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APRESENTAÇÃO
Este relatório apresenta as ações, desafios
e desempenho da Citrosuco entre 1º de
julho de 2019 e 30 de junho
de 2020 – safra 2019/2020.
O relato segue as diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI), versão
Standards, e está estruturado de acordo
com as prioridades de sustentabilidade
do negócio, divididas nos pilares
de Produtos, Pessoas, Planeta
e Governança. Para informações
sobre os dados aqui apresentados,
entre em contato pelo e-mail
sustentabilidade@citrosuco.com.br ou
acesse www.citrosuco.com.br
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Mensagem do presidente | GRI 102-14

CITROSUCO MUITO ALÉM DO SUCO
A safra 2019/2020 foi marcada pelo início
da pandemia da Covid-19. Esta transformou
a vida das pessoas e impôs novos desafios
à economia global, configurando-se num
período de muitas incertezas, mas também
de muitos aprendizados e superação para
toda a sociedade.
Diante deste cenário, reafirmamos que
somos Muito Além do Suco, traduzindo
o nosso propósito de “produzir alimentos
para uma vida com energia e mais
saudável” em ações concretas que se
desdobram a partir do tripé Produtos
Saudáveis, Pessoas Saudáveis e
Planeta Saudável.
É nisso que acreditamos e é assim que,
somado aos desafios trazidos pela

pandemia, reafirmamos nosso compromisso
de respeito às pessoas para que juntos
possamos construir uma sociedade cada vez
mais inclusiva, justa e próspera.
Suportados por um propósito claro e
pautados em nossos valores e cultura
organizacional, pudemos antecipar cenários
e dar respostas rápidas aos desafios
impostos pela pandemia. Nosso foco esteve
na saúde, segurança e proteção às pessoas;
na manutenção da cadeia de abastecimento
de nossos clientes; na qualidade e segurança
dos alimentos e na saúde financeira
do negócio.
Em parceria com o Instituto Votorantim,
através de nosso conhecimento em
práticas em gestão e transformação

MARIO
BAVARESCO
JUNIOR
PRESIDENTE
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Mensagem do presidente

social, reorganizamos nossos projetos
e desenvolvemos novas linhas de
investimento social, com ações voltadas
ao fortalecimento da sociedade no
enfrentamento da pandemia de Covid-19.
Dentre inúmeras medidas adotadas,
afastamos os trabalhadores dos grupos
de risco que não poderiam exercer
suas atividades em home office e
conseguimos manter o emprego e renda
dos trabalhadores.
Assim, ao mesmo passo em que fomos
capazes de garantir a segurança das
pessoas em todas as nossas operações
agrícolas, industriais e portuárias,
também mantivemos o abastecimento
ininterrupto de nossos clientes em
todas as geografias em que operamos,
assegurando a oferta de um alimento de
alto valor nutricional e impacto positivo

sobre o sistema imunológico, bem como
entregamos os resultados acordados
com os acionistas.
Como líderes na cadeia produtiva do suco
de laranja e seus ingredientes, temos
clareza do nosso papel na construção
de um setor cada vez mais sustentável
e resiliente. Assim, continuamos a focar
e a investir de forma alinhada a nossa
estratégia de negócio sustentável.
Na safra, firmamos o compromisso
em ter 100% da produção agrícola e
industrial sustentável até 2030. Junto a
este compromisso, estabelecemos novas
parcerias e iniciamos um amplo processo
de consulta a todos os nossos produtores
de fruta, visando o engajamento nesta
jornada e o desenvolvimento de ações
para o alcance deste objetivo.

Concluímos etapas importantes de
nosso processo de transformação digital,
atualizamos nossa plataforma transacional
com o go live do SAP 4/Hana. Esta nova
plataforma permitirá maior integração
entre todas as operações da Companhia
e o aporte de novas tecnologias como
internet das coisas e inteligência artificial,
o que resultará na maior sustentabilidade e
eficiência dos processos.
Também avançamos em outras medidas
voltadas à agricultura 4.0 em nossas
fazendas, embarcando tecnologias
que nos permitiram, por exemplo,
ter conectividade wifi em toda a área
produtiva das fazendas e o mapeamento
das condições fitossanitárias e de
produtividade de cada árvore de laranja.
Estas aplicações, entre outras que estão
em desenvolvimento, nos permitirão

alcançar novos patamares de ganhos
econômicos, sociais e ambientais.
Seguimos firmes, investindo no futuro
da citricultura. Temos a convicção dos
benefícios que o nosso negócio traz à
sociedade, com a oferta de alimentos
saudáveis e matéria-prima renovável,
a geração de empregos, a inclusão e o
desenvolvimento das comunidades de
nosso entorno e a preservação ambiental.
Assim, reafirmamos que ao fazermos
negócios somos Muito Além do Suco:
agimos com responsabilidade e clareza
de propósito, gerando impactos positivos,
legítimos e duradouros para todos aqueles
com quem nos relacionamos.

Boa leitura!
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PRODUTOS
SAUDÁVEIS

PESSOAS
SAUDÁVEIS

PLANETA
SAUDÁVEL

Saúde e bem-estar estão
presentes em todos os
nossos produtos

O respeito às pessoas
é a essência
do nosso negócio

Temos o compromisso com a
adoção de sistemas produtivos
mais sustentáveis

Com uma matéria-prima única
e natural, transformamos de
forma sustentável 100% da
laranja em alimentos funcionais
e ingredientes biodegradáveis,
levando saúde, nutrição e
produtos renováveis para outras
indústrias e para a sociedade.

Produzimos valorizando o
que cada um tem de melhor,
formando pessoas e profissionais,
fortalecendo a diversidade e
a inclusão e impulsionando
empregados, fornecedores
e parceiros a uma atuação
responsável, gerando valor para
toda a sociedade.

Conduzimos nosso negócio
preservando os biomas onde
estamos inseridos, priorizando as
energias renováveis, o controle
biológico para doenças em citros
e o uso racional dos recursos,
bem como impulsionamos o
desenvolvimento sustentável na
cadeia produtiva.

PROPÓSITO
PROPÓSITO

Prover
alimentos
Prover alimentos
originados
de frutas
originados
de frutas
para
uma
vidauma
com energia
e
para
vida com
mais saudável
energia e mais
saudável

GOVERNANÇA
E INOVAÇÃO

Atuamos com ética,
responsabilidade
e clareza de propósito

Sob uma governança bem estabelecida, trabalhamos com
transparência e diretrizes sólidas de compliance e gestão de
riscos, gerando prosperidade econômica, preservação ambiental e
progresso social. Assim, construímos um futuro melhor para todos.
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Produtos
SAÚDE E BEM-ESTAR ESTÃO
PRESENTES EM TODOS OS
NOSSOS PRODUTOS
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ORGULHO EM PRODUZIR BEM O QUE FAZ BEM
A Agenda 2030 proposta pela Organização das
Nações Unidas (ONU) reconhece a conexão
fundamental entre as pessoas e o planeta, a
agricultura e a sustentabilidade. São dezessete
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) que comprometem diretamente a
comunidade internacional com um plano em que
o crescimento econômico atenda a uma série de
necessidades sociais, incluindo educação, saúde,
proteção social e oportunidades de emprego,
ao mesmo tempo em que aborda a mudança
climática e a proteção ambiental, gerando
prosperidade para as pessoas e o planeta.
No relatório “Transformando o Mundo por Meio
da Alimentação e da Agricultura”, a Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO) destaca o círculo virtuoso
que os ODS representam para um mundo
sustentável e resiliente, demostrando o papel
das ações para se alcançar o ODS2 “Fome
zero e Agricultura Sustentável” como indutor
dos demais objetivos de desenvolvimento
sustentável.

Estamos cientes dos desafios e oportunidades
que isso traz ao negócio. É seguindo o caminho
de conciliar retorno financeiro, preservação
ambiental e desenvolvimento social que nos
empenhamos para produzir cada vez mais
alimentos saudáveis e ingredientes naturais da
laranja, estabelecendo alianças para promover
sistemas de produção mais eficientes, inclusivos
e resilientes ao longo de toda a cadeia produtiva.
Temos no aproveitamento integral da laranja
e na otimização dos processos produtivos
e logísticos o combate ao desperdício de
alimentos e nos investimentos em pesquisa e
desenvolvimento a maximização da geração de
valor para a sociedade, visando a transformação
de todas as partes da laranja em produtos
de alto valor agregado para nossos clientes
e consumidores.

Muito além do suco, trilhamos o caminho para a
construção de uma sociedade melhor a partir do tripé
produtos saudáveis, pessoas saudáveis e planeta saudável.
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CONSUMO CONSCIENTE

ALIMENTOS SAUDÁVEIS

MAIS DO QUE VITAMINA C

A Citrosuco, ao longo de sua história,
vem ofertando produtos com qualidade e
rastreabilidade a seus clientes. Nos últimos
anos, alinhada ao posicionamento de
Produtos Saudáveis, Pessoas Saudáveis e
Planeta Saudável, a Citrosuco intensificou
o trabalho em parceria com seus clientes
e fornecedores, ao longo de toda a
cadeia produtiva para ofertar ao mercado
produtos com originação sustentável. Isso
atende a demanda de consumidores em
fazer escolhas conscientes, privilegiando
produtos com impactos positivos para a sua
saúde e que promovam o desenvolvimento
social e a proteção ambiental. É assim que
nossos produtos, de sua origem ao seu
consumo final, vão ao encontro de uma
sociedade cada vez mais próspera.

O respeito ao consumidor está
presente em todas as etapas de nosso
processo produtivo. Do campo à
entrega a nossos clientes, asseguramos
a implantação de práticas que
garantem a qualidade e a segurança
de nossos alimentos, o bem-estar
das pessoas envolvidas em seu
processo produtivo e a preservação
do meio ambiente. Soma-se a estas
práticas o desenvolvimento de novas
variedades de laranja e o de produtos,
maximizando a geração de valor ao
longo da cadeia produtiva. É assim
que nosso suco de laranja, além
de proporcionar energia, nutrição,
hidratação e sabor a pessoas de
todas as idades, também promove
o desenvolvimento sustentável. O
conjunto destas ações assegura a
conformidade de nossos alimentos
com regulamentos e códigos
relacionados a impactos na saúde e na
segurança dos consumidores e novas
experiências de consumo.

Durante a pandemia de Covid-19, observou-se o
aumento da demanda de suco de laranja 100%,
provavelmente impulsionada, entre outros
fatores, pela percepção dos consumidores do
seu valor nutricional e dos benefícios à saúde e
ao sistema imunológico.

Desde 2017, fomentamos o
desenvolvimento deste mercado,
observando um crescimento significativo
na venda de produtos com originação
sustentável, com especial destaque para
as duas últimas safras.

Corrobora com a percepção dos consumidores
estudo publicado na revista Medical Hypotheses,
que aponta em simulações computacionais
o efeito da vitamina C e da hesperidina, dois
componentes principais das frutas cítricas, em
prevenir a Covid-19. A hesperidina teria dois
papéis principais nesse aspecto: a atividade
antiviral, podendo melhorar a imunidade celular,
impedindo a entrada do vírus nas células, e a
atividade anti-inflamatória, podendo prevenir
a reação exagerada do sistema imunológico
observada na Covid-19.
O fortalecimento do sistema imunológico, por si só,
pode não evitar que uma pessoa adoeça, mas ao
nutrir e fortalecer o organismo, ele se torna mais
capaz de lutar contra vírus e bactérias, tornando as
doenças potencialmente menos agressivas.
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SUCOS E BEBIDAS
• Suco não Concentrado (NFC – Not From
Concentrate): puro suco de laranja integral
e 100% natural, com mesmo frescor do suco
espremido na hora. Nutritivo e pronto para
beber.
• Suco Concentrado Congelado (FCOJ –
Frozen Concentrated Orange Juice): suco de
laranja concentrado e mantido sem adição
de conservantes. Nutritivo e 100% natural,
consumido como suco reconstituído ou usado
na composição de outras bebidas.

100%

do nosso portfólio,
alimentos e ingredientes
da laranja, é vegano, de
origem não geneticamente
modificada e está livre da
adição de conservantes,
açúcares, sais ou gorduras.

• Orange Emulsion: essência à base de
suco de laranja, 100% natural, é usada
para ressaltar o frescor e naturalidade de
outros sucos e bebidas.
• Smoothie: suco de laranja 100% natural
com maior teor de fibras da própria fruta,
saudável e com benefícios funcionais.
Possui textura agradável e cremosa, mais
consistente que o suco padrão. Pode ser
consumido puro ou usado na preparação
de outros produtos.
• Suco de Baixa Acidez: suco de laranja
100% natural, concentrado ou não
concentrado, com menor acidez e sabor
mais suave e refinado.
• Suco de Laranja Mombuca: suco de
laranja 100% natural, da variedade
brasileira Mombuca, produzido com
frutas selecionadas e segregadas. Possui
sabor fresco, único, e é rico em licopeno
e betacaroteno. Grande inovação no
mercado.

PESSOAS

PLANETA

PROCESSO DE RELATO
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INGREDIENTES NATURAIS
Em nossos processos industriais, transformamos
partes da laranja, que em uso doméstico
normalmente seriam descartadas, em ingredientes
naturais, atendendo diferentes indústrias com
a oferta de matérias-primas renováveis. Assim,
suportamos o combate ao desperdício de alimentos
e aumentamos a oferta de produtos renováveis.
Somam-se ao uso integral da laranja a produção
de biomassa (cavaco de laranja) e a produção
e exportação do excedente de energia elétrica
renovável, a partir de nossos processos industriais.

A FAO calcula que
1,3 bilhão de toneladas
de alimentos são
desperdiçadas por ano
no mundo. Ao aproveitarmos
100% da laranja, estamos
evitando o desperdício anual
de cerca de 2 milhões de
toneladas de alimentos,
aproximadamente 50%
do peso da laranja,
correspondente a casca,
polpa e sementes.
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ÓLEOS, ESSÊNCIAS E INGREDIENTES
• Óleo Essencial: Extraído da casca da laranja após a retirada do
suco, usando prensagem a frio. Muito utilizado nas indústrias
química, alimentícia, de aromas e de perfumes.
• Essências (fases aquosa e oleosa da laranja): Produtos obtidos no
processo de captação de aromas voláteis, durante a concentração
do suco de laranja. Utilizados nas indústrias de alimentos, bebidas,
fragrâncias e aromas.
• Wesos (Water-Extracted Soluble Orange Solids): Suco de laranja
com menor concentração de sólidos solúveis, extraídos com água.
Usado em bebidas à base de frutas, com bom custo-benefício.
• Polpa Congelada: Células da laranja (“gominhos”), obtidas no
processo de extração do suco integral. Usadas para dar aspecto
natural a sucos e bebidas.
• Terpeno Cítrico (D-Limoneno): Óleo fino, incolor e com leve
odor cítrico, extraído do bagaço da laranja. Utilizado nas indústrias
química, farmacêutica e de perfumaria.

RAÇÃO ANIMAL
• Farelo de Polpa Cítrica: Produzido por meio da prensagem e
secagem da casca, semente e polpa da laranja. Com alto valor
nutricional, é utilizado para alimentação animal e como substrato na
fabricação de isca formicida.
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Governança
ATUAMOS COM ÉTICA,
RESPONSABILIDADE E CLAREZA
DE PROPÓSITO
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Governança | GRI 102-5, 102-18

LIDERANÇA COM
TRANSPARÊNCIA
Controlados pelos grupos Votorantim
e Fischer, somos uma multinacional
de capital fechado e origem familiar,
pautados por missão, visão e valores
sólidos que nos guiam na jornada de valor
sustentável da nossa Companhia. Nossas
diretrizes em governança corporativa
garantem, sobretudo, um ambiente de
trabalho íntegro. Tão importante quanto
os resultados da Companhia é como
fazemos isso.

Acionistas Fundadores
50% cada

Conselho
de Administração
Comitê de Pessoas

Comitê de Auditoria

Presidente

Administração
BG

BMT

A nossa forma de agir é
com integridade. Prezamos
pela ética, transparência
nos negócios, respeitando
pessoas, comunidades, leis
e compromissos assumidos.
Esses princípios, que norteiam
nossa gestão, também são
aplicados ao relacionamento
com nosso público externo.
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NOSSA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Com gestão profissional e transparente, a
Citrosuco conduz seu negócio com claras
definições de processos, comitês, fóruns
de governança e adoção de metodologias
que asseguram a transparência e a
responsabilidade corporativa, fazendo com
que a execução de seus negócios aconteça
de acordo com os princípios básicos de
Governança Corporativa.
Com o intuito de assegurar simetria entre
as diretrizes de seus acionistas e a gestão
do negócio pela Administração, assim como
a fluida interação entre o time de gestão
da Companhia e seus sócios, as seguintes
instâncias de governança são estabelecidas:
• Conselho de Administração (CAD)
– formado por representantes indicados
pelos acionistas, aprova o direcionamento
estratégico do negócio e supervisiona a
condução da gestão com sustentabilidade e
olhar de longo prazo.
• Comitê de Pessoas – como órgão
assessor do Conselho de Administração,

este Comitê é formado por quatro membros,
um deles profissional e independente, e
com participação do presidente do CAD e
representantes dos acionistas. Entre os temas
sob sua gestão estão modelos de remuneração,
planos de sucessão e diretrizes estratégicas em
gestão de pessoas.
• Comitê de Auditoria – como órgão
assessor do Conselho de Administração,
é formado por três membros, sendo um
deles profissional e independentemente,
e representantes dos acionistas, tem o
papel de supervisionar a integridade de
demonstrações financeiras, bem como
do ambiente de controles internos e dos
processos de compliance e gestão de riscos.
Na administração da Companhia, a execução
dos negócios é gerida por um time sênior
de executivos, sob a liderança do CEO
e, da mesma forma, a Companhia tem o
estabelecimento de fóruns e instâncias
necessárias a assegurar a adequada execução
dos negócios com vistas à entrega dos
resultados no curto, médio e longo prazo:

• BG (Board de Gestão) – formado pelo
time de executivos da Companhia, tem como
atribuição assegurar o modelo de gestão
da Citrosuco, assim como a perenidade dos
valores e cultura organizacional da Companhia.
• BMT (Business Management Team) –
formado pelos executivos da Companhia, tem
como atribuição assegurar a execução do
planejamento estratégico da Companhia.
• Comitês de Gestão – a partir da
necessidade de evolução transversal e
organizacional em determinado assunto,
Comitês de Gestão podem ser constituídos.
Com composição multidisciplinar e objetivos
específicos, eles têm o papel de alavancar
a gestão da Companhia em determinado
aspecto e assegurar e implementação de
novas e boas práticas relacionadas.
O compromisso no gerenciamento dos
riscos e com o desenvolvimento sustentável
do negócio de forma transparente e
íntegra está refletido na governança
presente na Companhia. Acreditamos

que as boas práticas de governança
corporativa convertem princípios básicos
em recomendações objetivas, alinhando
interesses com a finalidade de preservar
e otimizar o valor de longo prazo da
organização. Possuímos uma gestão
integrada e alinhada com as boas práticas de
gestão e governança, que elenca três níveis
de responsabilidade e interação entre eles
(três linhas de defesa da Companhia). Desta
forma, com preservação da independência
entre as áreas e níveis de atuação, mas
ampla sinergia e linguagem comum, as
áreas de negócio são suportadas pelas
áreas de Governança, Riscos e Compliance
e Controles Internos, e são constantemente
revisadas pela Auditoria Interna. Este modelo
potencializa a capacidade da Companhia na
identificação e mitigação dos riscos de forma
contínua, protegendo o valor da Companhia.

CITROSUCO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019/2020

APRESENTAÇÃO

PRODUTOS

GOVERNANÇA

PESSOAS

PLANETA

PROCESSO DE RELATO

15

GRI 102-10, 102-11, 102-15, 102-16, 102-17, 103 | 205-1, 205-2,
205-3, 103 | 206-1, 103 | 406-1, 103 | 407-1, 103 | 408-1, 103 |
409-1, 103 | 412-1, 412-3, 103 | 419-1

COM INTEGRIDADE:
ESSA É A NOSSA FORMA DE AGIR
Pautada pelo valor organizacional Integridade,
a Citrosuco tem definição clara, em todas
as suas relações, sobre a conduta esperada,
incorporando e consolidando seu Programa de
Compliance, que é baseado nos valores, cultura
e no Código de Conduta da Companhia.

Com integridade, essa é a nossa forma de agir!
Esta é a marca do Programa e representa como
conduzimos o nosso negócio, e todas as ações
do Programa de Compliance têm por princípio
o engajamento e a responsabilidade de todos
na Companhia.

Nesta Safra, o Programa atingiu o seu quarto
ano e é aplicável a toda a empresa. Abrange
as práticas de transparência e integridade,
assegurando a aderência às regulamentações, a
prevenção a fraudes, a defesa da concorrência e
a prevenção à corrupção.

À área de Compliance cabe suportar a evolução
contínua do programa, atuando para combater
eventuais riscos de conduta e conformidade, por
meio de diretrizes e documentos claros, ações
de treinamento e comunicação, revisão e/ou
implementação de processos, monitoramento e
resolução de dúvidas, entre outras práticas. Na
safra, revitalizamos nossa capacitação contínua
dos temas de compliance para os próximos
anos, visando a maior eficácia, periodicidade e
capilaridade na Companhia.

Ao longo da safra foram reforçadas as iniciativas
de comunicação, trabalhando os temas do
Programa e Código de Conduta de forma
sistêmica, e implementamos um conjunto de
ferramentas que visam monitorar a evolução dos
controles do Programa de Compliance. Nesse
caminho, foi aprimorado o monitoramento do
Arcabouço Regulatório para as temáticas de
Saúde e Segurança, Meio Ambiente, Segurança
de Alimentos e Responsabilidade Social através
de uma ferramenta específica que integra não
apenas todo o contexto regulatório a que a
Companhia está sujeita, mas também assegura
sua constante atualização e identificação
de pontos de melhoria. Iniciamos, ainda, a
implementação de um processo estruturado
de avaliação de integridade para terceiros (Due
Dilligence de Integridade) e implementamos e
publicamos a Política de Doações e Patrocínios
da Companhia.
Iniciamos o estudo e diagnóstico sobre a
entrada em vigor da Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD), o que gerou uma série
de planos de ação para garantir a contínua
adequação da Companhia.
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CONDUTA ÍNTEGRA

SEMANA DE COMPLIANCE
Em sua quarta edição e
ocorrendo em formato
on-line, a Semana de
Compliance abrangeu todas
as unidades de negócio da
Companhia, promovendo
diálogos de integridade, rodas
de conversa ao vivo e pílulas
de comunicação ao longo da
semana. É um momento para
reforçar os temas tratados ao
longo do ano no Programa de
Compliance e o engajamento
de todos, visando assegurar
a integração dos temas e da
conduta íntegra como prática
diária de todos.

Como parte do Programa de Compliance, o
Código de Conduta Citrosuco proporciona
clareza em relação ao comportamento a
ser adotado por todos que interagem com a
Companhia. Nele estão os compromissos éticos
no relacionamento com esses públicos e as
diretrizes esperadas em ações e decisões de
negócio. De leitura e aceite obrigatórios a todos
os nossos fornecedores e empregados, este
documento norteia as relações com empregados
e fornecedores. Nesse sentido, 100% dos
fornecedores contratados pela Citrosuco estão
de acordo com nosso Código de Conduta e
sujeitos à quebra contratual e a penalidades
previstas em leis, em caso de não conformidade.
Casos de potencial violação aos termos do
Código e à legislação devem ser reportados ao
Canal de Conduta, disponível on-line em todos
os locais de operação direta da Citrosuco.
Todos os casos recebidos são analisados
preliminarmente e direcionados para análise
de acordo com o tema. O Comitê de Conduta
garante a confidencialidade, a imparcialidade
e a integridade das informações relatadas,
preservando a identidade dos envolvidos. Em
todos os casos há resposta ao relator, que pode
optar por se identificar ou não.

Os casos procedentes direcionam ações
corretivas que visam à conformidade das
operações e comportamentos desejados.
Na safra foram confirmados um caso
de discriminação e um de extorsão.
A discriminação referiu-se a
comportamentos com atitudes
inadequadas referentes à raça e à
condição social. O caso de extorsão
refere-se à solicitação de vantagem
indevida por parte de alguns empregados
da Citrosuco para o motorista de um
fornecedor de laranja, visando benefício
no descarregamento de frutas. Após as
devidas apurações e a constatação da
procedência dos casos, os empregados
envolvidos foram desligados e foram
reforçadas as ações de conscientização
em relação à conduta esperada na
Citrosuco, assim como outras medidas
de controles internos para prevenção
de novas ocorrências similares.

REGISTROS NO CANAL*
2017-2018
402

396

2019-2020

402

396

392
317

287

287

225

61

QUEIXAS
IDENTIFICADAS

CANAL DE CONDUTA
Brasil: on-line e 0800 900 9095
Demais localidades: on-line

2018-2019

QUEIXAS
TRATADAS E
ENDEREÇADAS

QUEIXAS
RESOLVIDAS

79
58

QUEIXAS
ANTERIORES À
SAFRA 2018/2019
E RESOLVIDAS NO
PERÍODO

*Os registros referem-se principalmente a casos associados a respeito no
ambiente de trabalho, conflito de interesse e saúde e segurança.
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GESTÃO DOS RISCOS
DO NEGÓCIO
Nosso processo de identificação e gestão dos
riscos é contínuo e sistêmico, para assegurar
uma resposta rápida quando identificamos
um tópico com potencial impacto negativo
sobre o negócio. Focamos quatro principais
pilares de risco: estratégico, financeiro,
operacional e regulatório. Com base nesses
pilares, podemos analisar quais são os riscos
inerentes e relacionados ao negócio e, na
sequência, identificar os eventos que podem
afetar a estratégia da Companhia. Os eventos
de risco são analisados de forma qualitativa
e quantitativa de acordo com probabilidade
e impacto. Um processo de governança é
estabelecido de acordo com a classificação
de risco, de forma que os planos de ações
são constantemente definidos pelos gestores
(áreas de negócio) e reportados nos devidos
fóruns, tudo através do sistema de gestão da
Matriz de Riscos. Durante a safra, atualizamos
e aprofundamos as análises dos principais
riscos de nossa matriz de riscos. A revisão foi
realizada em todas as instâncias da Companhia,
com a preocupação de identificar eventuais
novos riscos, reavaliar os riscos existentes,
fazer sua classificação, identificar potenciais
impactos e planos de ação.

O foco continua na apropriação da cultura
de gestão de riscos pelas áreas, o que
leva a discussões colegiadas em fóruns,
debate qualificado do tema nas decisões de
investimento e projetos.

AMBIENTE DE CONTROLES
Durante a safra, a área de Controles
Internos suportou as áreas de negócio no
trabalho de aperfeiçoamento do nosso
ambiente de controles internos dentro
do Programa de Transformação Digital
da Companhia. O trabalho nos permitiu
rever os nossos processos integralmente
e endereçar novos controles.
Contamos com uma área de Auditoria
Interna, que reporta periodicamente
ao Comitê de Auditoria (COAUD) e
tem como missão avaliar, de forma
independente e objetiva, a qualidade
das práticas operacionais de gestão
e dos controles internos, assim como
opinar para aprimorá-los e agregar valor
aos negócios.
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GRI 102-9, 102-11, 102-12, 103 | 308-1, 103 | 412-1, 103 | 414-1, 103 | 416-1, FP1, FP5

MELHORIA CONTÍNUA E INTEGRIDADE NA CADEIA PRODUTIVA

PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Como um dos líderes do setor, temos
clareza e consciência do nosso papel
em influenciar uma atuação ética e a
adoção de práticas sustentáveis ao
longo de toda a cadeia produtiva do
suco de laranja. O conjunto de nossas
ações nos permite avançar, cada vez
mais, no fortalecimento de alianças,
no engajando de diferentes partes
interessadas e na construção de uma
cadeia produtiva de sucos e ingredientes
da laranja, resiliente, lucrativa e
sustentável para todas as partes

envolvidas, fomentando, assim, uma
atuação íntegra em todas as
etapas de nossa cadeia de valor.
Corrobora com esta forma de
conduzir o negócio a adesão, desde
março de 2020, a iniciativa global
Sustainable Juice Covenant (SJC). A
iniciativa une diferentes agentes da
cadeia produtivas de sucos, purês
e concentrados de frutas em torno
do objetivo comum de alcançar o
fornecimento 100% sustentável até

PROCESSAMENTO INDUSTRIAL

2030. O compromisso envolve todas
as operações da cadeia produtiva, da
produção agrícola a distribuições dos
produtos, assegurando a conformidade
com critérios sociais e ambientais
como condições de trabalho, segurança
do alimento, saúde e segurança,
meio ambiente e ética comercial. A
adesão ao SJC reforça os valores e
posicionamento da Citrosuco em prol
de uma cadeia produtiva do suco de
laranja resiliente e ética, gerando valor
a todas as partes interessadas.

LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM

Citrosuco
assume o
compromisso
com o fornecimento

100%
sustentável
até 2030

PRODUTOS

O SUSTAINABLE JUICE COVENANT incentiva
o compartilhamento de conhecimento entres
seus membros, visando a redução de riscos e o
fortalecimento de toda a cadeia produtiva de suco e
concentrados. Em 2019, 4,5 milhões de toneladas
de suco foram comercializados sob o SJC, dos
quais 22% tiveram originação sustentável.
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QUALIDADE, SEGURANÇA
DOS ALIMENTOS E
SUSTENTABILIDADE
Nosso processo produtivo é alinhado a padrões
globais de sustentabilidade, qualidade e
segurança do alimento. Auditorias, fiscalizações
e visitas de partes interessadas confirmam nossa
aderência a estes padrões.
Na safra 2019/2020, mantivemos a avaliação de
100% de nossas operações nesses quesitos, com
base na legislação brasileira, nos instrumentos
corporativos (Programa de Compliance, Canal
de Conduta e Auditorias internas) e de acordo
com padrões internacionais, incluindo FSA-SAI
Platform, Rainforest Alliance, Sedex SMETA
4-Pillar, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001,
SGF e FSSC22000 e avançamos no engajamento
e conformidade de nossos fornecedores.
Considerando essas avaliações, não foram
identificados operações e fornecedores com
risco significativo de ocorrência de trabalho
infantil, forçado ou análogo ao escravo ou
que os direitos de exercer a liberdade de
associação ou de negociação coletiva tenham
sido violados ou estejam sob riscos, bem
como não houve casos de não conformidade
com regulamentos e códigos relacionados a
impactos causados por produtos na saúde e na
segurança de consumidores.
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AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL
Somos pioneiros na disseminação de
práticas agrícolas voltadas à produtividade
e ao desenvolvimento socioambiental junto
aos citricultores.
Temos no Programa Trilhar as ações e ferramentas
que permitiram o avanço consistente na promoção
da sustentabilidade junto aos produtores de fruta
da Citrosuco. Na safra 2019/2020, fortalecemos
a governança do programa e firmamos parceria
com a Produzindo Certo, com o objetivo de
envolver todos nossos produtores na condução
de um diagnóstico que permitirá a construção
conjunta de um plano para elevar o padrão
de sustentabilidade junto a todos os nossos

produtores de fruta, em linha com o objetivo de
termos uma produção 100% sustentável.
Em função da pandemia de Covid-19, a primeira fase
do programa – engajamento com os produtores e
autoavaliação das condições de sustentabilidade das
propriedades – foi realizada por meio de workshops
on-line. Esta abordagem permitiu o acesso a todos
os produtores da Citrosuco, que puderam entender
nossa proposta de valor, objetivos do programa e
se engajarem na avaliação das propriedades. Esta
avaliação será o ponto de partida para a construção
do plano de melhoria contínua e adequação das
propriedades, visando à redução dos riscos, à captura
de oportunidades e a ganhos de produtividade.

“Produzir de forma sustentável não pode ser privilégio de alguns
produtores, estamos empenhados na disseminação de práticas
agrícolas responsáveis com o objetivo de tornar a produção
sustentável comum a todos os nossos citricultores.”
Marcell da Costa Ferreira Gameiro, Gerente de produtos.

PLANETA

PROCESSO DE RELATO
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JUNTOS POR UMA
CITRICULTURA MELHOR
Nossa jornada teve início em 2012
com o Programa de monitoramento
de agroquímicos, visando ao
fortalecimento do relacionamento
da Citrosuco com os citricultores e
à oferta de produtos seguros para o
consumo. Em 2014, fruto da parceria
com a Cooperfam, foram certificadas
as primeiras fazendas de terceiros no
Fairtrade. Em 2016, formalizamos o
programa Trilhar, resultado da cultura
de parceria e desenvolvimento conjunto
com os produtores. Em 2017, demos
um novo passo ao aderir à SAI Platform
e ao auditar as primeiras fazendas
de terceiros nesta plataforma, e, em
2020, tornamos público o nosso
compromisso com a disseminação de
práticas agrícolas sustentáveis para
todos os nossos produtores de fruta,
ao aderimos ao Sustainable Juice
Covenant. Como resultado, temos o
avanço consistente de fazendas que
promoveram melhorias sistêmicas em
seus processos produtivos e de gestão,
sendo reconhecidas em auditorias
externas, a exemplo da SAI Platform,
Rainforest Alliance e Fairtrade.

2012-2013

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2018-2019

2019-2020

Programa de
monitoramento de
agroquímicos

Programa
de Fairtrade

Programa Trilhar
+8000 horas
de treinamento

Ingresso na
SAI Platform

+50% de produtos de
origem sustentável

100% de suco
sustentável até 2030
Parceria Produzindo Certo

Conscientização

Autoavaliação

Visita in loco

Plano de ação

Melhoria
contínua

100%

+95,000

+50%

das operações auditadas –
FSA ou SMETA

hectares auditados em práticas
agrícolas sustentáveis

dos produtos
com origem sustentável

Na safra, o conjunto de fazendas auditadas entre fruta própria e de terceiros correspondeu
a, aproximadamente, 50% do volume total de frutas processadas, e todo o volume
comprado de frutas estava em conformidade com a política de compras da Citrosuco.
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PRODUZINDO CERTO
Empresa comprometida com os produtores rurais na promoção do equilíbrio entre
produção, respeito às pessoas e ao meio ambiente. Presente no Brasil, México,
Paraguai e Colômbia, atuam em mais de 1.300 propriedades, contribuindo com as
condições de trabalho e proteção ambiental em mais de 5 milhões de hectares.
PROGRAMA TRILHAR

SAI PLATFORM

Reforça a disseminação e
implantação de boas práticas
agrícolas sustentáveis junto
aos mais de 500 produtores
que abastecem nossas
operações. Juntos visamos
assegurar a produção de frutas
com qualidade, a segurança
das pessoas e do alimento,
ganhos de produtividade
e o fortalecimento da
gestão socioambiental
da propriedade.

Rede sem fins
lucrativos de empresas
comprometidas com a
disseminação e adoção
de práticas agrícolas
que corroboram
para produção
competitiva, eficiente e
socioambientalmente
responsável de alimentos
de alta qualidade e
seguros para o consumo.

O programa retrata os
esforços da Citrosuco e de
seus parceiros na construção
de uma citricultura cada
vez melhor.

“A missão da Produzindo Certo
sempre foi levar assistência técnica e
conhecimento para os produtores rurais
diretamente no campo. A parceria com
a Citrosuco, através do Programa Trilhar,
veio ao encontro dessa missão. Vimos
que os produtores seriam amplamente
beneficiados, pois o objetivo principal
seria preparar os produtores para as
exigências do mercado – em vez de excluir
os produtores inaptos, a Citrosuco optou
por ajudá-los a entender e a atender as
demandas futuras.

Mesmo diante de dificuldades
decorrentes da pandemia, os objetivos
dessa primeira fase entre a Produzindo
Certo e a Citrosuco foram amplamente
alcançados. Além disso, foi possível
desmistificar, ainda mais, o termo
sustentabilidade junto aos produtores
de citrus, os quais se enquadram,
neste momento, num processo de
melhoria contínua.
Estamos muito felizes com o resultado
e agradecemos a Citrosuco pela
parceria firmada.”

Maria Zelma, coordenação de Projetos – Produzindo Certo

CITROSUCO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019/2020

PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DE
AGROQUÍMICOS
Visa à conscientização e ao
uso correto dos defensivos
agrícolas de forma que seja
seguro para as pessoas e o
meio ambiente. Por meio do
programa são divulgados e
monitorados os produtos
cuja aplicação é permitida
na citricultura, os produtores
recebem orientação quanto
ao manejo correto de pragas e
doenças, os produtos e datas de
aplicação são informados por
talhão, a cada carga recebida
são verificados o período de
carência e a conformidade com
as exigências do programa, e,
por fim, amostras aleatórias
são analisadas em laboratórios
credenciados para assegurar
a efetividade das ações. O
novo SAP 4/Hana permitiu
a atualização do portal do
citricultor, otimizando o
processo de gestão das
informações recebidas.
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SUPORTE À
AGRICULTURA FAMILIAR
A Citrosuco, em parceria com
a Cooperativa de Produtores
Rurais de Agricultura Familiar
(Coperfam), e suportados pelo
padrão Fairtrade, mantém
um programa voltado ao
fortalecimento da citricultura
entre agricultores familiares.
Formado por 159 propriedades
distribuídas em 1.600 hectares,
na região de Bebedouro (SP),
o programa de certificação
assegura aos citricultores
familiares um preço mínimo
pela fruta. A cooperativa
também recebe fundos da
Fairtrade Premium, que são
convertidos em investimentos
que visam à produtividade,
à gestão e adequação legal
das propriedades, à saúde e
segurança dos trabalhadores e
à conservação ambiental entre
outros. O sistema permite a
agricultores familiares que se
mantenham na atividade por
meio do cooperativismo.
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Controles rigorosos buscam assegurar padrões
de identidade do produto e suas características
microbiológicas, físico-químicas e sensoriais.
Todas as operações industriais estão auditadas na
FSSC22000 certificação de sistemas de gestão de
segurança de alimentos, incluindo controle dos riscos
em toda a cadeia produtiva, a fim de garantir alimento
seguro para consumo humano e na SEDEX-SMETA,
que cobre questões de saúde e segurança, condições
de trabalho, meio ambiente e ética.

Realizamos o monitoramento de
100% de nossos produtos, do
suprimento de matéria-prima à
entrega do produto, promovendo
avaliações das condições de saúde
e segurança do alimento durante
transporte, processamento,
armazenamento e distribuição.
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Para os ingredientes da
laranja considerados
químicos, é feita a
Ficha de Informação
de Segurança de
Produto Químico
(FISPQ), documento
normalizado pela
Associação Brasileira
de Normas Técnicas
(ABNT), que contém
informações sobre
transporte, manuseio
e descarte adequado
do produto.
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LOGÍSTICA E
ARMAZENAGEM
Realizado por operações próprias ou
de terceiros, os processos de logística e
armazenagem da Citrosuco seguem padrões
de qualidade que asseguram a assepsia no
transporte terrestre e marítimo. Os terminais
marítimos do Brasil, EUA e Europa estão
auditados na SEDEX-SMETA, e as operações
logísticas terrestres são avaliadas em
saúde e segurança, condições de trabalho e
conformidade ambiental.

Relatos de não
conformidade dos
produtos são apurados,
direcionando melhorias
em todas as etapas do
processo produtivo.
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
No final da safra 2019/2020, tivemos a implantação e go live
do SAP 4/Hana na Companhia. Somos a primeira empresa do
agronegócio mundial a migrar para a versão mais moderna do
SAP e suas soluções e com go live acontecendo de forma remota,
mantendo-se a segurança de todos os envolvidos neste processo,
em plena pandemia de Covid-19..
Este novo sistema usa computação em nuvem e está preparado
para ser integrado com outras ferramentas e soluções, facilitando
os processos, operações e interação com outras tecnologias como
internet das coisas (IoT) e inteligência artificial. Teremos maior
capacidade para coleta e integração de dados, permitindo tomadas
de decisão mais precisas e gestão integrada de todas as etapas do
processo produtivo. Como resultado, a rastreabilidade operacional
e financeira será mais integrada e efetiva em todas as operações e
geografias onde operamos. Soma-se a estes resultados ganhos de
eficiência operacional suportados pela melhor disponibilidade de
dados e ferramentas, trazendo ganhos ambientais e sociais para as
operações. Parte destes ganhos já são percebidos pela digitalização
das operações de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

A implantação do SAP S/4Hana
consolida as bases para avançarmos
no processo de transformação digital
na Citrosuco.
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RESULTADO ECONÔMICO
No período do relatório, a safra brasileira teve
crescimento de 35% em relação à safra 2018/2019,
observado principalmente no cinturão citrícola.
Este crescimento também ocorreu nas exportações
brasileiras de suco de laranja, 17% maior que a
safra anterior. Contudo, houve uma queda no preço
do suco de laranja, impactando os resultados da
Citrosuco, que encerrou o período com patamares
inferiores em relação à sua receita. Este cenário levou
a Companhia a um desenquadramento em relação
aos covenants financeiros contratuais e que foram
negociados juntos às instituições credoras. A trajetória
de consistência da Companhia, em conjunto com a
melhora do ambiente competitivo previsto para os
próximos anos, fizeram com que a negociação com as
instituições financeiras ocorresse sem a aceleração da
dívida da Companhia.
Por outro lado, a Companhia realizou novos
investimentos, chegando um ciclo de 4 anos de
investimentos e mais de US$ 400 milhões destinados
ao desenvolvimento de novos projetos, tecnologias,
inovação, modernização e aumento de capacidade e
produtividade, resultando no lançamento de novos
produtos, crescimento em mercados e geração de
valor aos nossos clientes.

A Companhia
realizou novos
investimentos,
chegando um ciclo
de 4 anos de
investimentos e
mais de US$ 400
milhões destinados
ao desenvolvimento
de novos projetos,
tecnologias, inovação,
modernização
e aumento de
capacidade e
produtividade.
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O RESPEITO ÀS PESSOAS
É A ESSÊNCIA DO
NOSSO NEGÓCIO

28

CITROSUCO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019/2020

APRESENTAÇÃO

PRODUTOS

GOVERNANÇA

PESSOAS

PLANETA

PROCESSO DE RELATO

29

Pessoas | GRI 102-8, 102-12, 102-41, 103 | 202-1, 103 | 401-2,
103 | 404-1, 404-2, 103 | 405-1, 103 | 407-1, 103 | 412-1

RESPEITO E INCLUSÃO
O respeito às pessoas é a essência do nosso
negócio. Produzimos valorizando o que cada um
tem de melhor, formando pessoas, fortalecendo
a diversidade e a inclusão. Facilitamos ações de
voluntariado e promovemos o desenvolvimento
das comunidades onde atuamos. Nossa atuação
demanda de nossos empregados, fornecedores
e parceiros práticas éticas e responsáveis,
fomentando condições decentes de trabalho e o
respeito aos direitos humanos, gerando valor para
todos com quem nos relacionamos.
O sucesso do nosso negócio e dos impactos
positivos que podemos gerar depende de cada
um de nossos empregados e da forma como
interagimos com os que estão à nossa volta.
Estamos presentes em mais de 40 municípios
no Brasil e no exterior, englobando mais de 10
mil trabalhadores diretos e outros milhares de
trabalhadores indiretos. Juntos, fornecemos
mais de 20% do consumo global de suco de
laranja, atendendo, todos os dias, à demanda de
milhares de pessoas.

BENEFÍCIOS CITROSUCO

Essa abrangência e capilaridade reforçam nossa
responsabilidade e influência na construção de
uma sociedade sustentável.
Nossos valores e cultura favorecem um ambiente
de trabalho que preze pela saúde e bem-estar
dos trabalhadores, pautado pelo respeito, pela
integridade e pela ética nos negócios.
Buscamos o atendimento às leis, normas internas
e aos compromissos assumidos, preservando
e assegurando a formalidade na relação com
cada um de nossos empregados, respeitando a
livre associação e acordos estabelecidos com as
entidades sindicais representantes dos direitos
destes trabalhadores. Os salários seguem as
considerações dos acordos coletivos de cada
categoria, sendo que todos os empregados
recebem pelo menos o salário mínimo
nacional, não havendo diferenciação desse
valor por gênero, cor e raça. Tais condições são
confirmadas em auditorias internas e externas.

Os benefícios concedidos
aos empregados fixos e
safristas seguem as práticas
de mercado de cada localidade
e posição ocupada.

• Assistência médica e odontológica
• Seguro de vida e auxílio funerário
• Vale-transporte e ônibus fretado
• Refeitório
• Vale-alimentação
• Subsídio de medicamentos
• Gympass – plataforma corporativa
para saúde e bem-estar (corporate
health and wellbeing platform)
• Complementação salarial
• Cesta de Natal
• Cooperativa de crédito
• Programa convida
• Programa gestante
• Previdência privada
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TRABALHADORES
MIGRANTES

AMBIENTES DIVERSOS
E INCLUSIVOS

Os trabalhadores migrantes recebem seguro
de vida e têm a carteira profissional registrada
imediatamente em suas localidades,
garantindo todos seus direitos desde então.
O transporte e a alimentação, durante a
viagem de ida e volta de suas cidades, são
custeados pela Citrosuco. São acomodados
em moradias com a infraestrutura necessária,
tendo alimentação e disponibilização de
faxineira para limpeza diária.

Enxergamos na diversidade uma forma de valorizar
o potencial das pessoas, de reconhecer o outro
como ele é e de destacar aquilo que cada um tem
de melhor.

Mantemos um Programa Socioeducativo
com o objetivo de melhorar a convivência
e harmonia entre estes trabalhadores,
com impacto nas moradias e no ambiente
de trabalho. As ações contam com visita
às moradias e campanhas ligadas à
saúde, à segurança e à qualidade de vida,
como recepção e acolhimento, cuidados
domésticos, saúde, saúde mental, prevenção
ao câncer de mama e de próstata e a AIDS.
Essas ações impactaram mais de 1.700
trabalhadores migrantes nas regionais
Centro, Norte e Sul e Extremo Sul.

A inclusão é o caminho adotado para que a
Citrosuco se torne uma empresa mais diversa. O
nosso programa de diversidade, Para Todos, surgiu
com o propósito de tornar nosso ambiente cada
vez mais plural. Na safra, o Para Todos ganha novos
contornos com o fortalecimento das discussões
e sensibilização para a equidade de gênero e
raça, ações que pavimentam nossa jornada de
diversidade e inclusão, e permitirão avanços nas
próximas safras. Em relação aos profissionais com
deficiência (PCDs), em dezembro de 2020 tínhamos
475 profissionais PCDs, superando a marca de
5% no quadro de empregados da Citrosuco. Este
resultado é fruto do amadurecimento da cultura
da Companhia no tema, suportado pelas ações do
Comitê de Diversidade e Inclusão, pelas campanhas
para conscientização e engajamento no tema, como
a Semana Para Todos, que prepara empregados e
gestores para apoiar a inclusão, e pelo envolvimento
com agentes da sociedade civil organizada,
entre outros.
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PERCENTUAL DE PCDS NA CITROSUCO POR SAFRA
4,5%

4,06%

4,0%

SEMANA PARA TODOS
Todas as safras, dedicamos
uma semana para a
mobilização de todos os
empregados para reflexões e
aprendizados sobre inclusão
e diversidade. Nesta safra, a
Semana Para Todos ocorreu de
forma virtual, reforçando nosso
compromisso com a construção
de uma empresa cada vez mais
plural. Destacamos a discussão
de outras frentes de diversidade
para além da inclusão de
pessoas com deficiência,
trazendo reflexões sobre
equidade de gênero, igualdade
racial e LGBTQIA+.

3,26%

3,5%
2,71%

3,0%
2,5%
2,0%

1,75%
1,41%

1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Observação: em dezembro de 2020, ultrapassamos o marco de 5% (447) de
pessoas com deficiência em nossas operações, totalizando 475 profissionais.

GRI 102-12
INVESTINDO NA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Em 2019, em parceria com o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo de Matão
(instituição de ensino público gratuito) e o Núcleo de
Apoio aos Atletas Paralímpicos (NAAP), em curso voltado
especificamente para profissionais PCDs, formamos 14
Operadores de Processos Industriais, que foram contratados
pelo mercado de trabalho. Em fevereiro de 2020,
iniciamos uma nova turma, contudo, as atividades foram
interrompidas temporariamente em razão da pandemia do
novo coronavírus.
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GRI 103 | 403-1, 403-2, 403-3, 403-4,
403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9

CULTURA DE SAÚDE E SEGURANÇA
Promover a saúde e a segurança é um
valor presente em todas as atividades
que desenvolvemos.
Somado ao cumprimento legal, o respeito
aos direitos humanos e a promoção do bem-estar, trabalhamos para fortalecer a cultura de
segurança a cada um de nossos empregados.
Com suporte da Metodologia Hearts and Minds
e do Comitê de Segurança, adotamos um
conjunto de ferramentas e práticas de gestão que
melhoram, de maneira contínua, as condições
de trabalho, reduzem riscos e fortalecem nossa
cultura de saúde e segurança, com a missão de
que o nosso hábito seja o cuidado ativo genuíno –
cuidar de si, cuidar do outro e deixar ser cuidado.
A segurança é responsabilidade de todos, e
os resultados em segurança fazem parte da
remuneração em todos os níveis organizacionais.
Nossa política de Saúde Segurança e Meio
Ambiente (SSMA) promove a qualidade de vida

das pessoas e a preservação do meio ambiente,
direcionando os resultados a serem alcançados na
Companhia. Essa política é divulgada e praticada
entre todos os empregados e prestadores de
serviço da Citrosuco.
TODOS PELA SEGURANÇA
Em todas as safras, a Citrosuco
mobiliza seus empregados e
prestadores de serviço para reflexões
e aprendizados em segurança. Nosso
objetivo, alinhado aos valores e cultura
do negócio, é fazer com que segurança
seja um valor percebido e praticado por
todos, dentro e fora da organização.
Entre as ações, destacamos o Dia do
S e a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho, que mobilizam
todos os trabalhadores em atividades
que fortalecem a cultura de segurança
no negócio.

CITROSUCO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019/2020

PREVENÇÃO
EM PRIMEIRO LUGAR
Processos estruturados para identificação e
avaliação de riscos nos ajudam a determinar
as medidas de controle, a fim de gerenciar e
mitigar de forma adequada e preventiva os riscos
associados às operações. Além das obrigações
legais como Programa de Prevenção dos Riscos
Ambientais (PPRA), Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO),
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA), temos ferramentas específicas que
nos ajudam a mitigar nossos riscos nas rotinas
operacionais: a Análise Preliminar dos Riscos
(APR), permite que eventuais riscos sejam
mitigados antes do início da atividade; a
Permissão de Trabalho (PT), específica por tipo
de riscos, gera uma cadeia de comunicação e
aprovação das atividades críticas, aumentando
seu nível de segurança; e o Levantamento Perigos
e Danos (LPD). Com o avanço da digitalização
de nossas operações, parte destas ferramentas
passaram a ser operadas de forma eletrônica,
avançando na digitalização da gestão de SSMA.
O Canal Valor da Vida – ferramenta utilizada
pelos empregados a fim de levantar riscos –
estabelece um diálogo aberto entre empregados
e gestão, visando à redução dos riscos e ao
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O fortalecimento da cultura de segurança na
Citrosuco também é percebido na melhora dos
indicadores ao longo dos últimos anos.

PERFORMANCE | GRI 403-9
EMPREGADOS

2017-18

2018-19

2019-20

Frequência
de afastamento

1,06

1,03

0,32

Frequência de lesão

2,23

2,28

4,39

50,28

32,55

28,85

2017-18

2018-19

2019-20

Frequência de
afastamento

5,46

1,43

1,62

Frequência de lesão

6,63

4,77

7,30

63,96

10,97

21,49

TERCEIROS

Gravidade (Taxa
de dias perdidos)

PROCESSO DE RELATO
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SAÚDE E
BEM-ESTAR

fortalecimento da cultura de segurança. Na
Citrosuco, todos têm o dever de recusar uma
atividade que não possa ser executada de
forma segura.

Gravidade (Taxa
de dias perdidos)

PLANETA

Saúde e bem-estar estão
presentes em nossos produtos
e em nossas práticas. Todos
os anos, a Citrosuco promove
campanhas educativas voltadas
à saúde dos empregados, como
a campanha de imunização
da H1N1, a campanha de
conscientização sobre o
combate ao câncer de mama
– Outubro Rosa –, a campanha
de conscientização sobre
o combate ao câncer de
próstata – Novembro Azul –, o
plano de ação das Melhorias
Ergonômicas recomendadas
nas análises Ergonômicas
do Trabalho, o Programa
Convida, que promove o
acompanhamento telefônico
de casos crônicos diabetes,
colesterol e cardiopatas,
Programa de acompanhamento
de gestantes e Gympass –
aplicativo que dá acesso a
academias no Brasil e no
mundo, estimulando a prática
diária de atividades físicas.
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EDUCAÇÃO E CARREIRA
Além de ser um direito fundamental do ser
humano, previso na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, a educação também é um
meio para que se alcance o desenvolvimento
do indivíduoe, com ele, o desenvolvimento
socioeconômico sustentável.
Na Citrosuco, trabalhamos a educação de forma
transversal, dentro e fora da organização, com
o objetivo de promover o desenvolvimento
pessoal, organizacional e social. Para isso,
promovemos oportunidades de aprendizagem
e desenvolvimento que vão além dos muros
da organização, tendo como diretriz a geração
de oportunidades, inclusão e reconhecimento.
Nossas ações são estruturadas em programas
que passam pelo apoio ao aprendizado de
crianças ao desenvolvimento de executivos para
a condução do negócio.
Os programas de educação têm como objetivos o
desenvolvimento e a qualificação dos empregados
em todos os níveis organizacionais.

As capacitações trabalham a saúde e segurança
dos trabalhadores, a excelência operacional, a
formação de lideranças e o desenvolvimento
pessoal e profissional dos empregados. Estas ações
de educação, capacitação e desenvolvimento
são monitoradas e geridas por meio do portal do
conhecimento. Somam-se a estas ações programas
específicos voltados ao desenvolvimento de
lideranças e jovens profissionais. O #semear
desenvolve estudantes de graduação, preparando-os para o início da carreira profissional, com o
objetivo de promover a sucessão na Citrosuco. O
Transformar promove a formação de profissionais
para condução do negócio, exercendo o seu papel
de liderança alinhado à cultura, valores e práticas
de gestão de pessoas. O Saber em Campo trabalha
a qualificação técnica direcionada para a primeira
linha de liderança da área agrícola, e o Sistema de
Desenvolvimento Citrosuco oferece suporte às
mudanças organizacionais e consolida a
cultura, baseando-se nos desafios estratégicos,
através de um modelo de avaliação com
foco para o desenvolvimento e carreira dos
líderes da organização.

início de carreira

formação de líderes

qualificação técnica da área agrícola
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pelos programas de
desenvolvimento
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22

estudantes de
graduação em
iniciação profissional

horas de treinamento
por empregado
(em média)

100%

das operações
engajadas nos
programas educação
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“Há oito anos comecei na Citrosuco como
trabalhadora agrícola polivalente e em
poucos meses fui promovida para tratorista.
Na safra 2014/2015 tive a oportunidade
de me qualificar no Programa de Formação
de Encarregados, onde me qualifiquei em
diferentes áreas de trabalho e me preparei
para ser uma líder. Após um ano fui
promovida para encarregada operacional e,
em 2018, uma nova promoção me levou à
posição de encarregada agrícola da Fazenda
Monte Verde. Sou grata por todas as
oportunidades que tive, principalmente por
ter passado por tantas funções! Foi através
delas que aprendi a amar e respeitar o
trabalho no campo e foi assim que despertei
a vontade de aprender. Isso me levou ao
curso de agronomia e espero me formar em
2023, buscando crescer cada vez mais.”
Valeria Cristina Sonego, encarregada Agrícola III Fazenda Monte Verde em Itapetininga
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Pessoas | Encarte especial COVID-19

COVID-19 E MEDIDAS A FAVOR DA VIDA
Estamos vivendo a mais severa pandemia
da história mundial recente. A pandemia de
Covid-19 tem imposto impactos negativos
significativos para a sociedade, o meio ambiente
e a economia. Nos negócios, tem causado
alterações do perfil de demanda, instabilidade
das cadeias de abastecimento e alterações na
forma de trabalho.
É neste cenário de grandes desafios e
incertezas à sociedade e aos negócios que se
revela a verdadeira essência das empresas. Na
Citrosuco estes desafios reforçam ainda mais
o nosso compromisso em prover à sociedade
alimentos saudáveis originados de frutas.
Esse compromisso inspira nossas lideranças
e empregados a trabalhem com afinco para
garantir a saúde e a segurança de todos os
envolvidos em nossas operações, a preservar
o meio ambiente e a abastecer o mercado com
produtos seguros e saudáveis, gerando valor
para toda a sociedade.

Com esses objetivos e diante dos desafios
impostos pela pandemia, estabelecemos
de forma imediata o Comitê de Crise Covid,
formado por profissionais da alta liderança
do negócio e com reporte semanal para a
diretoria. Implementamos logo nos primeiros
dias da pandemia um rigoroso protocolo, que
privilegiou essencialmente a segurança de
nossos funcionários e das comunidades onde
atuamos, conciliando-o ao desafio de manter
as atividades essenciais de produção de suco
de laranja. As diretrizes deste protocolo foram
definidas de acordo com as orientações das
autoridades nacionais e internacionais de saúde
e a consulta a especialistas; a empresa adotou
a iniciativa proativa de fazer com que todas as
prefeituras e entidades de saúde das localidades
onde atuamos conhecessem nossas práticas de
prevenção e adoção do protocolo, o que gerou
maior transparência e credibilidade em nosso
diálogo e, inclusive, posterior adoção de algumas
de nossas práticas por esses órgãos.

O somatório destas ações permitiu a manutenção de um ambiente de trabalho seguro e o
abastecimento integral de nossos clientes, sem rupturas em nossa cadeia de fornecimento.
Entre as ações realizadas destacamos:
• Afastamos os trabalhadores dos grupos
de risco que não poderiam exercer suas
atividades em home office e conseguimos
manter o emprego e renda dos trabalhadores;
• 100% dos empregados do grupo de risco,
cujas atividades não pudessem ser realizadas
em home office, em licença remunerada,
assegurando a renda destes trabalhadores;
• Capacitação dos empregados em medidas de
distanciamento social e práticas de higiene;
• Protocolos para higienização e desinfecção de
ambientes com produtos certificados;
• Vacinação contra H1N1 para 100% dos
empregados fixos;
• Adequação dos equipamentos de proteção
individual de acordo com a orientação dos
órgãos de saúde;

• Instalação de escâneres para medição de
temperatura e controle de acesso com
máscara às unidades;
• Monitoramento das condições de saúde dos
empregados;
• Aumento da frota de ônibus para garantir o
distanciamento social e operação limitada a
50% da capacidade;
• Aumento da conectividade móvel – 1.500
celulares distribuídos nas operações
agrícolas visando conectividade e
distanciamento social;
• Elaboração do documento “Diretrizes e
ações organizacionais para enfrentamento
ao coronavírus”, contemplando os protocolos
de prevenção a Covid-19 adotados pela
Citrosuco e compartilhado com as prefeituras
de todos os municípios onde atuamos.
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Na saúde pública, os investimentos realizados em
parceria com o Instituto Votorantim foram priorizados
de acordo com critério de índice de Vulnerabilidade
do Município (IVM) e a estratégia do negócio,
objetivando fortalecer a capacidade de respostas
das comunidades em ações de prevenção, suporte
e reação aos desafios impostos pela pandemia, das
quais destacamos:
• Programa de Apoio à Gestão Pública: Gestão
de Crise Covid-19, atuando em sete municípios
nas frentes governança, comunicação, vigilância,
assistência e impactos fiscais.
• Frente de Telemedicina em 5 municípios (Matão,
Catanduva, Araraquara, Itapetininga e Angatuba).
• Financiamento para a instalação de cinco Unidades
de Tratamento Intensivo (UTIs) no hospital de
Matão no valor de R$ 400.000,00 (conclusão
prevista para a primeiro semestre de 2021).
• Doação de Equipamentos de Proteção Individual
e protocolos de uso suportados pelo Hospital
Beneficência Portuguesa de São Paulo, para as
secretarias de saúde de 17 municípios do entorno
de nossas operações no valor de R$ 2,65 milhões.
• Oferta de vale-alimentação no valor total de
R$ 227 mil a 630 famílias em situação de
vulnerabilidade social em sete municípios.

100%

dos empregados e terceiros
da Citrosuco assistidos pelas
ações de prevenção
à Covid-19

+30
municípios
beneficiados

+R$ 3,2
MILHÕES
investidos em ações
sociais de combate à
Covid-19
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“A pandemia evidenciou
o papel social da empresa
para além da geração de
empregos e dividendos.
Nossa expertise em
gestão serviu para apoiar
diferentes setores da
sociedade no combate
à Covid-19. Conciliamos
interesse com diversos
stakeholders em prol da
sociedade. O resultado
maior foi o atendimento à
população e a proximidade
com outros atores
públicos, contribuindo
para o fortalecimento das
ações e relações com a
comunidade.”
Diego Victoriano, Diretor de
Desenvolvimento Humano e
Organizacional
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GRI 102-12, 103 | 413-1, 413-2

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Atuamos de forma ética e transparente,
contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico das comunidades onde
operamos e da sociedade como um todo.
Pautados pelo diálogo e aprendizado com as
comunidades locais e alinhados à estratégia
de negócio, investimos na geração de valor
compartilhado. Com programas voltados à
inclusão, diversidade, educação e qualificação
profissional, o investimento social na Citrosuco
visa ao fortalecimento da qualidade da
educação e à formação de jovens para o mundo
do trabalho.
Em função da pandemia, revisamos nossos
projetos e redirecionamos nossos esforços e
recursos para apoiar a sociedade de forma
geral no enfrentamento da Covid-19. Na safra,
foram investidos R$ 2,3 milhões por meio de
parcerias com instituições representantes da
sociedade civil organizada, que são a porta de
entrada para o desenvolvimento e implantação
de nossos programas.

R$ 2,3
milhões
investidos em
ações sociais

+31 mil
pessoas
impactadas
pelos programas
sociais

+30
municípios
envolvidos
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EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
A educação é reconhecida como uma das
maneiras mais eficientes de formar cidadãos
questionadores, engajados e proativos, capazes de
promover mudanças importantes na sociedade.
Nossa jornada de impacto social começa na
educação básica e passa pela preparação e
formação profissional – entendemos ser capazes
de fazer a diferença ao promover o fortalecimento
da qualidade da educação e o desenvolvimento
profissional de jovens impulsionando-os para o
mundo do trabalho.

Desde 1999, a Citrosuco mantém o
reconhecimento, pela Fundação Abrinq, de
Empresa Amiga da Criança, reflexo do nosso
compromisso com a infância e a juventude.

Temos no Parceria pela Valorização da Educação
o fomento à melhoria da qualidade do ensino
público municipal por meio de ações voltadas
à mobilização social em prol da educação,
da qualificação da demanda e apoio à gestão
escolar e ao acompanhamento do Índice de
Desempenho da Educação Básica (Ideb).
Presente em oito municípios do interior paulista,
assiste mais de 31 mil alunos da rede municipal.
Nossos conhecimento e parceria dos últimos
anos com o PVE possibilitaram suporte efetivo
aos municípios durante a pandemia do novo
coronavírus, atuando como suporte aos gestores
na alteração do ensino presencial para o ensino
remoto, nos protocolos de saúde, na capacitação
da equipe técnica para o enfrentamento deste
cenário e aproximação com as famílias através da
mobilização social.

O Projeto Pescar promove a iniciação profissional
de jovens em situação de vulnerabilidade social,
por meio da formação cidadã e profissional,
preparando-os para oportunidades de inserção
ao mercado de trabalho. Foram atendidos nesta
safra 59 jovens com iniciação profissional nos
cursos: Serviços Administrativos, Operações
para a Indústria e Operações na Agroindústria.
Destes, 80% foram inseridos no mercado do
trabalho ou ingressaram em faculdades/cursos
técnicos após a conclusão do curso. Em parceria
com a Fundação Pescar, viabilizamos a formação
com a participação de voluntários da empresa
e da comunidade, que, ao compartilhar seus
conhecimentos e aprendizados, impulsionam
estes jovens a quebrar suas barreias e a
transformar suas realidades, estimulando o
desenvolvimento de competências exigidas
pelo mundo do trabalho, onde o jovem Pescar
é o protagonista da sua carreira. Em razão da
pandemia de Covid-19, as aulas presenciais foram
suspensas, porém mantivemos o propósito da
aprendizagem através do ensino remoto, com
aulas virtuais, envolvendo replanejamento e
intensificação do voluntariado. Criamos o grupo

Voluntários pela Educação no Workplace para
facilitar a interlocução dos voluntários com os j
ovens. A Rede Pescar também criou espaços de
aprendizagem virtual.
Na Citrosuco, o Programa Jovem Aprendiz é
desenvolvido em parceria com a Fundação
Pescar, Senar, Senai, Senac, entre outros, e
trabalha a inclusão e formação de jovens para
o mercado de trabalho. Na safra, 116 jovens
aprendizes passaram pelo programa.
Na mesma diretriz de apoio à educação,
mantivemos, junto com a Cambuhy Agrícola,
a Escola Complementar, que trabalha artes,
música, esportes e educação ambiental
no contraturno de 25 crianças da escola
municipal rural de Matão. A escola é a única
da região que atende a área agrícola.
As atividades presenciais foram suspensas, em
atendimento à recomendação da Secretaria
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Saúde e Educação, porém foram replanejadas
atividades com os alunos, com oferta de
material pedagógico, oficinas de artesanato
e manutenção dos vínculos com as crianças
via WhatsApp.
Soma-se aos projetos de educação o Abrace uma
Causa – Via solidária. Este orienta empregados
sobre doações por meio do Imposto de Renda de
Pessoa Física. Na safra, foram arrecadados
R$ 339.000,00, valor 42% superior à safra
passada, distribuídos entre quatro projetos, no
entorno de nossas operações, voltados para
crianças em vulnerabilidade social, sendo eles:
• Equoterapia desenvolvido pela APAE em Matão
• Gratidão - Estações da Vida, desenvolvido pela
Oficina das Meninas em Araraquara
• Criança Cidadã do futuro em Araras
• Capacitando para o Futuro em Catanduva
Em conexão com nossa atenção à diversidade
está a inclusão de pessoas com deficiência
(PCDs). Patrocinado pela Citrosuco, o Núcleo
de Apoio aos Atletas Paralímpicos (NAAP)
assiste crianças, jovens e adultos com deficiência
por meio da oferta de práticas esportivas e
melhorias na qualidade de vida e autoestima
dos participantes – 32 PCDs foram beneficiados
na safra. Dentre as modalidades paralímpicas
desenvolvidas, está a natação, que coloca os
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assistidos pelo NAAP em posição de destaque,
pela conquista de medalhas nos circuitos
regionais, estaduais e nacionais. Na pandemia,
impedidos de exercer o esporte, os beneficiados
foram assistidos com EPIs, cestas básicas, apoio
psicológico, jornada de inclusão e estímulos
a atividades físicas por videochamadas e
atendimento individualizado quando necessário.

CULTURA DEMOCRÁTICA
Em Matão, em parceria com o Instituto
Votorantim, está em desenvolvimento o Lab
Cidadania, cujo objetivo é fortalecer a cultura
democrática e a participação política do
cidadão, gerando impacto estrutural na cultura
democrática do município. Em razão da pandemia,
o desenvolvimento de ações previstas foram
repaginadas para remotas, porém nenhuma
etapa foi cancelada. Destaque para a formação
de três grupos de jovens em resposta ao projeto
“Qual é a sua responsa?”; Mulheres, democracia
e Pandemia; Arte, Cultura e Meio Ambiente e
Lideranças Estudantis, num total de 120 jovens
discutindo temas relacionados à democracia,
em parceria com 25 organizações locais,
incluindo 14 escolas. Tivemos mais de 8 mil
acessos ao Facebook durante as ações remotas.
Os indicadores e resultados desta ação serão
monitorados na safra 2020/2021.

“Antes do projeto eu não acreditava que poderia mudar
o espaço político e cultural, porém, ambos os grupos que
participei me ensinaram como melhorar o mundo ao meu redor.
Esse aprendizado com certeza me marcou para sempre.”
Rafaela Bozelli, jovem participante do Qual é a sua responsa?
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Planeta
TEMOS O COMPROMISSO COM A
ADOÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS
MAIS SUSTENTÁVEIS
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Planeta | GRI 103| 416-1, 103 | 304-3, 103 | 307-1

O Agronegócio é uma atividade fundamental na economia global e tem papel de destaque na
sustentabilidade da sociedade com um todo, gerando empregos, segurança alimentar e preservação
ambiental. Ao longo de sua história, a Citrosuco tem se empenhado na adoção e disseminação de práticas
produtivas sustentáveis ao longo de sua cadeia produtiva, alinhadas às necessidades da sociedade.

CITRICULTURA DIGITAL
Na Citrosuco reconhecemos o papel da inovação
e de novas tecnologias na construção de negócios
cada vez mais sustentáveis.
Como parte de nossa estratégia de negócio, o
processo de transformação digital na Citrosuco
visa criar as condições necessárias para que
possamos embarcar novas tecnologias que
permitirão a maior interação e conectividade
entre todas as etapas do processo produtivo.
Nas operações agrícolas, este processo deve
impulsionar o desempenho dos ativos e das
operações, gerando maior eficiência dos
processos, ganhos de produtividade, otimização
no uso dos recursos, menor impacto ambiental
e melhores condições de trabalho, resultando na
maior resiliência e sustentabilidade do negócio.

Neste processo de transformação na agrícola,
o primeiro passo foi dado com o fortalecimento
da infraestrutura necessária para recepção e
operacionalização de novas tecnologias.
A instalação de torres para comunicação 4G
em parceria com a TIM permite a comunicação
por wifi em toda a fazenda, e os investimentos
realizados pela Companhia para a atualização
de sua plataforma transacional com o go live do
SAP 4/Hana formam o alicerce para a integração
digital de processos e pessoas por meio de novos
equipamentos e tecnologias.
Essas ações permitirão a integração vertical de
todas as nossas práticas agrícolas, desde o viveiro
ao abastecimento de frutas às indústrias e destas
com todo o negócio corporativo Citrosuco.

SENSORES
BIG DATA
ANÁLISE
INFORMAÇÃO
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Em paralelo aos investimentos realizados para
fortalecimento da infraestrutura necessária,
a Companhia investe no aporte de novos
equipamentos e tecnologias, que efetivamente
colocarão em prática a integração de todas as
etapas de nosso processo produtivo.
Neste sentido, destacamos a parceria que
fizemos com a empresa SeeTree, startup
israelense dedicada ao desenvolvimento de
tecnologias aplicadas para agricultura de
precisão, que tem nos permitido a aplicação
de tecnologia de última geração para o
detalhamento de nossas plantas e pomares.
Por meio de drones e softwares de inteligência
artificial, fomos capazes de mapear de
forma remota e em tempo real 100% dos
pomares da Citrosuco. Este mapeamento
nos deu informações precisas de cada
árvore individualmente, sobre sua sanidade,
qualidade e produtividade, gerando
rastreabilidade, confiabilidade e tomada de
decisão planta a planta.
Outra tecnologia embarcada nesta safra foi a
plantadora automatizada com geolocalização
de cada muda plantada, contribuindo para sua
rastreabilidade com informações precisas sobre
posição, variedade, data e clima.
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Nas fazendas, a distribuição de mais de 1.500
smartphones foi outro passo importante nesta
direção. Eles permitem aos trabalhadores
que tenham acesso, em tempo real, ao SAP,
documentos eletrônicos e indicadores,
fortalecendo a tomada de decisão e a integração
entre as diferentes etapas do processo produtivo.
Os avanços não param aqui: outros equipamentos
e softwares estão em implantação ou estudo, como
telemetria, COA (central operações agrícolas)
e sensores inteligentes (internet das coisas), de
forma que estamos preparados para testar novos
equipamentos e soluções que contribuirão para a
melhoria contínua de nossa produção, tornando-a
cada vez mais sustentável e resiliente.
Como outro resultado desta jornada temos uma
maior quantidade e melhor qualidade de todos os
dados coletados a campo.
Estas tecnologias associadas a ferramentas
de análise de dados orientam e agilizam nossa
tomada de decisão, agora focada em soluções
ainda mais sustentáveis.

O principal legado
de toda esta jornada
é a agricultura mais
sustentável e com
maior precisão nas
fazendas, onde o
“dado” tornou-se
o principal insumo
para a inteligência de
nosso manejo.
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GRI 103 | 201-2, 103 | 302-1, 103 | 303-1, 303-2, 303-3, 303-4,
103 | 305-1, 305-2

CLIMA E ENERGIA
A agricultura tradicional é amplamente impactada
pelas mudanças climáticas, com cenários
que indicam a mudança da aptidão agrícola
de algumas regiões. Monitorar o impacto
e exposição a estas mudanças faz parte de
nossas operações e estratégia. Trabalhamos
no desenvolvimento de ações que passam pela
redução de nossa exposição a essas mudanças,
a exemplo do estudo de modelos climáticos com
projeção dos próximos dez anos nas regiões
produtoras de laranja. Também buscamos reduzir
o impacto de nossas operações, com ações
para redução de nossas emissões de gases de
efeito estufa (GEE), por meio do uso de energias
renováveis e melhoria contínua na gestão dos
recursos naturais.

TOTAL DE ENERGIA CONSUMIDA (GJ)

Em parceria com a Votorantim Energia,
investimos no Ventos do Piauí, projeto de
geração de energia eólica que atendeu 25% da
demanda industrial de energia elétrica na safra,
podendo chegar a 50% até 2023.
Em 2019, a participação de fontes renováveis
em nossa matriz energética ficou acima
de 65%. Esse resultado foi alcançado
pelo crescimento do consumo de energia
renovável nos últimos anos, principalmente
pelo uso de biomassa e energia elétrica
renovável e pela redução do consumo de
energia não renovável, impulsionada pela
paralisação do processamento em Lake

2017

2018

2019

5.104.748

5.892.779

4.664.955

Renováveis

6.870.402

7.627.783

8.793.227

Total

11.975.150

13.520.563

13.458.181

Não renováveis (fósseis)

Wales, a redução do processamento em
Araras e o menor consumo de combustível
fóssil nas operações de logística marítima.
O conjunto destas ações reduziram
nossas emissões de GEE e aumentaram
a participação de energias renováveis em
nossa matriz energética.

65%

de energia
renovável na matriz
energética

BIOMASSA DE LARANJEIRA
Inovação na citricultura, o projeto Biomassa
de Laranjeira, desenvolvido e aperfeiçoado
pela Citrosuco nos últimos anos, adota o
conceito de economia circular ao transformar
árvores de laranjeira, ao fim de seu ciclo
produtivo, em cavaco.
Esta nova fonte de biomassa gera uma série de
benefícios sistêmicos a toda a sociedade e está
associada a mais de um ODS ao aumentar a
produção agrícola na mesma área, gerar novos
empregos e renda na comunidade, desenvolver
novos modelos de negócio na região e reduzir
as emissões de gases de efeito estufa.
Nesta safra, mais de 2 mil hectares foram
manejados para o processamento de cerca
de 750 mil árvores de laranjeira, gerando
76 mil toneladas de cavaco de laranjeira.
Além dos ganhos diretos para a Citrosuco, o
projeto passa a ser uma alternativa de renda
para os citricultores.
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EMISSÕES
Ao longo dos últimos anos temos investido
consistentemente em tecnologias e processos
que visam à eficiência das operações e redução
de nossas emissões de gases de efeito estufa.
Entre elas destacamos o uso e produção de
biomassa, a produção de energia elétrica renovável
e exportação do excedente, a compra de energia
elétrica renovável e o investimento em sistemas de
transporte de menor emissão de gases de efeito
estufa. Soma-se às nossas ações para reduzir as

emissões de gases de efeito estufa a captura de
carbono presente nos sistemas agrícolas.
Relatório divulgado pelo Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em
inglês) aponta que todos os cenários para controlar
o aquecimento global em 1,5˚C dependem da
remoção do carbono. A manutenção das áreas de
florestas e dos pomares na Citrosuco contribuem
para a remoção de carbono.

EMISSÕES TOTAIS DE GASES DE EFEITO ESTUFA (tCO2eq/ano)

2017

2018

2019

440.929*

497.912*

406.714

Emissões indiretas proveniente da aquisição de energia – Escopo 2

40.281*

30.663

29.167

Total

481.210

528.574

435.881

Emissões biogênicas de CO2 – Escopo 1

782.503

705.362

833.687

2017

2018

2019

340.851

350.273

356.602

Emissões diretas de gases de efeito estufa – Escopo 1

CAPTURA DE CARBONO (tCO2eq)**

* Os cálculos seguem a metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol ou do IPCC. Em 2019 passamos a usar o fator de emissão
para nitrogênio do GHG Protocol – Agricultura – Brasil v3.5 de 2018. Sem este novo valor de emissão para o nitrogênio, ajustado às
condições brasileiras, as emissões de GEE de escopo 1, de 2017 e 2018, seriam de 470.687 e 528.523 tCO2eq/ano, respectivamente,
como reportado nos últimos relatórios de sustentabilidade. Correção no valor informado para o escopo 2 de 2017 referente ao uso de
energia incentivada (renovável). Neste ciclo de relato, a Citrosuco não reportou suas emissões de escopo 3.
**Considera a captura de carbono nas áreas de preservação ambiental e pomares. De forma conservadora, consideramos apenas 60%
de carbono capturado nas áreas de vegetação nativa remanescente.

Na safra, a captura de carbono nas
áreas produtivas e de vegetação
nativa remanescente sob
gestão da Citrosuco,
corresponderam a mais
de 80% do total de
nossas emissões
diretas.
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RECURSOS HÍDRICOS
A agricultura é responsável, em média, por 70%
do consumo global de água doce. O cenário é
semelhante em nossas operações, onde a irrigação
dos pomares demanda, aproximadamente, 80% do
consumo total de água na Citrosuco.
Nossa malha de irrigação está presente em 36% da
área cultivável. Utilizada conforme a disponibilidade
de água e orientação técnica, a irrigação é feita
em sua maioria (99%) por gotejamento – sistema
eficiente de irrigação, leva água e nutrientes direto às
raízes das plantas, promovendo economia de energia,
fertilizantes e água. A irrigação é essencial para
garantir a produtividade em função das condições
climáticas onde se encontram as fazendas.
Do consumo de água pela Citrosuco, 77,6% são
relativos a captações superficiais e foram utilizados
em sua maioria na irrigação e parte na pulverização
dos pomares. O consumo de água subterrâneas
correspondeu a 17,5% do total, sendo a maior parte,
60%, utilizada nos processos industriais.
Nas operações industriais, trabalhamos para
reduzir o consumo e aumentar a oferta de água de
reúso. Importantes investimentos foram feitos nas
estações de tratamento de efluentes que permitirão,
ao longo das próximas safras, aumentarmos a água
de reúso em torno de 7%.

APRESENTAÇÃO

PRODUTOS

GOVERNANÇA

PESSOAS

PLANETA

PROCESSO DE RELATO

RETIRADA DE ÁGUA POR FONTE (ML)
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2017-2018

2018-2019

2019-2020

Água de superfície

32.329

31.194

29.361

Água subterrânea

8.304

7.315

6.636

1.670

1.086

1.484

317

323

345

42.620

39.918

37.826

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Águas superficiais

2.251

1.930

Águas subterrâneas (infiltração no solo)

2.003

1.999

58

71

4.312

4.000

Água produzida (condensado vegetal)**
Água de terceiros
Total

DESCARTE DE ÁGUA (ML)*

Águas enviadas para terceiros
Total

* A Citrosuco destina de forma adequada a totalidade dos efluentes gerados em seus processos produtivos. O tratamento é feito
de duas maneiras: em Estações de Tratamento de Efluentes (ETE), com eficiência superior a 80% na remoção de carga orgânica;
ou via fertirrigação de culturas alternativas, como a da cana-de-açúcar.
** Água produzida: toda água que entra na organização como resultado da extração, processamento ou utilização de qualquer
matéria-prima. Condensado vegetal: água extraída no processo de concentração do suco de laranja.

Nossa gestão preza pela qualidade, consumo
consciente, reaproveitamento e reúso da água.
A política de SSMA direciona as ações de
gestão, visando à qualidade da água (distribuída
aos empregados e usada nas operações), ao
gerenciamento dos recursos hídricos, ações de

capacitação e metas para a redução
do consumo. Todos os tipos de uso de
recursos hídricos são outorgados pelo órgão
público responsável, e o consumo é aferido
por hidrômetros e monitorado a partir dos
boletins de operação.

CITROSUCO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019/2020

APRESENTAÇÃO

PRODUTOS

GOVERNANÇA

PESSOAS

PLANETA

PROCESSO DE RELATO

47

GRI 103 | 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

EFLUENTES E
RESÍDUOS SÓLIDOS
A gestão e monitoramento de nossos resíduos é suportada pelo
Plano de Gerenciamento de Resíduos, que prioriza a redução, a
reutilização e a disposição final adequada dos resíduos.
A totalidade dos efluentes gerados em nossos processos
produtivos, cuja característica principal é o elevado teor de
carga orgânica, são tratados e têm sua disposição final em
conformidade com a legislação aplicável. Em Catanduva está em
construção uma nova Estação de Tratamento de Efluentes que irá
substituir o tratamento feito pela fertirrigação. Com investimento
de R$ 26 milhões, esta ETE permitirá o aumento do consumo de
água de reúso e a consequente redução na captação de água. Na
safra, foram tratados 4 mil ML de efluentes.
De nossos resíduos sólidos, 93% do total é orgânico, sendo
principalmente as cinzas da queima de biomassa e o lodo
das estações de tratamento de efluentes. Estes resíduos,
após processo de compostagem realizado por terceiros, são
comercializados como adubo orgânico licenciado pelo Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os materiais
recicláveis são destinados a empresas especializadas que
trabalham o reaproveitamento destes materiais. Apenas 0,4%
dos resíduos gerados são considerados perigosos.

RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS (EM TONELADAS)
DISPOSIÇÃO

TIPO

Reciclagem

Lâmpadas, embalagens de agrotóxicos

Coprocessamento

Óleos e graxas, panos e estopas
contaminadas e isolantes térmicos

Rerrefinamento

Refinamento de óleo lubrificante

Incineração
e aterro classe 1
Armazenamento
no local

ATERRO ZERO
2017-2018

2018-2019

2019-2020

1

65*

36

125

92

89

11

33

4

Resíduos diversos

49

30*

41

Capa de Cardan, filtro de óleo, resíduos
contaminados com óleo, serragem contaminada

20

5

5

206

237

175

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1.433

2.251

1.821

79.349

36.298

48.513

3.028

1.412

1.405

20.000

4.000*

0

103.848

43.961

51.739

Total (em toneladas)

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS GERADOS (EM TONELADAS)
DISPOSIÇÃO

TIPO

Reciclagem

Materiais recicláveis, madeiras, sucatas
metálicas

Compostagem

Resíduos orgânicos provenientes
do processo e restaurante

Aterro

Lixo comum

Armazenamento
no local

Armazenagem de cinza em Catanduva

Total (em toneladas)

* Houve correção no valor informado da safra 2018/2019.

No Brasil, mais de 80% dos resíduos
que vão para aterro poderiam ter
outra destinação. Na unidade de
Santos, com o objetivo de minimizar
os impactos ambientais e contribuir
para a mudança desta realidade,
nos desafiamos a reduzir em 5% a
destinação de resíduos classe II para
aterro sanitário.
Para alcançarmos a meta, foram
colocadas em prática ações como:
treinamento dos empregados no plano
de gerenciamento de resíduos sólidos,
a adequação da central de resíduos,
reforço da gestão ambiental em todas
as etapas do processo produtivo
e o monitoramento e controle da
destinação dos resíduos.
Esta ação permitirá o aumento
gradativo do reaproveitamento de
resíduos, com a melhoria contínua
da gestão, busca de novas soluções
e tecnologias para os resíduos que
ainda são destinados a aterros e
desdobramento para as demais
unidades da Citrosuco.
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GRI 103 | 304-2, 304-3, 103 | 307-1

BIODIVERSIDADE
Adjacente às áreas produtivas, a Citrosuco
também é responsável pela preservação de
19,1 mil hectares, destinados à conservação
da fauna e da flora, distribuídos entre Cerrado
e Mata Atlântica, biomas de alto valor para a
biodiversidade. Desta área, 3,8 mil hectares são
Áreas de Preservação Permanente – entornos
de nascentes, rios, lagos ou reservatórios
artificiais – que têm papel fundamental
na conservação da biodiversidade e dos
recursos hídricos.
Em equilíbrio com as áreas produtivas,
gerenciamos estas áreas de conservação
ambiental por meio do Plano de Proteção
e Conservação da Biodiversidade. Este
preconiza a manutenção de projetos de
restauração de hábitats naturais, a coleta
de sementes de espécies nativas para o
viveiro, o mapeamento da biodiversidade, a
educação ambiental, o uso racional da terra e
a adoção de boas práticas agrícolas.

53.400
Com estes ideais consolidados,
todas as fazendas tenderão a
possuir áreas de preservação que
independem da ação humana para
se manterem. O enriquecimento de
áreas verdes segue a Norma SMA
32 para espécies, quantidades e
espaçamentos de mudas.
Implantado na safra 2017/2018,
o mapa de avistamento de fauna,
parte do plano de Proteção e
Conservação da Biodiversidade, está
presente em todas as propriedades
geridas pela Citrosuco. Trata-se de
uma importante ferramenta para
a proteção dos animais silvestres
e nos serve como referência para
a restauração de áreas protegidas,
criação de corredores ecológicos e
engajamento dos empregados na
conservação ambiental.

VIVEIRO DE
MUDAS NATIVAS
Implantado em
2012, o viveiro
tem o papel
de reproduzir
espécies nativas
endêmicas que
nos ajudam no
enriquecimento
da biodiversidade
em nossas
propriedades e
comunidades
do entorno.

mudas nativas
plantadas em projetos
de reflorestamento*
*crescimento de 50% em
relação à safra 2018/2019

19.300
animais avistados

95

espécies observadas

850

animais considerados
raríssimos, como lobos-guarás,
tamanduás e onças-pardas
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PROGRAMA CITROAPIS
As abelhas sempre estiveram presentes em nossos
pomares, sendo avistadas especialmente durante a florada.
Elas possuem um papel fundamental na polinização,
trazendo impactos positivos à produtividade dos pomares,
contudo sua presença sem o controle adequado representa
um risco aos trabalhadores.
O Programa CitroApis tem o objetivo de agregar valor de
forma sustentável às unidades agrícolas, com benefícios
ao meio ambiente, impactos sociais positivos e ganhos
de produtividades às fazendas. O CitroApis demostra a
viabilidade técnica da atividade citrícola e da apicultura
e otimiza a produção agrícola na mesma área. Com o
programa, houve a definição de novos procedimentos
operacionais e dos locais aptos ao recebimento das colmeias,
a sinalização das áreas com colmeias, a captura e remoção
de colmeias dentro dos pomares e o monitoramento da
produção de mel. O Programa, presente ainda em apenas
algumas fazendas, será desdobrado para todas as fazendas
até a safra 2023/2024, com expectativa de termos até 5
mil caixas de abelha instaladas. Na safra, foram produzidas
10 toneladas de mel, predominantemente de laranjeira,
com cerca de 700 colmeias. Este valor pode chegar a,
aproximadamente, 20 toneladas considerando-se o potencial
das floradas silvestres. A renda obtida com a comercialização
do mel no CitroApis será convertida nos projetos sociais
apoiados pela Citrosuco.

O Programa
será desdobrado
para todas as
fazendas até a
safra 2023/2024,
com expectativa
de termos até
5 mil caixas de
abelha instaladas
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CONTROLE BIOLÓGICO
O controle biológico de pragas e doenças das
lavouras tem evoluído ao longo dos últimos anos
e se tornado um aliado para a produção agrícola
com qualidade, produtividade e respeito ao meio
ambiente. O uso combinado de biotecnologia
e monitoramento das lavouras na agricultura
4.0 tem se mostrado cada vez mais eficaz,
sendo uma alternativa para o desenvolvimento
sustentável do agronegócio.

PRODUÇÃO DE TAMARIXIA RADIATA
15.987.779

*Laboratório de Controle
Biológico do Fundecitrus
no qual é criada a vespa
Tamarixia Radiata

Na Citrosuco, desde 2014, investimos no
controle biológico como parte da estratégia
de negócio no combate ao greening, uma das
doenças mais graves da citricultura mundial.
A Citrosuco é pioneira e líder no combate
desta doença por meio do controle biológico
em larga escala, possibilitando a redução na
aplicação de defensivos.

No controle biológico são
utilizados organismos que não
deixam resíduos nos alimentos,
são seguros para o trabalhador
rural e o consumidor e protegem
a biodiversidade. Seu uso diminui
o risco de seleção de organismos
resistentes, como ocorre no
controle químico, e a ausência
de período de carência é outra
vantagem para o produtor.

O controle é feito por meio da identificação
e eliminação de plantas doentes, dentro
e fora da propriedade e da produção de
Tamarixia radiata.

Na Citrosuco, novos agentes
biológicos estão em fase de testes,
que ajudarão no combate de
pragas e doenças.

Em sua 10ª edição,
o workshop sobre o
manejo do greening,
promovido pela Citrosuco,
reúne pesquisadores,
produtores e técnicos
para compartilhar
conhecimento e boas
práticas sobre os avanços
no combate ao greening
e sinalizar à comunidade
científica as necessidades
e realidade dos produtores.

10.430.575

6.804.445

3.222.729

568.630

2014-2015

1.033.825

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

UNIDOS CONTRA
O GREENING

2019-2020
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BÉLGICA

ESTADOS
UNIDOS

Somos uma das maiores empresas de suco de
laranja do mundo. Estamos
presentes em toda a cadeia produtiva da
laranja, do cultivo agrícola ao processamento
e à distribuição de nossos produtos em
cinco continentes. Atuamos focados no
fornecimento global de soluções em suco e
ingredientes da laranja, sendo responsáveis
por, aproximadamente, 20% de participação
no mercado global e 40% de todo o suco de
laranja produzido e exportado pelo Brasil.

10.484

PROCESSO DE RELATO

ÁUSTRIA

GRI 102-1, 102-2, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7,
102-8, 102-10, 102-45, 102-49

ATUAÇÃO GLOBAL

PLANETA

JAPÃO

CHINA

BRASIL

AUSTRÁLIA

1

viveiro de
mudas de laranja

28

fazendas no estado
de São Paulo

7

escritórios na Europa,
Ásia, Oceania e Américas

5

terminais
marítimos

5

navios próprios +
1 multicargo fretado

20%

de participação no
mercado global

CITROSUCO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019/2020

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44,
102-46, 102-47

MATERIALIDADE
Prezamos pelo diálogo ativo com nossos
stakeholders. Em 2019, revisamos nossos temas
materiais, consultando 164 representantes de
nossas partes interessadas, público interno e
externo, consolidando tendências de mercado,
do setor e do negócio nas questões Ambientais,
Sociais e de Governança (ESG, na sigla em
inglês).
A consulta aos stakeholders contou com
entrevistas a líderes da empresa e especialistas
do setor e consulta on-line a diferentes públicos,
como: empregados, comunidade local, academia,
instituição financeira, clientes, produtores de
frutas e demais fornecedores.
Foram destacados pela Citrosuco nove temas
relevantes para a sua matriz de materialidade:
inovação e tecnologia, produtividade e eficiência,
gestão da cadeia de fornecimento, mudanças
climáticas, transparência e ética, garantia
de direitos e condições de trabalho, uso da
terra e biodiversidade, parceria com clientes e
relacionamento com a comunidade.
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Esta revisão de
materialidade
servirá de base na
safra 2020/2021
para uma ampla
discussão, com
o objetivo de
consolidar e avançar
na proposição de
uma agenda de
longo prazo para o
desenvolvimento
sustentável do
negócio.
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Processo de Relato | GRI 102-54, 102-55412-1

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

Este relatório foi preparado de acordo com o GRI Standards: opção Essencial.
O relatório não foi submetido a processos de verificação externa.

DIVULGAÇÕES GERAIS
PERFIL ORGANIZACIONAL
GRI Standard

Divulgação

Página/URL

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

102-1 Nome da organização
102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços
102-3 Localização da sede

Rua João Pessoa, 305. Matão – SP.

102-4 Localização das operações
102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica
GRI 102: Divulgações
gerais 2016

102-6 Mercados atendidos
102-7 Porte da organização
102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores
102-9 Cadeia de fornecedores
102-10 Mudanças significativas na organização e na sua cadeia de fornecedores
102-11 Abordagem ou princípio da precaução
102-12 Iniciativas desenvolvidas externamente

8
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DIVULGAÇÕES GERAIS
PERFIL ORGANIZACIONAL
GRI Standard

Divulgação

Página/URL

GRI 102: Divulgações
gerais 2016

102-13 Participação em associações

A Citrosuco faz parte da CitrusBR, entidade fundada em junho de 2009 pelos
maiores produtores e exportadores brasileiros de sucos cítricos e seus derivados. Sua
finalidade é defender os interesses coletivos dos exportadores de cítricos.

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

ESTRATÉGIA
GRI 102: Divulgações
gerais 2016

102-14 Declaração do tomador de decisão sênior
102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades

ÉTICA E INTEGRIDADE
GRI 102: Divulgações
gerais 2016

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento

16

GOVERNANÇA
GRI 102: Divulgações
gerais 2016

102-18 Estrutura da governança

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
GRI 102: Divulgações
gerais 2016

102-40 Lista de grupos de stakeholders
102-41 Acordos de negociação coletiva
102-42 Identificação e seleção de stakeholders
102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders
102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas

8
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DIVULGAÇÕES GERAIS
PRÁTICAS DE REPORTE
GRI Standard

Divulgação

Página/URL

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

---

---

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
102-46 Definindo o conteúdo do relatório e limites do tópico
102-47 Lista dos tópicos materiais

GRI 102: Divulgações
gerais 2016

102-48 Reformulações de informações

Não houve.

102-49 Mudanças no relatório

Não houve.

102-50 Período do relatório

2019/2020 (safra).

102-51 Data do relatório mais recente

2018/2019 (safra).

102-52 Ciclo do relatório

Anual (ano-safra).

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

sustentabilidade@citrosuco.com.br

102-54 Opção de acordo com o GRI Standards

Essencial.

102-55 Sumário de Conteúdo GRI
102-56 Asseguração externa

Não foi realizada.
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TÓPICOS MATERIAIS
DESEMPENHO ECONÔMICO
GRI Standard

Divulgação

Página/URL

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

1, 5, 8, 16

103-3 Evolução da abordagem de gestão
GRI 201: Desempenho
econômico 2016

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades devido às mudanças climáticas

13

PRESENÇA NO MERCADO
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 202: Presença no
mercado 2016

202-1 Variação da proporção do salário inicial mais baixo comparado ao salário mínimo local

1, 5, 8

COMBATE À CORRUPÇÃO
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão
205-1 Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção

GRI 205: Combate à
corrupção 2016

205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção
205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

Não houve casos de corrupção na Safra 2019-2020

16
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TÓPICOS MATERIAIS
CONCORRÊNCIA DESLEAL
GRI Standard

Divulgação

Página/URL

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 206: Concorrência
desleal 2016

206-1 Ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio

Não houve ações judiciais movidas, na safra 2019/2020, por concorrência
desleal, práticas de truste e monopólio em que a Citrosuco tenha sido
identificada como participante.

16

ENERGIA
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

1, 5, 8, 16

103-3 Evolução da abordagem de gestão
GRI 302: Energia 2016

302-1 Consumo de energia dentro da organização

7, 8, 12, 13

ÁGUA
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2018

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 303: Água e
efluentes 2018

303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado

6, 7, 8, 12

303-2 Gestão de impactos relacionados ao descarte de água

6, 12
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TÓPICOS MATERIAIS
ÁGUA
GRI Standard

GRI 303: Água e
efluentes 2018

Divulgação

Página/URL

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

303-3 Captação de água

6

303-4 Descarte de água

6

BIODIVERSIDADE
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 304:
Biodiversidade 2016

304-2 Impactos significativos de atividades, produtos e serviços na biodiversidade
304-3 Hábitats protegidos ou restaurados

6, 14, 15

EMISSÕES
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 305:
Emissões 2016

305-1 Emissões diretas de gases de efeito estufa (Escopo 1)

3, 12, 13, 14, 15

305-2 Emissões indiretas de gases de efeito estufa (Escopo 2)

3, 12, 13, 14, 15

CITROSUCO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019/2020

APRESENTAÇÃO

PRODUTOS

GOVERNANÇA

PESSOAS

PLANETA

PROCESSO DE RELATO

59

TÓPICOS MATERIAIS
EFLUENTES E RESÍDUOS
GRI Standard

Divulgação

Página/URL

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão
306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos
306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos

GRI 306:
Resíduos 2020

306-3 Resíduos gerados

3, 6, 12, 14

306-4 Resíduos não destinados para disposição final
306-5 Resíduos destinados para disposição final
CONFORMIDADE AMBIENTAL
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 307:
Conformidade
ambiental 2016

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

Na safra 2019/2020, a empresa pagou multa de R$ 141.143,00 decorrente
de Auto de Infração aplicado em 2008 ao administrador da Fazenda
Califórnia por fazer uso de fogo em área agropastoril sem autorização.

12, 13, 14, 15, 16
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TÓPICOS MATERIAIS
AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES
GRI Standard

Divulgação

Página/URL

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 308:
Avaliação ambiental
de fornecedores 2016

308-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais

EMPREGO
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 401:
Emprego 2016

401-1 Taxas de novas contratações e de rotatividade de empregados
401-2 Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período

SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

5, 8

8
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TÓPICOS MATERIAIS
SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
GRI Standard

Divulgação

Página/URL

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho
403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes
403-3 Serviços de saúde do trabalho

GRI 403: Saúde
e segurança do
trabalho 2018

403-4 Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos trabalhadores
referentes a saúde e segurança do trabalho
403-5 Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho
403-6 Promoção da saúde do trabalhado
403-7 Prevenção e mitigação de impactos de saúde e segurança do trabalho
diretamente vinculados com relações de negócios
403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho
403-9 Acidentes de trabalho

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 404:
Treinamento e
educação 2016

404-1 Média de horas de treinamento por ano por empregado
404-2 Programas de aprendizagem contínua para empregados e preparação
para a aposentadoria

4, 5, 8

8
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TÓPICOS MATERIAIS
DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
GRI Standard

Divulgação

Página/URL

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 405: Diversidade
e igualdade de
oportunidades 2016

405-1 Diversidade nos órgãos de governança e empregados

5, 8

NÃO DISCRIMINAÇÃO
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 406: Não
discriminação 2016

406-1 Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas

5, 8, 16

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 407: Liberdade
de associação e negociação coletiva 2016

407-1 Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer a liberdade
de associação e a negociação coletiva possa estar sendo violado ou haja risco

8
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TÓPICOS MATERIAIS
TRABALHO INFANTIL
GRI Standard

Divulgação

Página/URL

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 408: Trabalho
infantil 2016

408-1 Operações e fornecedores identificados como de risco significativo para a ocorrência de
trabalho infantil

8, 16

TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 409: Trabalho
forçado ou análogo ao
escravo 2016

409-1 Operações e fornecedores identificados como de risco significativo para a ocorrência de
trabalho forçado ou análogo ao escravo

8

AVALIAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 412: Avaliação
em Direitos Humanos
2016

412-1 Operações submetidas a análises ou avaliações de impacto em direitos humanos
412-3 Acordos e contratos de investimentos significativos que incluem cláusulas de direitos
humanos ou que foram submetidos à avaliação referente a direitos humanos

Na safra não houve acordos e contratos de investimentos significativos.
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TÓPICOS MATERIAIS
COMUNIDADES LOCAIS
GRI Standard

Divulgação

Página/URL

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 413:
Comunidades locais
2016

413-1 Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento
voltados à comunidade local

8, 16

413-2 Operações com impactos negativos significativos – reais e potenciais – nas comunidades
locais

8, 16

AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

GRI 414: Avaliação
social de fornecedores
2016

414-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais

SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão

59% dos novos fornecedores foram selecionados com base em critérios
sociais.
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TÓPICOS MATERIAIS
SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR
GRI Standard

GRI 416:
Saúde e segurança do
consumidor 2016

Suplemento Setorial
de Alimentos Saúde e segurança
do consumidor

Divulgação

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

416-1 Produtos e serviços para os quais são avaliados impactos na saúde e segurança
416-2 Casos de não conformidade relacionados aos impactos causados por produtos
e serviços na saúde e segurança

16

FP5 Percentagem do volume de produção fabricado em locais certificados por terceiros, de
acordo com normas internacionalmente reconhecidas

100% do volume de produção da Citrosuco é fabricado em unidades
certificadas em normas internacionalmente reconhecidas de sistema de
gestão de segurança de alimentos.

3

FP6 Percentagem do volume total de vendas de produtos de consumo, por categoria de produto,
que possuem redução de gordura saturada, gorduras trans, sódio e adição de açúcares

O percentual não se aplica. Os produtos da laranja destinados ao
consumo humano, fornecidos pela Citrosuco, são 100% naturais e
totalmente livres de gorduras saturadas e trans, sódio e açúcares
adicionados.

2

FP7 Percentagem do volume total de vendas de produtos de consumo, por categoria de
produto, que contenham aumento de ingredientes nutritivos e aditivos alimentares como
fibras, vitaminas, minerais, fitoquímicos e funcionais

O percentual não se aplica, uma vez que os produtos da laranja
destinados ao consumo humano, fornecidos pela Citrosuco, são 100%
naturais, mantendo suas características quanto aos ingredientes
nutritivos – como fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos.

2

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA
103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites
GRI 103: Abordagem
de gestão 2016

Página/URL

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes
103-3 Evolução da abordagem de gestão
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TÓPICOS MATERIAIS
CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA
GRI Standard

GRI 419:
Conformidade
socioeconômica 2016

Divulgação

Página/URL

419-1 Não conformidade com leis e regulamentos sociais e econômicos

O total de multas pagas no período foi de R$ 120.707. Multas recebidas
no período, que ainda podem ou não caber recurso, somam R$ 164.610.
Houve Autos de Infração de ICMS e Notificações Fiscais de Débito SENAI
e SESI que estão sendo defendidos pela empresa. Também houve outros
Autos de Infrações de ICMS que foram pagos. Não houve nenhum caso
de sanções não monetárias nem processos movidos por mecanismos de
arbitragem.

TERCEIRIZAÇÃO E COMPRAS
Suplemento
Setorial de Alimentos
Saúde e segurança
do consumidor

FP1 Percentagem de volume comprado de fornecedores em conformidade com política de
compras da organização

Omissão

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

16

CITROSUCO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019/2020

APRESENTAÇÃO

PRODUTOS

GOVERNANÇA

PESSOAS

PLANETA

PROCESSO DE RELATO

67

ANEXO
(A) QUALIDADE E SEGURANÇA
VOLUME DE PRODUÇÃO FABRICADO EM UNIDADES CERTIFICADAS | GRI FP5
Norma

Descrição

Unidades Certificadas

Relação das unidades

FSSC 22000
(Food Safety System
Certification)

Certificação de sistemas de gestão de segurança de alimentos, incluindo controle dos riscos em toda a cadeia produtiva, a fim
de garantir alimento seguro para consumo humano. Foi desenvolvida para indústrias que processam ou fabricam e armazenam
produtos perecíveis de origem animal ou vegetal, com produtos de longa duração nas prateleiras e nos ingredientes.

9

Fábricas: Matão, Catanduva e Araras (BRA), Lake
Wales (EUA); Terminais marítimos: Ghent (BEL),
Santos e Santos Armazém 29 (BRA), Wilmington
(EUA), Toyohashi (JPN).

SGF/IRMA
(Sure-Global-Fair /
International Raw
Material Assurance)

O selo SGF/IRMA comprova, por meio de sistema de controle voluntário, que os fornecedores de matérias-primas
para indústrias europeias atendem às condições exigidas, principalmente em relação às boas práticas de produção e
autenticidade de produto.

5

Fábricas: Matão, Catanduva e Araras (BRA), Lakes
Wales (EUA); Terminal marítimo: Ghent (BEL).

FDA

Sistemas de gestão de segurança de alimentos de acordo com a legislação americana para qualificação dos exportadores
e produtores internos.

5

Fábricas: Matão, Catanduva e Araras (BRA), Lakes
Wales (EUA); Terminal marítimo: Ghent (BEL).

USDA

Processo conduzido por órgão governamental dos EUA que tem por objetivo a verificação dos padrões de produção e
qualidade dos processos envolvidos.

2

Fábrica: Lake Wales (EUA); Terminal marítimo:
Wilmington (EUA).

ACS G029

Processo conduzido por órgão governamental da Bélgica que tem como objetivo a segurança do alimento.

Halal

O certificado comprova que o processo e os ingredientes utilizados na fabricação do alimento estão de acordo com as
regras ditadas pelo Alcorão e, por isso, o consumo do produto é permitido pelo Islã.

4

Fábricas: Matão, Catanduva e Araras (BRA); Terminal
marítimo: Santos (BRA).

Kosher

A certificação atesta que o processo e os ingredientes utilizados na fabricação do alimento obedecem às normas que
regem a dieta judaica ortodoxa.

4

Fábricas: Matão, Catanduva e Araras (BRA), Lake
Wales (EUA).

GMP+

Normas que visam garantir a segurança dos alimentos para animais ao longo de sua cadeia de produção.
Essa certificação é voltada ao produto Citrus Pulp Pellets( CPP), destinado à alimentação animal.

4

Fábricas: Matão, Catanduva e Araras (BRA).
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(A) QUALIDADE E SEGURANÇA
VOLUME DE PRODUÇÃO FABRICADO EM UNIDADES CERTIFICADAS | GRI FP5
Norma

Descrição

SAI Platform

SAI Platform é uma iniciativa da cadeia produtiva global de alimentos para a agricultura sustentável. O FSA cobre
questões sociais, ambientais, econômicas e boas práticas de gestão agrícola. Para a SAI, agricultura sustentável é a
geração eficiente de produtos agrícolas seguros e de alta qualidade, de forma a contribuir para proteger e melhorar o
ambiente natural, as condições sociais e econômicas dos agricultores, de seus empregados e das comunidades locais,
promovendo o bem-estar e a segurança do alimento de todas as espécies cultivadas.

Rainforest Alliance
Certified

Unidades Certificadas

Relação das unidades

25

Fazendas: 25 fazendas de laranja da Citrosuco.

Certificação socioambiental que comprova que os produtores respeitam a biodiversidade e os trabalhadores rurais
envolvidos no processo. No Brasil, é auditada pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora).

18

Fábricas: Matão, Catanduva, Araras e Limeira (BRA);
Terminal marítimo: Ghent (BEL) e Santos (BRA).
Fazendas: 12 fazendas.

SMETA

Processo que descreve as boas práticas de auditoria ética, baseadas em quatro pilares:
- Normas trabalhistas;
- Saúde e segurança;
- Meio ambiente; e
- Ética comercial.

6

Fábricas: Matão, Catanduva e Araras (BRA), Lake Wales
(EUA); Terminal marítimo: Santos (BRA), Ghent (BEL).

ISO 9001

Gestão da qualidade.

2

Terminais marítimos: Santos e Santos Armazém 29
(BRA).

ISO 14001

Gestão ambiental.

2

Terminais marítimos: Santos e Santos Armazém 29
(BRA).

OHSAS 18001

Gestão da segurança e saúde do trabalho.

2

Terminais marítimos: Santos e Santos Armazém 29
(BRA).
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(B) DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

(C) IMPACTO SOCIAL

MÉDIA DE HORAS POR CATEGORIA FUNCIONAL GRI 404-1

PROGRAMAS DE ENGAJAMENTO NAS COMUNIDADES – PERCENTUAL

Categoria funcional

2018-2019

2019-2020

Gestão

39

35

Técnica/Administrativa

46

29

Operacional

26

21

Estagiário

43

Aprendiz
Total

GRI 413-1

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Avaliações de impactos sociais

38%

31%

100%

Avaliações de impactos ambientais e
monitoramento

100%

97%

100%

59

Divulgação pública dos resultados de
avaliações de impactos ambientais e sociais

100%

97%

100%

12

9

Programas de desenvolvimento local

38%

31%

100%

28

22

Planos de engajamento de stakeholders

38%

31%

74%

Conselhos, comissões e outras entidades
significativas

100%

97%

100%

Processos formais de queixas e reclamações
por parte de comunidades locais

100%

97%

100%

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR GÊNERO
Gênero

2018-2019

2019-2020

Homens

29

22

Mulheres

23

21
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(C) INFORMAÇÕES SOBRE EMPREGADOS E OUTROS TRABALHADORES GRI 102-8, 405-1
102-8-A. NÚMERO DE EMPREGADOS POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO E GÊNERO
Tipo de contrato

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

63

75

138

110

90

200

78

74

152

Estagiários

14

23

37

28

25

53

24

12

36

Aprendizes

49

52

101

82

65

147

54

62

116

8.799

3.093

11.892

8.740

2.866

11.606

7.516

2.819

10.335

Fixos

3.816

1.191

5.007

3.549

1.059

4.608

3.714

1.140

4.854

Sazonais*

4.983

1.902

6.885

5.191

1.807

6.998

3.802

1.679

5.481

Tempo indeterminado
- Demais países

i.n.d.

i.n.d.

186

112

47

159

99

50

149

Total

8.862

3.168

12.216

8.962

3.003

11.965

7.615

2.869

10.636

Tempo determinado Brasil

Tempo indeterminado
- Brasil

*Safristas da indústria e colhedores de frutas são contratados por tempo indeterminado.
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(C) INFORMAÇÕES SOBRE EMPREGADOS E OUTROS TRABALHADORES GRI 102-8, 405-1
102-8-B. NÚMERO DE EMPREGADOS POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO E REGIÃO
2017-2018
Região

2018-2019

2019-2020

Tempo
determinado

Tempo
indeterminado

Total

Tempo
determinado

Tempo
indeterminado

Total

Tempo
determinado

Tempo
indeterminado

Total

138

11.892

12.030

200

11.606

11.806

152

10.335

10.487

0

0

0

159

159

149

149

138

11.892

12.030

11.765

11.965

10.484

10.636

Brasil (total)
Outros países (total)
Total geral

200

152

102-8-C. NÚMERO DE EMPREGADOS POR TIPO DE EMPREGO
2018-2019
Tipo de emprego

Brasil

2019-2020

Exterior

Total

Brasil

Exterior

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Jornada integral

8.734

2.865

11.599

107

42

149

8.841

2.907

11.748

7.514

2.818

10.332

94

45

139

7.608

2.863

10.471

Jornada parcial
(meio período)

116

91

207

5

5

10

121

96

217

80

75

155

5

5

10

85

80

165

8.850

2.956

11.806

112

47

159

8.962

3.003

11.965

7.594

2.893

10.487

99

50

149

7.693

2.943

10.636

Total
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(C) IMPACTO SOCIAL

(C) IMPACTO SOCIAL

405-1-A. PORCENTAGEM DE INDIVÍDUOS DENTRO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA DA ORGANIZAÇÃO,
POR GÊNERO*

405-1-B. PORCENTAGEM DE EMPREGADOS, POR CATEGORIA FUNCIONAL, POR GÊNERO

i. Gênero

2017-2018

2018-2019

2019-2020

i. Gênero

Homens

66%

66%

66%

Mulheres

34%

34%

34%

*Dados das duas últimas safras ajustados, quando passou-se a considerar apenas os membros do Conselho de Administração.

405-1-A. PORCENTAGEM DE INDIVÍDUOS DENTRO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA DA ORGANIZAÇÃO,
POR FAIXA ETÁRIA
ii. Faixa Etária

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Abaixo de 30 anos

0%

0%

0%

Entre 30 e 50 anos

60%

34%

34%

Acima de 50 anos

40%

66%

66%

Total

100%

100%

100%

405-1-B. PORCENTAGEM DE REPRESENTANTES DE MINORIAS E/OU GRUPOS VULNERÁVEIS DENTRE OS
EMPREGADOS, POR CATEGORIA FUNCIONAL

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Gestão

90%

10%

87%

13%

82%

18%

Técnica/Administrativo

77%

23%

73%

27%

71%

29%

Operacional

76%

24%

76%

24%

73%

27%

Estagiário

38%

62%

53%

47%

67%

33%

Aprendiz

49%

51%

56%

44%

47%

53%

Total

75%

25%

75%

25%

72%

28%

405-1-B. PORCENTAGEM DE EMPREGADOS, POR CATEGORIA FUNCIONAL, POR FAIXA ETÁRIA
2017-2018
ii. Faixa Etária

2018-2019

2019-2020

Abaixo de
30 anos

Entre 30 e
50 anos

Acima de
50 anos

Abaixo de
30 anos

Entre 30 e
50 anos

Acima de
50 anos

Abaixo de
30 anos

Entre 30 e
50 anos

Acima de
50 anos

Gestão

4%

64%

32%

2%

62%

36%

1%

65%

35%

Técnica/Administrativo

20%

70%

10%

18%

70%

12%

18%

68%

14%

Operacional

24%

57%

18%

23%

57%

20%

27%

55%

18%

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Mulheres

25%

25%

28%

Estagiário

100%

0%

0%

98%

2%

0%

100%

0%

0%

Acima de 50 anos

17%

19%

17%

Aprendiz

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

PCDs

2,7%

3,3%

4,0%

Total

26%

57%

17%

25%

56%

19%

27

55%

17%
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CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE GRI 401-1
NÚMERO TOTAL E TAXA DE EMPREGADOS CONTRATADOS, POR FAIXA ETÁRIA
Faixa etária

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nº total

Taxa

Nº total

Taxa

Nº total

Taxa

Abaixo de 30 anos

462

9,1%

232

4,9%

797

15,9%

Entre 30 e 50 anos

427

8,4%

237

5,0%

702

14,0%

Acima de 50 anos

66

1,3%

18

0,4%

81

0,1%

Total geral

955

18,7%

487

10,3%

1.580

31,5%

NÚMERO TOTAL E TAXA DE EMPREGADOS CONTRATADOS, POR GÊNERO
2017-2018
Gênero

2018-2019

2019-2020

Nº total

Taxa

Nº total

Taxa

Nº total

Taxa

Homens

748

14,7%

334

7,1%

1107

22,1%

Mulheres

207

4,1%

153

3,2%

473

9,4%

Total geral

955

18,7%

487

10,3%

1.580

31.5%

CITROSUCO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019/2020
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CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE GRI 401-1
NÚMERO TOTAL E TAXA DE EMPREGADOS CONTRATADOS, POR REGIÃO
Região
Brasil
Exterior
Total geral

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nº total

Taxa

Nº total

Taxa

Nº total

Taxa

948

18,6%

477

10,1%

1555

31,0%

7

0,1%

10

0,2%

25

0,5%

955

18,7%

487

10,3%

1580

31,5%

NÚMERO TOTAL E TAXA DE EMPREGADOS QUE DEIXARAM A EMPRESA, POR FAIXA ETÁRIA
2017-2018
Faixa etária

2018-2019

2019-2020

Nº total

Taxa

Nº total

Taxa

Nº total

Taxa

Abaixo de 30 anos

395

7,7%

306

6,5%

724

14,5%

Entre 30 e 50 anos

534

10,5%

538

11,4%

795

15,9%

Acima de 50 anos

217

4,3%

189

4,0%

175

3,5%

Total geral

1146

22,5%

1033

21,9%

1694

33,9%

CITROSUCO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019/2020
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CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE GRI 401-1
NÚMERO TOTAL E TAXA DE EMPREGADOS QUE DEIXARAM A EMPRESA, POR GÊNERO
Gênero

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nº total

Taxa

Nº total

Taxa

Nº total

Taxa

Homens

926

18,1%

724

15,3%

1161

23,2%

Mulheres

220

4,3%

309

6,5%

533

10,7%

Total geral

1146

22,5%

1033

21,9%

1694

33,9%

NÚMERO TOTAL E TAXA DE EMPREGADOS QUE DEIXARAM A EMPRESA, POR REGIÃO
2017-2018
Região
Brasil
Exterior
Total geral

2018-2019

2019-2020

Nº total

Taxa

Nº total

Taxa

Nº total

Taxa

1122

22,0%

986

21,4%

1676

33,5%

24

0,5%

47

40,5%

18

0,4%

1146

22,5%

1033

21,9%

1694

33,9%

CITROSUCO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019/2020
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