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Somos muito além do suco

I

nspirados pelo nosso propósito de Nutrir

nosso portfólio e entregando produtos

a vida, vivendo legados, trabalhamos

e soluções inovadoras para toda

para alimentar as pessoas e promover

a nossa cadeia.

o bem para o planeta.
Desenvolvemos o nosso negócio baseado
Cultivamos, produzimos e entregamos

na integridade, nutrindo relações diversas

alimentos de origem natural e sustentável

e de influência com toda a cadeia.

para diversos países. Fazemos isso atuando
de forma integrada em toda a cadeia de

Nossos valores são a base para o nosso

valor, desde o plantio até a entrega do

crescimento consistente, que nos faz hoje

produto ao redor do mundo, atendendo

uma das maiores empresas globais de suco

os nossos clientes com qualidade.

e ingredientes de laranja. Com diálogo e
respeito, nutrimos não só as pessoas que

Nosso produto, natural e nutritivo, contribui

consomem nossos produtos, mas todas

para a saúde e a segurança alimentar

aquelas que fazem eles acontecerem,

de pessoas no mundo todo. Investimos

do pomar até a mesa.

continuamente em inovação, ampliando

A base do nosso propósito está em nutrir, não somente as pessoas,
mas a vida! E assim, nutrindo a vida, vivemos no presente os legados
que levaremos para o futuro.
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Trajetória Sustentável

A

sustentabilidade é a

sustentável até 2030 e desde

em pelo menos um padrão

essência do nosso

2020 nós fazemos parte do

de agricultura sustentável –

negócio e permeia

Pacto de Suco Sustentável

SAI Platform, Rainforest Alliance

as relações com todos, dentro

(SJC), que reforça esse

ou Fairtrade.

e fora da empresa.

comprometimento público
e global.

Em nossa jornada e através da

Ao longo dos anos, atuamos
com transparência para

evolução constante das nossas

Com o propósito de

contribuir com a resiliência

práticas de gestão, vivemos

continuarmos nutrindo

climática. Sabemos que a

legados consistentes e lideramos

relações ao longo da

emergência climática é um

o avanço de sustentabilidade

cadeia e fomentando ações

dos grandes desafios do nosso

no setor. Desde 2016, possuímos

sustentáveis, desenvolvemos

tempo, por isso aderimos

100% de fazendas próprias com

desde 2016 o Programa

aos Science Based Targets

certificação SAI Platform nível

Trilhar, que tem como objetivo

initiative (SBTi), além de investir

ouro e mais de 65% de nossa

a elevação das práticas

em projetos de eficiência,

produção de frutas é certificada

socioambientais e produtivas

priorizando o uso de energia

como sustentável.

da cadeia de fornecimento de

renovável. Nossa matriz

fruta. Em parceria com nossos

energética atual já é +60%

Estamos comprometidos em

produtores, alcançamos mais

renovável e privilegiamos

atingir 100% de fornecimento

de 100 fazendas auditadas

o manejo sustentável.

65%

de nossa produção
de frutas certificada
como sustentável

60%

da matriz energética
é renovável

Somos signatários
do Pacto de Suco
Sustentável (SJC)
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Nos reconhecemos como um sistema

parte de todas as nossas relações, dentro

vivo e estamos integrados às localidades

e fora da companhia. Através do Programa

onde atuamos. Por isso, contribuímos para

de Compliance, temos uma definição clara

o desenvolvimento socioeconômico das

sobre a conduta esperada e ferramentas

comunidades e da sociedade como um

que asseguram um ambiente íntegro

todo. Investindo em programas voltados

e transparente, garantindo a perenidade

à educação e qualificação profissional,

do nosso negócio e a geração de valor

Nossos investimentos em inovação

visando o fortalecimento da qualidade

de longo prazo.

e agricultura 4.0 permitem que nossas

da educação e a formação de jovens para

fazendas sejam interconectadas, o que

o mundo do trabalho, envolvendo mais

Reforçando os nossos compromissos e a

possibilita captura de informações para

de 16 territórios de atuação e impactando

transparência, em 2021 aderimos ao Pacto

tomadas de decisão mais precisas

cerca de 20 mil pessoas.

Global da ONU, que é a maior iniciativa de

e gestão integrada de todas as etapas
do processo produtivo.

sustentabilidade corporativa do mundo,
Todas as nossas ações são pautadas

com o intuito de estimular empresas a

pela integridade. Nós agimos de acordo

alinharem sua atuação para atingir os

Toda a nossa trajetória e resultado

com o que acreditamos, fazendo o certo,

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

consistente só é possível pois somos um

com ética, transparência e respeito.

(ODS) até 2030. Aderimos também ao

grande ecossistema de pessoas engajadas

A governança da companhia reflete

movimento “100% transparência”, que busca

em torno do nosso propósito. Promovemos,

o compromisso para que esse valor faça

o combate a corrupção.

através do Programa para Todos, um
ambiente diverso de valorização das pessoas
como elas são. No programa, trabalhamos
temas e ações sobre a importância da
Diversidade, Equidade e Inclusão em suas
diferentes esferas, valorizando as diversas

15

projetos
sociais

em 16 territórios
de atuação

Somos signatários do
Pacto Global da ONU

visões e experiências.
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Compromissos 2030
E S G

C

onscientes de que a

Esse importante passo é pautado pela definição dos nossos compromissos e metas sobre

sustentabilidade é uma jornada,

os temas ambientais, sociais e de governança (ESG) que serão entregues até 2030.

demos mais um passo para

Essa construção foi colaborativa, considerando a visão dos públicos de interação (interno

construir uma empresa cada vez mais

e externo), tendências e conectados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

sustentável e, assim, criar valor
de longo prazo para todos e todas.

Esses compromissos direcionam os temas materiais e nossos esforços atuais e futuros
conectados ao propósito de Nutrir a vida, vivendo legados.

Definimos o nosso mandato para 2030,
onde nos comprometemos a assegurar a

Conheça os nossos compromissos ESG 2030 e acompanhe a nossa jornada:

competividade e a perenidade do negócio,
produzindo alimentos de origem natural
com as melhores práticas ambientais,

Nossos Compromissos ESG 2030

valorizando as pessoas e com uma
governança transparente e efetiva.
Temos o compromisso com uma cadeia
de fornecimento sustentável e de sermos
protagonistas na geração de impacto
positivo em todas as nossas relações.

E Contribuir para a resiliência climática
E Fomentar a biodiversidade
E Gerir racionalmente os recursos hídricos
S Impulsionar a transformação social
S Promover a diversidade, equidade e inclusão
G Liderar a cadeia de valor sustentável
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Contribuir para a
resiliência climática
A emergência climática é um dos grandes

Nossa matriz energética é +60% renovável e substituímos insumos

desafios do nosso tempo. Reduzir as emissões

agrícola, privilegiando manejo sustentável.

de gases do efeito estufa é o primeiro passo para
contribuirmos com a resiliência climática.

Temos o compromisso de reduzir as emissões em 28% nos escopos 1
e 2 até 2030 e aumentar as remoções líquidas, tendo o balanço líquido

A Citrosuco atua com transparência nesta

de remoções e emissões de GEE cada vez mais positivo. Com nossos

agenda, publicando inventários de emissões

pomares perenes de laranja, contribuímos diretamente para remoção

GEE (Gases de Efeito Estufa) e investindo em

de carbono da atmosfera, capturando mais de 500 mil Ton CO2 por ano.

projetos de eficiência e uso de energia renovável.

Estamos alinhados ao compromisso well below 2°C do SBTi. Neste
momento, priorizamos as metas para os escopos 1 e 2, mas como líderes
da cadeia sabemos do nosso papel de reduzir as emissões do escopo 3.
META 2030

Reduzir 28% de emissões de CO2 eq1;
Remoção líquida de 1,6 MM ton de CO2 eq2.

OBJETIVO
CENTRAL 2030

Promover a neutralização das emissões de GEE
mediante redução de emissões diretas, indiretas,
remoção, compensação e restauração de ecossistemas.

STATUS
EM 2019

Emissões de CO2 equivalente3
Escopo 1: 406 Kton
Escopo 2: 30 Kton
Escopo 3: 374 Kton
Remoções em pomares próprios: 0 Kton4

1. Considerando escopos 1 e 2.
2. Balanço líquido resultante das remoções de pomares próprios com as emissões do escopo 1 e 2.
3. Inventário de emissões 2019 passou por complementar revisão técnica mediante
metodologias ISO 14064-3 (2007) e Especificações de Revisão do Programa Brasileiro
GHG Protocol, executado por empresa acreditada pelo INMETRO.
4. Em sua trajetória a Citrosuco já removeu da atmosfera volume de CO2 eq, porém, para
efeito de meta e por disponibilidade metodológica, as remoções serão contabilizadas
a partir de 2021 nos pomares próprios da companhia.
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Biodiversidade

AMBIENTAL

E

Fomentar a
biodiversidade
META 2030

Projetos estruturados de conservação da
biodiversidade para 100% dos hectares
destinados a proteção ambiental.

OBJETIVO
CENTRAL 2030

Assegurar proteção e restauração da natureza nas
operações em coexistência com modelo de produção
sustentável e transparente.

STATUS EM
2020/2021

2 projetos de biodiversidade (CitroApis em 4 fazendas
e Avistamento de Animais em 25 fazendas).

A atuação ativa de fomento em nossas áreas verdes
possibilita a coexistência sustentável com nosso
sistema de produção agrícola.
Gerimos mais de 19,1 mil hectares destinados
à conservação da fauna e da flora, distribuídos
entre os biomas do Cerrado e da Mata Atlântica.
Resguardamos os entornos de nascentes,
rios e lagos que têm o papel fundamental
na biodiversidade e nos recursos hídricos.
Desde 2018, atuamos proativamente em projetos de avistamento de

animais silvestres e desenvolvimento da cadeia de abelhas em coexistência
em nossos pomares, promovendo um ecossistema mais sustentável.
Para 2030, nos comprometemos em intensificar o desenvolvimento de
projetos estruturados para 100% dos hectares destinados a proteção
ambiental, fortalecendo nosso impacto positivo. A nossa jornada de
Biodiversidade será sustentada mediante a expansão de produção de
abelhas e mel; caracterização e monitoramento faunístico e florístico;
expansão de viveiro de mudas nativas, incrementando plantação
de pomares.
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Gerir racionalmente
os recursos hídricos
A água é um bem essencial ao nosso planeta,

investimentos tecnológicos permitem tratamento e reúso da água,

nutrindo a vida. É com a fundamental participação

fortalecendo a recirculação de mais de 900 mil m3 de recursos

da água que damos vazão ao impacto positivo

hídricos nas últimas 3 safras.

através do nosso negócio.
Para 2030, vamos garantir ainda mais racionalidade na captação de
Mais de 80% do consumo de água da Citrosuco está

recursos hídricos nas operações agrícolas, mediante reservatórios

concentrado na irrigação de fazendas, em função das

e ações de manejo ao entorno de bacias hidrográficas.1 Em nossas

condições climáticas nas regiões em que atuamos.

fábricas, vamos incrementar a eficiência do uso da água, mediante

O sistema eficiente de gotejamento leva a água e os

monitoramento e tecnologia, assegurando menor consumo de recursos

nutrientes direto às raízes das plantas. Em nossas 4

para desenvolvimento dos nossos produtos. Ambos os movimentos

indústrias localizadas no Brasil e nos Estados Unidos,

impactarão positivamente a disponibilidade de água aos stakeholders.

META 2030

Racionalizar a captação de água em
100% das bacias hidrográficas críticas,
contribuindo para o aumento da
disponibilidade hídrica aos stakeholders.
Aumentar em 20% a eficiência do uso
da água na operação industrial (m3/ton).

OBJETIVO
CENTRAL 2030

STATUS EM
2020/2021

Gerir os recursos hídricos com eficiência sistêmica,
garantindo a competitividade do negócio
e disponibilidade aos stakeholders.
Operações agrícolas: Captura outorgada anual
de 40 milhões de m3 em 8 fazendas selecionadas
de regiões de bacias hidrográficas críticas;
16.089 hectares irrigados;
Operações industriais: 2,3 m3/ton de água consumida.

1. O conceito de bacia hidrográfica crítica é derivado do WRI Aqueduct.

12

A Citrosuco

SOCIAL

Gestão Social

S

Nossa Jornada em
Sustentabilidade

Compromissos
ESG 2030

Asseguração
externa

| Compromissos ESG 2030

Impulsionar a
transformação social
Atuar no desenvolvimento socioeconômico das

e fortalecimento da atuação dos jovens em cidadania. Os principais

comunidades onde operamos é parte do nosso

projetos são: PVE - Parceria pela Valorização da Educação; Projeto

legado, mediante intervenções de impacto positivo.

Pescar - iniciação profissional de jovens; Programa Cidadania
– fomento à Educação Política; Apoio à Gestão Pública (AGP) –

Em 16 territórios de influência, desenvolvemos

qualificação de gestão da saúde pública.

projetos de investimento social, alocando mais
de R$ 2 milhões por ano para o enfrentamento

Para 2030, iremos atuar para reduzir a maior vulnerabilidade social

das vulnerabilidades locais junto aos stakeholders,

identificada em 100% dos territórios de influência priorizados.

incluindo: programas educacionais, proteção de

Desenvolveremos intervenções integradas mediante investimento

direitos das crianças e adolescentes, saúde pública

social e de impacto, em sinergia com políticas públicas, vocações
locais e atores do ecossistema de cada território.

META 2030

Redução da maior vulnerabilidade social em
100% dos territórios priorizados onde atuamos,
através de agenda integrada de atuação social
e fortalecimento de políticas públicas.

OBJETIVO
CENTRAL 2030

Ampliar e ganhar robustez na gestão social integrada
ao negócio, visando promover a geração de valor
compartilhado e inclusivo nas localidades com
engajamento e participação dos públicos
de relacionamento.

STATUS EM
2020/2021

16 territórios de atuação com +15 projetos com foco
na área de Educação, Cidadania e fortalecimento de
políticas públicas, totalizando mais de R$ 2 milhões
em investimento anual.
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Diversidade

SOCIAL

S

Promover a diversidade,
equidade e inclusão
As pessoas dão vida ao nosso propósito.

Para continuarmos avançando, iremos proporcionar maior

Em 2015, criamos o Programa Para Todos,

representatividade de mulheres e negros em nossa liderança,

em que trabalhamos temas e ações sobre a

sendo que 16% de mulheres e negros já estão em cargos de

importância da Diversidade, Equidade e Inclusão.

supervisão acima. Para 2030, nos comprometemos em ampliar

Avançamos muito na inclusão de PCD´s e

oportunidades e acesso aos cargos de liderança atingindo no

possuímos mais de 400 PCD´s incluídos em nosso

mínimo 30% de representatividade. Esse programa será fomentado

ambiente, sendo que 16% já demonstram evolução

pela liderança e campanhas para conscientização e engajamento,

na carreira.

adicionados a revisão constante dos processos e práticas.

30% de mulheres e/ou negros na liderança
(supervisores acima);
META 2030

OBJETIVO
CENTRAL 2030

STATUS EM
2019/2020

Assegurar a evolução da carreira profissional
das pessoas com deficiência, garantindo
aprendizagem e crescimento.
Tornar-se uma empresa desejada em razão de nossas
práticas de gestão, sendo reconhecida por seu
ambiente diverso, valorizando as pessoas como elas
são através do seu potencial, agregando valor aos
negócios com suas diferentes visões e experiências.
16 % mulheres e negros em liderança (supervisores acima);
5% de PCD´s e 16% de evolução de carreira.
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Cadeia de valor

GOVERNANÇA

E

Liderar a cadeia
de valor sustentável
A Citrosuco já opera 100% das 25 fazendas próprias
certificadas de acordo com a SAI Platform nível
ouro, atuando de acordo com as mais robustas
práticas agrícolas internacionais.

META 2030

100% do fornecimento de fruta sustentável.

OBJETIVO
CENTRAL 2030

Assegurar cadeia de produção de fruta fortalecida
com melhores práticas de sustentabilidade, conforme
critérios de certificação independentes.

Em 2016, criamos o Programa Trilhar, que tem por
objetivo estreitar o relacionamento com nossos
fornecedores de fruta e disseminar as melhores

STATUS EM
2020/2021

práticas de sustentabilidade, ampliando assim

100% de fruta própria certificada de acordo com
SAI Platform nível ouro.
43% de fruta de produtores terceiros certificada
de acordo com SAI Platform, Rainforest ou Fairtrade.

a participação das frutas certificadas e auditadas
internacionalmente em nossa produção. Um passo importante
nessa trilha foi o compromisso assumido em 2020 junto ao Sustainable
Juice Covenant, pacto global que visa assegurar 100% da cadeia de valor
sustentável até 2030. Essas ações fortalecem o papel líder da Citrosuco
em fomentar as melhores práticas socioambientais em suas fazendas
e com seus parceiros.
Continuaremos evoluindo frente ao nosso compromisso 2030 de
atingir uma cadeia 100% sustentável mediante fomento, articulação
e parcerias para viabilizar certificações de sustentabilidade
em produtores parceiros.
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Contribuir para a
resiliência climática
Reduzir 28% de emissões de CO2 eq;
Remoção líquida de 1,6 MM ton de CO2 eq.

Fomentar a
biodiversidade

Gerir racionalmente
os recursos hídricos

A

ESG 2030

GO
V

Liderar a cadeia
de valor sustentável

EN
M B I TAL

Compromissos

Racionalizar a captação de água em
100% das bacias hidrográficas críticas,
contribuindo para o aumento da
disponibilidade hídrica aos stakeholders;
Aumentar em 20% a eficiência do uso
da água na operação industrial (m3/ton).

IA

L

NÇA
NA
ER

Projetos estruturados
de conservação da
biodiversidade para 100%
dos hectares destinados
a proteção ambiental.

| Compromissos ESG 2030

SOC

100% do fornecimento
de fruta sustentável.

Impulsionar a
transformação social
Redução da maior vulnerabilidade
social em 100% dos territórios
priorizados onde atuamos, através de
agenda integrada de atuação social
e fortalecimento de políticas públicas.

Promover a diversidade,
equidade e inclusão
30% de mulheres e/ou negros na liderança (supervisores acima);
Assegurar a evolução da carreira profissional das pessoas com
deficiência, garantindo aprendizagem e crescimento.
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Declaração de Verificação - Bureau Veritas
O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau

A respeito da relevância dos Compromissos

e um Relatório Detalhado, entregues

Veritas) foi contratado pela Citrosuco S.A.

concluímos que o estudo de materialidade

à Citrosuco e mantidos como registro

(Citrosuco) para conduzir uma verificação

realizado em 2020 traz uma base confiável

em nosso database interno. O Parecer de

Razoável a respeito dos Compromissos

para estabelecimento dos temas

Segunda Parte contém o resultado de todo

2030 da companhia, associados à sua

e indicadores escolhidos.

o processo de verificação, realizado de

estratégia de ESG.

Escopo do trabalho e entregáveis

acordo com a norma ISAE 3000. O Relatório
demonstra a trilha amostral de dados

Esta verificação foi conduzida por

O escopo de Verificação contemplou a

e informações verificados, no contexto

uma equipe multidisciplinar,

análise específica de relevância e políticas/

da nossa análise.

contemplando verificadores com

programas voltados ao atendimento dos

competência nas áreas ambiental,

Compromissos 2030 da Citrosuco,

Contato

social e de governança empresarial.

além da confiabilidade e exatidão

www.bureauveritascertification.com.br/faleconosco.asp

Conclusão

dos dados usados para definir
os baselines de cada Compromisso.

Com base na verificação realizada por nós
e as evidências obtidas, somos de opinião

Os dados e informações passados,

que os Compromissos 2030 da Citrosuco

verificados por nossa equipe, se referem à

foram estabelecidos com base em critérios

linha de base adotada pela Citrosuco (safra

sólidos de relevância, capacidade de

2020/21), exceto para o tema da agenda

realização, confiabilidade e exatidão de

climática, que tem a safra 2019/2020

Alexander Vervuurt

dados. De acordo com nossa avaliação,

como linha de base.

Auditor-líder

os dados associados aos baselines

São Paulo, Janeiro de 2022.

Bureau Veritas Certification – Brasil

analisados refletem de forma confiável

Ao final do processo de Verificação foi

o desempenho da companhia.

gerado um Parecer de Segunda Parte (SPO)
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