

no período, veja a seção Quem Somos, e para informações sobre alterações na relação com 

Fornecedores, leia a seção Relacionamento com Parceiros e Fornecedores.

 G4-14 
Não há risco de impacto ambiental grave ou irreversível nas operações da Odebrecht 

Agroindustrial. Os riscos ambientais de maior potencial estão associados à utilização da vinhaça 

na fertirrigação dos canaviais (desenvolvimento da mosca dos estábulos e contaminação 

do solo e de corpos hídricos), sendo todos reversíveis. A Empresa garante a integridade dos 

sistemas para aplicação da vinhaça por meio de um conjunto de procedimentos preventivos e do 

monitoramento periódico da qualidade dos solos e corpos d’água. Em caso de vazamentos, as 

ações de contenção e remediação são iniciadas imediatamente, todas as lideranças da Empresa 

são comunicadas em até 24 horas e um relatório detalhado sobre a abrangência do incidente e 

as ações de melhoria a serem adotadas é elaborado dentro de 15 dias úteis.

 G4-16 
A Odebrecht Agroindustrial participa dos conselhos decisórios da União da Indústria de 

Cana-de-Açúcar (UNICA), da Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do 

Sul (Biosul), do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg), 

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

e da União dos Produtores de Bioenergia (Udop). Nas três primeiras, a Empresa também 

integra comitês e comissões relacionadas a meio ambiente, saúde e segurança, gestão 

agrícola, recursos humanos e questões jurídicas e tributárias. Em relação aos debates 

mais abrangentes do setor produtivo, a Odebrecht Agroindustrial participa do Conselho 

Temático de Agroindústria da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Núcleo de 

Acompanhamento Legislativo da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp).  

A Empresa ainda contribui para o desenvolvimento de políticas públicas para o setor por meio 

de seu envolvimento na Câmara Setorial do Açúcar e Etanol, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, e na Mesa Tripartite Governo-Produtores-Distribuidores, do 

Ministério de Minas e Energia. Para mais informações, clique aqui.

 G4-17 
O Relatório Anual 2015/2016 da Odebrecht Agroindustrial compreende as seguintes entidades: 

Agro Energia Santa Luzia S.A.; Brenco Companhia Brasileira de Energia Renovável S.A.; 

Destilaria Alcídia S.A.; Rio Claro Agroindustrial S.A.; Usina Eldorado S.A.; e Usina Conquista do 

Pontal S.A. Além dessas, as demonstrações financeiras da Empresa também contemplam as 

entidades Odebrecht Agroindustrial Participações S.A.; Centro Sul Transportadora Dutoviária 

Ltda.; Odebrecht Agroindustrial International Corp.; e Pontal Agropecuária S.A. Especificamente 

em relação aos indicadores ambientais (G4-EN1, G3-EN3, G4-EN8, G4-EN10, G4-EN11,  

G4-EN23, G4-EN31 e G4-EN34) e aos de segurança e saúde (G4-LA6) são consideradas 

apenas as operações agroindustriais, excluindo-se os escritórios em São Paulo e Campinas.
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 G4-19    G4-20    G4-21 
A tabela, a seguir, apresenta os aspectos relacionados a cada um dos temas materiais e os 

respectivos limites externos. O limite interno de todos os aspectos materiais é a Empresa 

como um todo, incluindo suas Unidades produtivas e escritórios. Para saber mais, clique aqui.

tema material aSpeCtoS Gri CorrelaCionadoS limiteS externoS

impaCto ambiental

Biodiversidade
Emissões
Efluentes e resíduos
Produtos e serviços
Conformidade (ambiental)
Transporte
Geral
Avaliação ambiental de fornecedores
Mecanismos de queixas e reclamações  
relacionadas a impactos ambientais

Geográfico: regional, exceto para emissões, produtos 
e serviços, conformidade e avaliação de fornecedores, 
cujos impactos e riscos têm abrangência nacional.

Públicos: Comunidade, Fornecedores, Parceiros 
Agrícolas, Organizações Não Governamentais, 
Governo e Instituições Financeiras.

deSenvolvimento loCal
Impactos econômicos indiretos
Comunidades locais
Práticas de compra

Geográfico: regional, exceto para práticas de compra, 
cujos impactos e riscos têm abrangência nacional.

Públicos: Comunidade, Fornecedores e Governo.

uSo efiCiente doS  
reCurSoS naturaiS

Materiais
Energia
Água

Geográfico: regional.

Públicos: Fornecedores, Parceiros Agrícolas e 
Organizações Não Governamentais.

ÉtiCa, tranSparênCia  
e inteGridade

Avaliação de fornecedores  
em práticas trabalhistas
Combate à corrupção
Concorrência desleal
Conformidade (social – sociedade)

Geográfico: nacional.

Públicos: Acionistas, Clientes, Parceiros Comerciais, 
Instituições Financeiras, Governo e Imprensa.

SeGurança e Saúde  
doS inteGranteS

Saúde e segurança no trabalho
Treinamento e educação

Geográfico: regional.

Público: Governo.

deSempenho doS neGóCioS
Desempenho econômico
Emprego

Geográfico: nacional.

Públicos: Acionistas, Clientes, Parceiros Comerciais e 
Instituições Financeiras.
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 G4-22 
Três indicadores tiveram seus métodos de consolidação alterados de forma significativa. 

Nesses casos, os históricos não foram recalculados e os dados informados em relatórios 

anteriores não podem ser comparados a fim de analisar a evolução do desempenho:

 σ G4-en1: as categorias de materiais consumidos foram alteradas para aproximar o relato da 

forma como esse aspecto é gerenciado. 

σ G4-en10: as premissas de reutilização de água foram revisadas, deixando de considerar a 

vinhaça captada diretamente da cana-de-açúcar no volume de água reutilizada. 

σ G4-en31: as categorias de investimentos e gastos ambientais foram alteradas para 

aproximar o relato da forma como esse aspecto é gerenciado. 

 G4-23 
Não houve alteração significativa nos limites e escopos dos aspectos materiais em relação a 

períodos anteriores.

 G4-25 
O processo de materialidade envolveu os públicos mais diretamente relacionados às operações 

da Empresa. Os convidados de governos e Comunidades locais foram selecionados a partir 

dos representantes envolvidos no Energia Social, programa de investimento social privado nas 

Unidades da Empresa. Para convidar representantes de Clientes e Fornecedores, foi realizada 

uma seleção com as áreas que atuam diretamente com esse público, indicando aqueles que mais 

poderiam contribuir para o processo de materialidade. Para mais informações, clique aqui. 

 G4-27 
Por meio do processo de engajamento dos stakeholders para a Matriz de Materialidade, foi 

possível identificar tópicos de interesse de cada grupo em relação à gestão e ao relato de 

sustentabilidade da Odebrecht Agroindustrial, listados abaixo. Para mais informações sobre os 

tópicos levantados pelo programa Energia Social, clique aqui.

σ Clientes | Demandam uma atuação mais próxima com o mercado regulador e a cadeia 

para garantir a competitividade do setor no longo prazo. Entre as prioridades de atuação, 

preocupam-se com o pilar econômico e a gestão ambiental, garantindo eficiência no 

consumo de água e energia e a minimização de impactos negativos. 

σ fornecedores | Também entendem ser foco estratégico a garantia de resultados 

econômico-financeiros, que permitam o desenvolvimento dos negócios e o investimento 

em aspectos socioambientais. No viés ambiental, destacam como prioridades a atuação 

em geração de energia limpa com crédito de carbono, as atividades de educação para a 

sustentabilidade e a adaptação ao risco de escassez de água. Esse público também se 

preocupa com a gestão de aspectos de integridade e anticorrupção e com a relação com as 

Comunidades locais de cada Polo.  
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σ Sociedade Civil | Os principais tópicos de interesse relacionam-se com o desenvolvimento 

local e os investimentos sociais privados. Esse público demanda o crescente envolvimento 

da população na elaboração e implantação de projetos e políticas públicas, incluindo a 

comunicação efetiva e a capacitação dos moradores locais para atuar nas iniciativas 

implementadas. Como áreas prioritárias para investimento destacaram-se educação, 

empregabilidade local de jovens, cultura e turismo. No âmbito ambiental, a principal 

preocupação desse público é a destinação adequada de resíduos e o incentivo à reciclagem. 

σ Governo local | Apresenta como prioridade a gestão ambiental, sobretudo na questão 

de gerenciamento de resíduos e preservação da biodiversidade. Também recomenda 

intensificar ações de educação para a sustentabilidade para a Comunidade, a fim de 

contribuir para uma cultura local no tema. 

σ integrantes | Demandam foco da Empresa na gestão de segurança e saúde e na capacitação 

dos Integrantes, buscando mais produtividade nas operações e, consequentemente, a 

recompensa e remuneração justa do público interno. Outros focos prioritários na opinião 

desse público são: a gestão ambiental, sobretudo na destinação de resíduos, no uso 

eficiente de recursos naturais e na preservação da biodiversidade; e o desenvolvimento 

local, intensificando ações de educação e sensibilização, além do engajamento de governos 

e lideranças comunitárias.

 
 G4-57 
Em caso de dúvidas relacionadas a regras de comportamento ético, os Integrantes devem 

buscar a orientação de seus Líderes e, se a questão não for solucionada dessa forma, a área 

de conformidade da Empresa. Esse diálogo direto e transparente entre as equipes é um 

dos aspectos da cultura empresarial da Odebrecht Agroindustrial. Além disso, o canal Fale 

Conosco do site institucional também pode ser utilizado para encaminhar dúvidas dessa 

natureza. A Empresa não possui registro formal de recebimento desse tipo de manifestação.
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 G4-eC1 
O valor econômico direto gerado pela Odebrecht Agroindustrial atingiu R$ 1,7 bilhão. Entre os 

fatores que impactaram esse resultado, destacam-se: 1) crescimento dos volumes de venda 

e do preço médio dos produtos; 2) aumento da quantidade de cana-de-açúcar adquirida de 

terceiros; 3) elevação dos valores de amortização na lavoura (expansão das áreas aptas ao 

plantio) e na indústria (início da depreciação de investimentos para a ampliação da Unidade 

Eldorado); e 4) crescimento das receitas financeiras, pela atualização de valores a receber 

pela venda de ativos de energia e pela valorização do dólar frente ao real nas operações 

de exportação de açúcar. Em relação ao valor econômico distribuído, a principal variação 

significativa refere-se a Financiadores, cujo montante foi 66% maior em função do aumento 

do saldo médio da dívida (necessidades de capital de giro) e do custo médio da dívida. Para 

mais informações, clique aqui.

demonStração do valor adiCionado (r$ mil) 2015/2016 2014/2015 2013/2014

valor econômico direto gerado

Vendas de mercadorias, produtos e serviços 3.839.623 3.220.226 2.842.855

Ganho de capital bruto na venda dos ativos de cogeração de energia 0 0 2.036.361

Insumos adquiridos de terceiros -1.666.063 -1.298.445 -972.536

Valor adicionado bruto 2.173.560 1.921.781 3.906.680

Depreciação, amortizações e exaustão -1.332.672 -1.050.877 -1.186.069

Valor adicionado líquido 840.888 870.904 2.720.611

Valor adicionado recebido em transferência 833.054 434.091 197.912

valor adicionado total a distribuir 1.673.942 1.304.994 2.918.522

valor econômico distribuído

Pessoas e encargos 836.095 819.823 838.297

Governo e sociedade (impostos, taxas e contribuições) 169.967 130.324 407.015

Financiadores (juros e aluguéis) 2.568.995 1.547.729 1.598.218

Lucro (prejuízo) do exercício -1.898.786 -1.142.156 62.642

Participação dos não controladores -2.329 -50.726 12.350

 G4-eC7 
A construção dos dois viadutos próximos às Unidades Santa Luzia e Eldorado contribuiu 

para a arrecadação de aproximadamente R$ 600 mil em impostos municipais, por meio da 

contratação de Fornecedores para a execução das obras. Para mais informações, clique aqui.

 G4-eC9 
A Odebrecht Agroindustrial não tem um processo formal para esse aspecto, mas em caso de 

empate das condições comerciais os compradores são orientados a privilegiar Fornecedores 

locais (do mesmo Estado em que se localizam as Unidades produtivas). No caso dos 

Parceiros de cana-de-açúcar, 100% são locais, reduzindo custos logísticos e incrementando a 

produtividade no fornecimento de cana para as Unidades. Para mais informações, clique aqui.
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Geração e  
ConSumo de  
enerGia em  
2015/2016 (Gj)*

polo  
São paulo

polo 
eldorado

polo  
Santa luzia

polo  
GoiáS

polo araGuaia polo taquari

ConSolidado
morro 

vermelho
áGua 

emendada
CoSta  

riCa
alto 

taquari

A. Energia gerada  
a partir do  
bagaço de cana

1.766.619 1.074.030 2.089.198 1.393.605 1.174.450 975.351 1.487.722 1.114.869 11.075.845

B. Energia elétrica  
adquirida da rede

3.815 22.619 2.914 2.956 8.636 5.768 7.238 1.760 55.706

C. Energia vendida 1.188.671 662.749 1.410.345 937.037 823.539 667.809 1.094.482 773.954 7.558.586

Consumo de energia 
(a+b-C)

581.764 433.900 681.767 459.523 359.547 313.311 400.478 342.676 3.572.965

 G4-en8 
A Odebrecht Agroindustrial capta água diretamente de fontes superficiais e conta com poços 

em suas Unidades para a captação subterrânea. Para mais informações, clique aqui.

 G4-en3 
A Odebrecht Agroindustrial gera toda a energia de que necessita para suas operações por 

meio da queima do bagaço de cana-de-açúcar e comercializa o excedente. Apenas na 

entressafra as Unidades adquirem energia elétrica de concessionárias. Para mais informações, 

clique aqui.

*O histórico não foi apresentado, pois o método de consolidação desse indicador foi alterado neste período.

Captação de áGua  
em 2015/2016 (mil m3)

polo  
São paulo

polo 
eldorado

polo  
Santa luzia

polo  
GoiáS

polo araGuaia polo taquari

morro 
vermelho

áGua 
emendada

CoSta  
riCa

alto 
taquari

Águas superficiais 4.327 4.152 6.387 8.015 3.240 2.793 4.048 2.989

Águas subterrâneas* 272 66 75 39 55 44 60 50

total 4.599 4.218 6.462 8.054 3.295 2.837 4.108 3.039

*Apenas os dados do Polo São Paulo foram obtidos por medidor de vazão nos poços de captação subterrânea. 
Os demais volumes foram estimados com base nas licenças de outorga.
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reutilização de áGua*

polo  
São paulo

polo 
eldorado

polo  
Santa luzia

polo  
GoiáS **

polo araGuaia polo taquari

morro 
vermelho

áGua 
emendada

CoSta  
riCa

alto 
taquari

volume (mil m3) 2.596 2.303 2.467 2.022 1.248 1.207 2.444 1.779

percentual sobre o total captado 56% 55% 38% 25% 38% 43% 59% 59%

 G4-en10 
Dois importantes processos garantem a minimização de água captada pela Odebrecht 

Agroindustrial. Um deles está relacionado à natureza do Negócio da Empresa: a cana-de-açúcar  

possui 70% de água em sua composição, que é extraída no processo industrial e aproveitada em 

etapas produtivas e na vinhaça para irrigação dos canaviais. O outro aspecto é a recirculação de 

água nas indústrias, com circuitos semifechados e aproveitamento do vapor condensado para 

o resfriamento de equipamentos, e a utilização das águas residuárias na formação da vinhaça. 

Dessa forma, a Empresa garante uma operação com zero efluentes, uma vez que aquilo que seria 

descartado é destinado à área agrícola para fertirrigação. Para mais informações, clique aqui.

*Valores estimados a partir do balanço hídrico das Unidades, considera a água reutilizada na indústria e a água residuária, aplicada com a vinhaça na fertirrigação dos canaviais. 
**O percentual de reutilização no Polo Goiás inclui a água captada diretamente para irrigação, por isso é inferior às demais Unidades, nas quais não há captação para esse uso. 
Considerando apenas a captação para indústria, o percentual de reutilização é de 55%.

 G4-en11 
A Odebrecht Agroindustrial possui algumas áreas de plantio em Zonas de Amortecimento, 

Áreas de Preservação Ambiental (APAs) e no entorno de outras unidades de conservação:

σ polo São paulo: 2.480 hectares no entorno do Parque Morro do Diabo e da Estação 

Ecológica Mico-Leão-Preto, ambos importantes para a preservação da Mata Atlântica. Na 

Estação Ecológica, podem ser realizadas pesquisas, com prévia autorização, mas não é 

permitida a visitação. 

σ polo eldorado: 392 hectares na APA das Várzeas do Rio Ivinhema, que visam preservar esse 

curso d’água, relevante na composição da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. 

σ polo araguaia: 939 hectares na Zona de Amortecimento do Parque Nacional das Emas. 

Considerado uma unidade de conservação de proteção integral, foi criado para preservar 

o bioma Cerrado e proteger áreas de recarga do aquífero Guarani. O Parque é considerado 

pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. 

σ polo taquari: 46.014 hectares em Zonas de Amortecimento de unidades de conservação 

relacionadas às nascentes dos Rios Sucuriú e Taquari e ao Parque Nacional das Emas; 

4.164 hectares de plantio em APA da Bacia do Alto Paraguai; 29.957 hectares em APAs 

municipais da Nascente do Rio Araguaia, Ninho das Águas e Ribeirão do Sapo. Todas essas 

áreas de conservação são relevantes para a preservação do Cerrado e de nascentes na 

região.
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 G4-en23 
A Odebrecht Agroindustrial tem como objetivos reduzir a geração de resíduos sólidos e sua 

destinação para reaproveitamento. Para mais informações, clique aqui.

reSíduoS deSCartadoS (t)

polo  
São paulo

polo 
eldorado

polo  
Santa luzia

polo  
GoiáS

polo araGuaia polo taquari

morro 
vermelho

áGua 
emendada

CoSta  
riCa

alto 
taquari

periGoSoS

Reciclagem 40 45 18 93 8 8 14 11

Recuperação 3 27 45 0 0 0 57 55

Incineração 0 0 0 0 0 0 0 0

Coprocessamento 100 127 114 113 70 58 119 79

Subtotal 143 199 177 206 78 66 190 145

não periGoSoS

Reciclagem 465 797 511 37 87 51 353 382

Recuperação 0 0 0 411 16 8 0 0

Incineração 0 0 0 0 0 0 0 25

Coprocessamento 0 0 0 0 0 0 124 1.069

Aterro 32 68 54 37 50 44 23 25

Compostagem 2 62 36 43 34 26 14 24

Outros 0 0 0 0 0 0 8 98

Subtotal 499 927 601 528 187 129 522 1.623

total 642 1.126 778 734 265 195 712 1.768

 G4-en29 
Não foram recebidas multas ou sanções não monetárias significativas relacionadas a não 

conformidades ambientais no último período.

 G4-en31 
Os investimentos ambientais da Odebrecht Agroindustrial totalizaram cerca de R$ 24,8 milhões 

na safra 2015/2016. Para mais informações, clique aqui.

inveStimentoS e GaStoS em proteção ambiental no ano-Safra 2015/2016 (r$ mil)*

Disposição de resíduos 1.804

Emissões atmosféricas 175

Prevenção e gestão ambiental 22.455

Remediação 362

total 24.796

*O método de consolidação do indicador foi alterado neste período, por isso o histórico comparável não está disponível. As categorias apresentadas compreendem as seguintes atividades: 
Disposição de resíduos – incineração, aterros, coprocessamento, equipe terceirizada de gerenciamento de resíduos; Emissões atmosféricas – monitoramento de gases de caldeiras e 
fornos, se aplicável; Prevenção e gestão ambiental – Gastos Fixos e Desembolsáveis (GFD) equipe SSMA, treinamentos, custos de licenciamentos, monitoramentos ambientais, consultorias, 
investimentos para melhoria dos processos; Remediação – custos com remediação de solos, corpos hídricos, recuperação de Áreas de Proteção Ambiental (APA), Áreas de Preservação 
Permanente (APP), Reserva Legal (RL), Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) etc.
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 G4-en34 
Todas as queixas recebidas são analisadas pelo Superintendente da Unidade envolvida e 

encaminhadas aos Gerentes responsáveis, com prazo estabelecido para apresentar medidas 

de controle ou resolução da questão. Todas as medidas são registradas em um sistema 

específico e contam com o envolvimento de diversas áreas, muitas vezes dialogando com as 

partes interessadas para compreender o problema e buscar uma solução satisfatória. Para 

mais informações, clique aqui.

 G4-la1 
O efetivo e a taxa de rotatividade da Odebrecht Agroindustrial são acompanhados 

mensalmente. A Empresa tem uma meta anual de redução de sua taxa de rotatividade, 

definida com base no resultado do ano anterior. Os processos de recrutamento e seleção 

são realizados internamente, por meio do know-how de nossos profissionais da área de 

Pessoas e Organização e da indicação de nossos Líderes. A Empresa prioriza o lançamento 

de Integrantes e a mobilização de profissionais das diversas empresas da Organização 

Odebrecht, uma vez que essas pessoas já conhecem e praticam os valores e a cultura 

corporativos. Caso seja necessária a contratação de profissionais do mercado, a Odebrecht 

Agro divulga suas vagas em portais on-line. A definição do perfil da vaga ocorre em conjunto 

com os líderes de cada área e não considera critérios de gênero ou idade.

Ao longo do ano-safra 2015/2016, 3.523 pessoas deixaram a Empresa, sendo 2.005 delas 

pela redução do quadro funcional em função do amadurecimento das equipes e da crescente 

produtividade nas operações. A taxa de rotatividade ficou em 12,8%, índice 41% inferior ao do 

período anterior. Para mais informações, clique aqui.

ContrataçõeS e demiSSõeS em 2015/2016* número de ContrataçõeS número de demiSSõeS Turnover

por Gênero

Homens 1.205 1.267 10,7%

Mulheres 187 251 2,1%

por faixa etária

Até 30 anos 741 608 5,1%

De 30 a 50 anos 597 788 6,6%

Acima de 50 anos 54 123 1,0%

por reGião

Sudeste 258 279 2,4%

Centro-Oeste 1.134 1.239 10,4%

total 1.392 1.518 12,8%

*Considera os Integrantes com contrato de trabalho por tempo indeterminado (Integrantes e Jovens Parceiros). A fórmula utilizada para calcular o turnover é: número de demissões 
(exceto redução de efeitvo)/headcount médio no ano-safra.
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mÉdia de horaS de 
CapaCitação por 
inteGrante por  
CateGoria funCional*

2015/2016 2014/2015 2013/2014

homenS mulhereS total homenS mulhereS total homenS mulhereS total

Diretores 5,2 na 5,2 0,1 na 0,1 24,5 na 24,5

Gerentes e coordenadores 32,3 18,7 29,9 34,1 25,9 32,9 63,2 64,3 63,4

Técnicos 55,5 29,1 48,7 40,6 21,1 35,6 53,6 25,2 46,3

Administrativos 24,9 14,0 19,9 24,4 15,8 20,3 37,8 29,5 33,7

Líderes operacionais 66,0 47,3 65,1 73,6 67,5 73,3 98,3 81,1 97,4

Operacional/ Produção 59,1 54,6 58,6 65,6 75,5 67,0 57,2 63,6 58,1

Manutenção 51,7 35,9 51,1 28,3 56,3 29,1 43,8 18,2 42,2

Outros 51,3 44,2 48,4 15,5 24,0 19,8 16,2 55,3 32,3

total 55,3 37,4 52,6 55,7 50,4 54,9 57,4 51,1 56,4

 G4-la9 
Foram realizadas mais de 580 mil horas de capacitação dos Integrantes na safra 2015/2016. 

Para mais informações, clique aqui.

 G4-So8 
Na safra 2015/2016, a Odebrecht Agroindustrial assinou três Termos de Ajuste de Conduta, 

relacionados a aspectos de composição e eleição das Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes (Cipas), horas extra e jornada de trabalho de Aprendizes. As multas recebidas no 

período por não conformidades com a legislação somaram R$ 71,9 mil, sendo a maioria delas 

relacionada a demandas trabalhistas e nenhuma com valor individual expressivo.

*Considera os Integrantes com contrato de trabalho por tempo indeterminado (Integrantes e Jovens Parceiros).
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Sumário de Conteúdo da Gri
 G4-32 

ConteúdoS padrão GeraiS

eStratÉGia e análiSe páGina verifiCação externa

G4-1 8 -

G4-2 4; 5 -

perfil orGanizaCional páGina verifiCação externa

G4-3 6 -

G4-4 6 -

G4-5 6 -

G4-6 6 -

G4-7 6; 53 -

G4-8 6 -

G4-9 6; 14; 16 -

G4-10 17; 18; 53 -

G4-11 54 -

G4-12 20; 21; 54 -

G4-13 6; 20; 55 -

G4-14 55 -

G4-15 50; 52 -

G4-16 50; 51; 55 -

aSpeCtoS materiaiS identifiCadoS e limiteS páGina verifiCação externa

G4-17 55 -

G4-18 5 -

G4-19 5; 56 -
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ConteúdoS padrão GeraiS

aSpeCtoS materiaiS identifiCadoS e limiteS páGina verifiCação externa

G4-20 5; 56 -

G4-21 5; 56 -

G4-22 57 -

G4-23 57 -

enGajamento  
de sTakeholders páGina verifiCação externa

G4-24 5 -

G4-25 5; 44; 57 -

G4-26 5; 44 -

G4-27 5; 45; 57 -

perfil do relatório páGina verifiCação externa

G4-28 3 -

G4-29 3 -

G4-30 3 -

G4-31 3 -

G4-32 3; 65 -

G4-33 3 -

Governança páGina verifiCação externa

G4-34 50 -

ÉtiCa e inteGridade páGina verifiCação externa

G4-56 48 -

G4-57 58 -

G4-58 49 -
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ConteúdoS padrão eSpeCífiCoS

CateGoria eConômiCa

aSpeCtoS materiaiS indiCadoreS páGina omiSSõeS verifiCação externa

Desempenho 
econômico

G4-DMA 11  - -

G4-EC1 14; 59 - -

Impactos  
econômicos  
indiretos

G4-DMA 43 - -

G4-EC7 46; 59 - -

Práticas  
de compras

G4-DMA 20 - -

G4-EC9 21; 59 - -

CateGoria ambiental

aSpeCtoS materiaiS indiCadoreS páGina omiSSõeS verifiCação externa

Materiais
G4-DMA 30  - -

G4-EN1 30; 31 - -

Energia
G4-DMA 33 - -

G4-EN3 33; 60 - -

Água

G4-DMA 32 - -

G4-EN8 32; 60 - -

G4-EN10 32; 61 - -

Biodiversidade

G4-DMA 41 - -

G4-EN11 61 - -

G4-EN12 41 - -

Emissões

G4-DMA 40 - -

G4-EN15 40 - -

G4-EN16 40 - -

G4-EN17 40 - -

Efluentes e resíduos
G4-DMA 35 - -

G4-EN23 39; 62 - -

Produtos e serviços
G4-DMA 35 - -

G4-EN27 35; 36 - -

Conformidade
G4-DMA 36 - -

G4-EN29 62 - -

Transportes
G4-DMA 41 - -

G4-EN30 42 - -

Geral
G4-DMA 30 - -

G4-EN31 30; 62 - -
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Avaliação ambiental  
de fornecedores

G4-DMA 20  - -

G4-EN32 20; 22 - -

Mecanismos de 
queixas e reclamações 
relacionadas a  
impactos ambientais

G4-DMA 35 - -

G4-EN34 36; 37; 63 - -

CateGoria SoCial – prátiCaS trabalhiStaS e trabalho deCente

aSpeCtoS materiaiS indiCadoreS páGina omiSSõeS verifiCação externa

Emprego

G4-DMA 17 - -

G4-LA1 19; 63

A Empresa não apresenta a taxa de 
contratações, pois esse indicador não 
se aplica à gestão da rotatividade de 
Integrantes.

-

Saúde e segurança  
no trabalho

G4-DMA 23 - -

G4-LA6 23

A taxa de absenteísmo não inclui 
terceirizados. Em relação às taxas de 
frequência e gravidade, não está disponível 
a segmentação por gênero.

-

Treinamento  
e educação

G4-DMA 17 - -

G4-LA9 19; 64 - -

Avaliação de 
fornecedores em 
práticas trabalhistas

G4-DMA 20 - -

G4-LA14 20; 22 - -

CateGoria SoCial – SoCiedade

aSpeCtoS materiaiS indiCadoreS páGina omiSSõeS verifiCação externa

Comunidades locais

G4-DMA 43; 44; 46 - -

G4-SO1 43; 44; 46 - -

G4-SO2 46 - -

Combate à corrupção
G4-DMA 48 - -

G4-SO5 49 - -

Conformidade
G4-DMA 48 - -

G4-SO8 64 - -

ConteúdoS padrão eSpeCífiCoS

CateGoria ambiental

aSpeCtoS materiaiS indiCadoreS páGina omiSSõeS verifiCação externa
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