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GOVERNANÇA FORTALECIDA
A Usina Santa Terezinha, comprometida com as práticas de governança e desenvolvimento
sustentável, investe para que os seus gestores tenham conhecimentos fortalecidos sobre as boas
práticas da Governança Corporativa. Para tanto, elaborou o Manual de Governança Corporativa.
O objetivo do Manual é subsidiar os gestores mediante informações e orientações para
disseminação dos princípios e valores de Sustentabilidade e aplicação da política de Governança
Corporativa.
O Manual contém a Política de Governança Corporativa, Política de Distribuição de Lucros e
Dividendos, Política de Sustentabilidade, Política de Gestão de Riscos, Política de Gestão Integrada
SMSQRS e Políticas Operacionais. Ainda, conceitos de Sustentabilidade e Responsabilidade Social,
e compromissos e iniciativas voluntárias que envolvem relacionamentos internos e externos.
Essas políticas, compromissos e iniciativas delegam ações proativas, práticas e sustentáveis tornando o ambiente organizacional mais sólido, justo, responsável e transparente, garantindo a
proteção e interesse dos stakeholders.

Disposições gerais
Definições
Governança corporativa
Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração,
diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios
em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor
da organização, facilitando o acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade.

Princípios básicos de governança corporativa
Transparência

Mais do que a obrigação de informar é o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as
informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis
ou regulamentos. A adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto internamente
quanto nas relações da empresa com terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho econômicofinanceiro, contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação
gerencial e que conduzem a criação de valor.
Equidade

Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders).
Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis.
Prestação de Contas (accountability)

Os agentes de Governança devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as
consequências de seus atos e omissões.
Responsabilidade Corporativa

Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando a sua
longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios
e operações.
Fonte: Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa / IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
NA USINA SANTA TEREZINHA

Administração

A Usina Santa Terezinha tem investido na estrutura administrativa,
para assegurar uma gestão cada vez mais profissionalizada e que
possa, de maneira adequada, desenvolver os princípios e práticas de
Governança Corporativa.
Com estrutura de capital familiar e inteiramente nacional, a empresa
tem a administração formada pelo Conselho Administrativo, Diretoria,
Gerências e Assessorias.
O Conselho Administrativo, composto por seis representantes
das holdings familiares detentoras da totalidade do capital social da
empresa, tem como principal atribuição fixar e orientar a gestão dos
negócios da empresa e controladas, bem como eleger membros da
Diretoria.
A Diretoria, eleita pelo Conselho Administrativo, tem como
competência, proteger e valorizar o patrimônio dos sócios, considerando
na tomada de decisão e no modelo de gestão, tanto as partes
interessadas, como o objeto social.
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POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Política de Governança Corporativa na Usina Santa Terezinha é atualizada, transparente
e garante a proteção dos interesses dos sócios e demais partes envolvidas com a empresa. A
organização adota as melhores práticas de Governança com um Contrato Social aprovado pelo
Conselho Administrativo e Diretorias. Assim, reforça sua credibilidade junto ao mercado, aprimora o
processo decisório na alta direção e, consequentemente, aperfeiçoa sua gestão de negócios.

1. Objetivo
A Política reúne e consolida os princípios e práticas de Governança Corporativa adotados
pela Usina Santa Terezinha.
Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e
incentivadas visando promover a interação entre os Sócios, o Conselho Administrativo, as Diretorias
e demais órgãos de controle da empresa.
Dessa maneira, por meio de mecanismos pautados em transparência, equidade, prestação de
contas e responsabilidade corporativa, se empenha incessantemente na defesa e criação de valor
para os seus sócios e partes interessadas.
Para alavancar performance e garantir um modelo de negócio diferenciado, a Usina Santa Terezinha
tem, em sua Governança Corporativa, uma atuação proativa e equilibrada em relação às dimensões
social, ambiental e econômica, como também em seu relacionamento com o mercado.

2. Estrutura corporativa
Conselho Administrativo

Presidência
T.I.
Auditoria Interna
Superintendência

Diretoria Corporativa
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Diretoria Financeira/
Suprimentos

Diretoria Administrativa
Controle

Diretoria Jurídica

Diretoria Comercial/
Vendas

Diretoria Executiva

Atendimento
Corporativo

Financeiro

Administrativo

Trabalhista/ST

Vendas

Área Agrícola

Controladas e
Subsidiárias

Suprimentos

Recursos
Humanos

Cível Tributário

Logística

Área Industrial

Suporte Técnico
à Indústria

Parceria
Agrícola

Contratos e Assuntos
Corporativos

Gestão em
Saúde

Secretaria e
Protocolo

Sustentabilidade

Segurança Patrimonial
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Área Administrativa

A Usina Santa Terezinha é uma empresa que atua no setor sucroenergético brasileiro, fundada em 19
de Junho de 1961 e com foco na produção de açúcar, geração de energia renovável e produção de etanol.
Suas práticas incorporam aspectos sociais e ambientais para a construção de uma gestão eficiente a qual
proporciona uma maior rentabilidade em açúcar, etanol e excedente de energia gerado.

3. Missão dos administradores
A Usina Santa Terezinha entende que o papel dos administradores é proteger e valorizar o patrimônio dos
sócios, considerando na tomada de decisão e no modelo de gestão, tanto as partes interessadas como o
objeto social.
Os administradores atuam como o eixo sustentador da empresa, tendo na incorporação dos aspectos de
sustentabilidade, o aprimoramento da estratégia de negócios da empresa e a garantia de sua perenidade.

4. Princípios de conduta
A atuação da Usina Santa Terezinha é pautada, desde sua concepção, por princípios que sustentam uma
cultura organizacional dirigida ao respeito dos direitos humanos, a responsabilidade socioambiental, ao
estrito cumprimento de normas e regulamentos e a promoção do desenvolvimento sustentável por meio de
seus serviços, processos e produtos.
Para cumprir o seu papel e mostrar aos seus sócios e à comunidade a transparência de suas ações, a
empresa apresenta a sua missão, visão, bem como os valores de conduta:

Missão
Atuar de forma segura e rentável, com produção de cana-de-açúcar, açúcar, etanol, energia elétrica e seus
derivados para atendimento dos mercados nacionais e internacionais, com responsabilidade socioambiental
e contribuição para o desenvolvimento sustentável da companhia e da comunidade.

Visão
Manter-se no mercado sucroenergético sempre entre as maiores do ranking como garantia da remuneração
do capital do acionista.

Valores
INTEGRAÇÃO

Incentivamos a troca de informações e aproveitamento de experiências, otimização de recursos entre
áreas, equipes e unidades, com busca da integração, da uniformização e da melhoria de cada uma de
nossas práticas e resultados;
RESULTADOS

Buscamos a melhoria contínua com controle dos resultados por indicadores de desempenho, com
promoção de ambiente de alta performance, com mecanismos de reconhecimento das pessoas e
equipes de trabalho;
PARCEIROS E FORNECEDORES

Reconhecemos nossos parceiros e fornecedores como partes integrante no processo de atendimento,
desenvolvimento e melhoria de nossos resultados;
MANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
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PRONTIDÃO PARA MUDANÇAS

Inspiramos e criamos condições favoráveis à implementação de mudanças que agreguem valor à
organização;
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Estimulamos a superação de desafios, com geração e aplicação de inovações tecnológicas que
contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos e crescimento contínuo da empresa;
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

Nossos negócios, compromissos e ações são fundamentados nos princípios da ética e transparência;
RESPEITO À VIDA

Respeitamos a vida, com busca na gestão da empresa da excelência na segurança na saúde e no
meio ambiente;
DIVERSIDADE HUMANA

Respeitamos a diversidade humana nas relações com pessoas e instituições, com garantia dos
princípios do respeito às diferenças, a não discriminação e a igualdade de oportunidades de integração
e evolução;
PESSOAS

Constituem o grande pilar no desempenho da nossa organização;
ORGULHO DE SER USINA SANTA TEREZINHA

Orgulhamos-nos de pertencer a uma empresa brasileira, de fazer parte de sua história, de suas
conquistas e por sua capacidade de vencer desafios.

5. Estruturas da governança corporativa
As diretrizes da Governança Corporativa da Usina Santa Terezinha têm como base critérios regulamentados
pelo Acordo de Sócios, Contrato Social e Regimento Interno dos Comitês, devidamente aprovados pelo
Conselho Administrativo.
Os pilares norteadores são:
(I) Princípios da Governança Corporativa;
(II) Sócios: Direitos e Relações com a Instituição;
(III) Conselho Administrativo: estrutura, independência, desempenho e políticas de remuneração;
(IV) Gestão: estrutura, independência, responsabilidade e relacionamentos;
(V) Auditorias: interna e externa;
(VI) Disclosure: qualidade e transparência;
(VII) Responsabilidade social e ética.

6. Revisão
A Política de Governança Corporativa vigente possui revisões periódicas de conteúdo e formato com o
objetivo de adequação de novas exigências de organismos reguladores do mercado.
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POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS E DIVIDENDOS

Lucros e Dividendos

A Usina Santa Terezinha executa uma política restrita de distribuição
de lucros, os quais levam em consideração prioritariamente a
prática de reinvestimento dos resultados, com formação de reservas
eventualmente utilizadas para a distribuição aos sócios. A Usina Santa
Terezinha, sendo uma Sociedade de Capital de responsabilidade
limitada, segue subsidiariamente a Lei das Sociedades por Ações,
limitando-se a exercer uma política restrita de distribuição de lucros.
Portanto, em virtude de sua estrutura societária não está obrigada a
possuir uma política de distribuição anual de dividendos.

MANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE

A Usina Santa Terezinha, por meio dessa Política, estabelece um modelo de negócio pautado na
incorporação de princípios e diretrizes que agreguem valor às partes interessadas.

1. Objetivo
As práticas aplicadas ao negócio visam à construção de uma cultura organizacional atenta a
geração de oportunidades e a disseminação de conceitos chave que suportam a estratégia
da empresa para o desenvolvimento sustentável.
Essa base estratégica tem por objetivo, definir uma postura que busque o constante aperfeiçoamento
do negócio em prol do sistema ao qual integra sempre alinhado às metas.

2. Abrangência
Ao adotar essa Política, a Usina Santa Terezinha assume que tais valores e diretrizes serão
difundidas de forma eficaz, fundamentados na ética e transparência e pautados em uma forma de
atuação pró-ativa.
Ressalta-se ainda que tais princípios permeiem todas as demais políticas adotadas pela empresa.

3. Premissas
• Promover a melhoria contínua das práticas de Governança;
• Disseminar os conceitos da sustentabilidade;
• Alavancar o tema no negócio com o comprometimento da alta direção;
• Aplicar de forma eficaz os valores e princípios estabelecidos;
• Minimizar qualquer impacto ambiental e promover o uso sustentável dos recursos naturais;
• Apoiar ações e programas que contribuam para a melhoria das comunidades do entorno;
• Contribuir para o desenvolvimento do bem comum e erradicação do trabalho forçado, infantil e
degradante;
• Atender aos requisitos legais e regulamentos.
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4. Governança para a sustentabilidade
A Governança para implantar de modo eficaz as estratégias e diretrizes apresentadas nessa política,
possui três instâncias:
(I) Conselho Administrativo - Estratégico: Responsável por definir as diretrizes de sustentabilidade,
deliberar as proposições feitas pelo Comitê de Sustentabilidade, como também sugerir novas práticas e
verificar desempenho nos quesitos ambientais, sociais e governança.
(II) Diretoria – Estratégico/ Tático: Composto por representantes da diretoria, responsável por elaborar a
política de sustentabilidade e suas respectivas revisões, bem como as táticas de integração das diretrizes
nas operações.
(III) Comitê de Sustentabilidade – Estratégico/ Tático: Composto por diretores e gerentes das diferentes
áreas da empresa, responsável pelo monitoramento e acompanhamento dos Comitês de Riscos.
Comitês de Riscos – Operacional/ Prático: Composto por diretores, gerentes, supervisores e encarregados
das diferentes áreas da empresa, responsáveis pela execução das atribuições relacionadas nos respectivos
regimentos.

COMITÊ
TRIBUTÁRIO

COMITÊ
FINANCEIRO
E COMERCIAL

COMITÊ
PROJETOS
ESPECÍFICOS

CONSELHO
ADMINISTRATIVO

CONSELHEIROS

DIRETORIA

DIRETORES

COMITÊ DE
SUSTENTABILIDADE

DIRETORES E
GERENTES

COMITÊ
AMBIENTAL

COMITÊ
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

COMITÊ
CONTROLE DE
QUALIDADE

COMITÊ
SAÚDE E SEGURANÇA
DO TRABALHO

CORPORATIVO
E UNIDADES DE
PRODUÇÃO

PERMEAR A SUSTENTABILIDADE

5. Diretrizes de sustentabilidade
Com o objetivo de construir um relacionamento consistente e alinhado com as atividades da empresa,
baseia sua atuação nas diretrizes de sustentabilidade abaixo descritas:
Meio Ambiente

• Estimular a preservação de ilhas de biodiversidade e corredores ecológicos existentes nas propriedades
sob gestão direta da empresa, bem como a conservação e preservação de fontes e rios;
• Otimizar processos para garantir eficiência energética;
• Não fazer o uso de agrotóxicos proibidos nas lavouras;
• Promover, aplicar e apoiar políticas de sustentabilidade.

MANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
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Comunidade e o terceiro setor

• Reconhecer os direitos de comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais;
• Construir um relacionamento com associações, institutos e entidades para desenvolvimento de projetos
que fomentem educação, o capital cultural e o capital humano;
• Incentivar e investir em programas de capacitação, graduação, especialização e treinamento
profissionalizantes;
• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades vizinhas.
Governo

• Apoiar e respeitar o zoneamento econômico-ecológico governamental quanto às produções agrícolas;
• Atuar em sinergia com as políticas públicas;
• Buscar parcerias estratégicas entre o governo, iniciativa privada e o terceiro setor.
Clientes

• Construir relações baseadas em transparência e confiança de forma perene;
• Incentivar práticas sustentáveis e observar seu comprometimento;
• Difundir de forma eficaz procedimentos e ações que visem à sustentabilidade.
Fornecedores

• Estabelecer critérios de seleção para fornecedores que reflitam o compromisso firmado;
• Evitar qualquer relação societária ou comercial com aqueles incluídos na conhecida “lista suja” do
Ministério do Trabalho e Emprego, com foco na erradicação do trabalho infantil ou escravo;
• Construir relações duradouras.
Público Interno

• Instituir um ambiente corporativo que reflita equidade, diversidade e defesa dos direitos humanos;
• Prover condições adequadas de trabalho e segurança ocupacional;
• Apoiar e respeitar a liberdade de associação e representatividade dos trabalhadores;
• Incentivar e investir em programas de capacitação, graduação, especialização e treinamento
profissionalizantes;
• Incentivar a coparticipação de seus colaboradores em movimentos voluntários que contribuam para o
desenvolvimento sustentável.
Sócios

• Promover a melhoria contínua da imagem corporativa da empresa;
• Difundir um sistema de comunicação eficaz e transparente a todas as partes interessadas;
• Instituir mecanismos de prestação de contas.

6. Revisão
Esta Política é validada e aprovada pela alta direção com aprimoramento contínuo das práticas aqui
descritas. As retificações e revisões periódicas são de total responsabilidade desta.
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POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

A Gestão de Riscos para a Usina Santa Terezinha é uma ferramenta pela qual são analisados
e monitorados os riscos estratégicos, operacionais e econômico-financeiros bem como aqueles
atrelados às questões ASG (Ambientais, Sociais e de Governança).

1. Objetivo
A Usina Santa Terezinha optou por possuir uma gestão de risco que inclua os critérios estabelecidos
pelos organismos reguladores de mercado, incluindo em sua análise as questões e ferramentas
que auxiliem na mensuração de estratégias e processos específicos de ASG (Ambientais,
Sociais e de Governança).
Assim sendo, a política constitui um conjunto de princípios e procedimentos que proporcionam
uma atuação pró-ativa na identificação, análise, avaliação e monitoramento contínuo dos riscos
inerentes às suas operações, de forma a minimizar ameaças e incertezas, com o objetivo de criar
novas oportunidades e, consequentemente, gerar valor a todas as partes interessadas.

2. Definições
RISCO
A norma ABNT ISO 31000:2009 de gestão de riscos publicada no Brasil define risco como “o efeito
da incerteza nos objetivos”, sendo que “um efeito é o desvio em relação ao esperado – positivo e/ou
negativo”. Portanto, caracteriza-se pela possibilidade de impacto e probabilidade de ocorrência que
permeia todas as atividades da empresa, bem como a inatividade de novas iniciativas.
CATEGORIAS DE RISCO
De forma a elucidar e melhor definir seu gerenciamento, os riscos aos quais a Usina Santa Terezinha
está sujeita foram classificados da seguinte forma:
a. Riscos Estratégicos;
b. Riscos Operacionais, incluindo os Riscos Legais;
c. Riscos Econômico-Financeiros (Cambial, Preço, Crédito e Liquidez);
d. Riscos ASG (Ambientais, Sociais e de Governança).
RISCOS ESTRATÉGICOS
Associados à tomada de decisão da alta direção e podendo gerar perda substancial no valor
econômico da empresa.

MANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
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RISCOS OPERACIONAIS
Definido como a potencial ocorrência de falhas relacionadas a pessoas, a especificações contratuais e
documentações, à tecnologia, à infraestrutura e desastres, a projetos, a influências externas e relações com
clientes.
Engloba ainda o Risco Legal, associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela empresa,
bem como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais.
RISCOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
São aqueles associados a exposições ocasionadas pela administração inadequada das operações
financeiras da organização, englobando o risco com fluxos de caixa, os riscos e retornos específicos de
transações financeiras, riscos com a variação cambial, riscos com variação de preços das commodities, bem
como a aplicação e captação de recursos em discordância com as políticas estabelecidas.

3. Benefícios
Dentre os benefícios a serem gerados por intermédio da implantação de uma política de gestão de riscos,
pode-se citar:
•
Adotar e difundir uma postura de maior transparência em relação às partes interessadas, por meio
do reconhecimento dos riscos inerentes à suas operações, seus procedimentos de mitigação, bem como sua
real eficácia;
•
Contribuir para a manutenção e melhoria contínua da imagem corporativa, ao medir, monitorar e
gerir impactos de desempenho das operações, estabelecendo um panorama de menor risco às partes
interessadas;
•
Prover e disseminar ferramentas e metodologia de controle interno que permitam um efetivo processo
de gerenciamento de riscos;
•
Fornecer dados completos sobre o ambiente de riscos habilitando a empresa a gerenciar mais
efetivamente a alocação de capital e até reduzi-lo.
•
Promover uma comunicação eficaz entre as diferentes áreas relacionadas com as categorias de
riscos estabelecidas e os órgãos da alta direção.

4. O processo de gestão de riscos
Dentre as etapas básicas que compõem um sistema de gestão de riscos, pode-se citar:
a. Elaboração de uma política de gestão de riscos;
b. Mapeamento e análise dos riscos e controle;
c. Definição e implantação da estrutura de gerenciamento de riscos;
d. Monitoramento e avaliações regulares;
No entanto, a Usina Santa Terezinha entende que o principal aspecto na implantação de uma política de
gestão de risco corporativo é o engajamento de seu público interno na aplicação eficaz de todos os modelos
e procedimentos estabelecidos.
Dessa forma, por intermédio de uma cultura amplamente difundida de comportamento ético e gestão
de alto padrão, a Usina Santa Terezinha atua no gerenciamento de riscos pela da adoção de sistemas e
procedimentos de controle disseminados por todos os níveis da empresa.
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5. Metodologia da gestão de riscos
A Usina Santa Terezinha considera quatro diretrizes gerais na composição de seu sistema de Gestão de
Risco, sendo elas:
a. Difundir um sistema de cultura de risco, onde procedimentos e sistemas de controle são disseminados
em todas as áreas operacionais, com total comprometimento dos membros das Diretorias e Conselho
Administrativo;
b. Criar um sistema amplo de divulgação que permeia a totalidade da empresa e ocorre de forma clara e
objetiva;
c. Elaborar uma análise bem estruturada que avalie, identifique e reconheça o comprometimento de todos
os colaboradores com o gerenciamento de riscos;
d. Instituir um Comitê de Avaliação de Riscos para gerenciar e assegurar a correta implantação do sistema
de gestão de risco.

6. Estrutura de gerenciamento de riscos
Uma correta estruturação do gerenciamento de riscos resulta em
decisões oportunas e apropriadas que asseguram o uso eficiente dos
recursos, minimizando incertezas e maximizando oportunidades.

CONSELHO
ADMINISTRATIVO

O modelo de estruturação da gestão de riscos em elaboração
compreenderá, dentre outras atividades:

DIRETORIA

a. Elaboração e proposição de diretrizes e procedimentos específicos;
b. Constituição de Comitês de Avaliação de Riscos;
c. Desenvolvimento de metodologia para prospecção de soluções
sistêmicas e de mitigação;
COMITÊ
COMITÊ
d. Implantação de Sistema de Controle Interno, TRIBUTÁRIO
baseado EFINANCEIRO
em
COMERCIAL
procedimentos específicos que proporcionem um ambiente adequado de
controle (regulamentos, manuais, normas, dentre outros)

COMITÊ DE
SUSTENTABILIDADE

COMITÊ
PROJETOS
ESPECÍFICOS

COMITÊ
AMBIENTAL

COMITÊ
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

PER

Quadro: POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE, item 4

7. Metodologia aplicada na gestão de riscos
O Comitê de avaliação de riscos, amparados pelo Conselho Administrativo e Diretorias, será responsável
pela aplicação das metodologias de gestão de riscos.
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS
Como ferramenta principal da metodologia, a Usina Santa Terezinha procura identificar os riscos à que
a empresa está sujeita no desempenho de suas operações o que resultará na elaboração de Matrizes de
Riscos, com suas identificações e apontamentos de mitigações e ou eliminações.
AVALIAÇÃO DOS RISCOS
Dentro do processo de análise de riscos a Usina Santa Terezinha utiliza as matrizes de riscos, que consiste
em priorizar e filtrar, apontando aqueles com maior ou menor probabilidade de impacto no desempenho das
operações da empresa.
Por meio desse processo de análise, é possível a identificação das probabilidades de obtenção dos
resultados indesejados e suas consequências para as partes interessadas.
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TRATAMENTO DOS RISCOS
Busca-se uma total sinergia entre os objetivos estratégicos e a estrutura de controle interno na elaboração
de tal plano e no posicionamento frente aos riscos analisados.
As alternativas para tratamento de riscos recomendadas pelos diversos órgãos e institutos de análises de
riscos e adotadas pela Usina Santa Terezinha constituem-se em:
a. Evitar: decisão de não se envolver ou agir de forma a se retirar de uma situação de risco.
b. Aceitar: neste caso, apresentam-se três alternativas: reter, reduzir ou transferir/compartilhar.
I. Reter: manter o risco no nível atual de impacto e probabilidade.
II. Reduzir/Mitigar: ações são tomadas para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco.
III. Transferir e/ou compartilhar: atividades que visam reduzir o impacto e/ou a probabilidade de ocorrência
do risco por intermédio da transferência ou, em alguns casos, do compartilhamento de uma parte do risco.
Nessa etapa do processo busca-se limitar a exposição ao risco, no entanto, quando cabíveis, são
consideradas ações para implantar ou aprimorar procedimentos de controle que visem reduzir ou mitigar o
risco, ou ainda, finalmente, transferir ou compartilhar tais riscos, de acordo com cada cenário em questão.
São considerados ainda os custos para implantação de tal plano de ação, utilizando de um balanço entre
as ações para tratamento dos riscos e seu potencial de impacto.
MONITORAMENTO PERIÓDICO
A Usina Santa Terezinha adota um modelo de monitoramento periódico do gerenciamento de riscos,
avaliando a eficácia dos objetivos traçados e identificando eventuais falhas nos planos de ação elaborados.
Tal monitoramento possui caráter cíclico e dinâmico, o que possibilita uma atuação proativa em relação a
eventuais novos riscos ou qualquer alteração no potencial dos mesmos.
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
A Usina Santa Terezinha adota uma postura de divulgação e comunicação no âmbito interno em relação à
sua gestão de riscos aos níveis de Conselho, Diretoria, Gerências e Comitês.
Um sistema de divulgação e comunicação em relação aos riscos incorridos é a maneira mais eficaz e
adequada de assegurar avaliações rápidas e transparência aos setores de tomada de decisões dentro da
empresa.

8. Instrumentos de gerenciamento de riscos
São nas Matrizes de Riscos que estão apresentados os principais riscos e seus mitigadores. Os Comitês
de gestão de riscos são colegiados de assessoramento e instrução instituídos pelo Conselho Administrativo.

9. Disposições gerais
As diretrizes gerais e procedimentos constituídos por essa política serão acompanhadas pelo Conselho
Administrativo e Diretorias e amparadas pelas demais áreas da Usina Santa Terezinha no que se refere ao
aprimoramento e atualização contínua dos termos dessa Política.
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AS MATRIZES

1. Matriz de riscos estratégicos
A Usina Santa Terezinha está sujeita aos riscos na matriz abaixo, levando em consideração o
segmento econômico em que atua e, por consequência, os riscos elencados são analisados adiante.
Os riscos são entendidos como aqueles que estão diretamente relacionados à missão, visão e valores
da empresa podendo gerar perdas substanciais no valor econômico da organização.
A matriz de risco estratégico tem periodicidade de revisão anual ou eventual de acordo com os
seguintes critérios:
- em eventos, fatos e investimentos relevantes;
- projetos estratégicos e específicos;
- solicitação da alta administração.

2. Classificação dos Riscos Estratégicos
Riscos

Grau

Possíveis mitigadores

Tratamento

De cenários políticos

Médio

- Ter prontidão para mudanças;
- Posicionamento legal;
- Atuar em instituições de representação ligadas ao
setor.

Aceitar: reter

De cenários
macroeconômicos

Alto

- Acompanhamento permanente das tendências de
mercado (cenários econômicos)

Aceitar: reter

De cenários tecnológicos

Baixo

- Evolução gradual conforme necessidades
específicas;
- Acompanhamento das novas tecnologias
apresentadas pelo mercado;
- Aprimoramento das tecnologias utilizadas na
empresa;

Aceitar: reduzir/
Mitigar

Do ambiente regulatório

Baixo

- Participação em entidades representativas do
setor;
- Acompanhamento de atuação parlamentar.

Aceitar: reter

À imagem e à reputação

Baixo

- Agir preventivamente exigindo o cumprimento dos
atos regulatórios;
- Monitorar as técnicas consagradas de
conservação de imagem.

Aceitar: reduzir/
Mitigar

3. Matriz de Riscos Operacionais (incluindo os Riscos Legais)
A Usina Santa Terezinha está sujeita aos riscos na matriz abaixo, levando em consideração o
segmento econômico em que atua e, por consequência, os riscos elencados estão analisados
adiante. Os riscos são entendidos como aqueles que estão relacionados com a potencial ocorrência
de falhas humanas, a especificações contratuais e documentações, a tecnologia, a infraestrutura
e desastres, a projetos, a influências externas e relações com clientes. Também engloba o Risco
Legal, associado à inadequação ou ineficiência em contratos firmados pela empresa, bem como as
sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais.
A matriz de risco tem periodicidade de revisão anual ou eventual de acordo com os seguintes
critérios:
- em eventos, fatos, investimentos relevantes;
- projetos estratégicos e específicos;
- solicitação da alta administração.
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4. Classificação dos Riscos Operacionais (incluindo os Riscos Legais)
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Riscos

Grau

Possíveis mitigadores

Tratamento

De descontinuidade do
funcionamento das unidades
industriais no decorrer
da safra (paradas não
programadas)

Baixo

- Manutenção preventiva anual e periódica por meio de
fornecedores de alto nível.

Aceitar: reduzir/
mitigar

Na segurança na condução
dos processos produtivos
(indústria e lavoura)

Baixo

- Treinamento dos colaboradores;
Aceitar: reter
- Divulgar, acompanhar e fiscalizar as normas internas de
segurança (auditoria).

De garantir o transporte de
matéria-prima

Baixo

- Análise contínua do custo-benefício entre frota própria
e terceirização do transporte.

Aceitar: reter

De monitoramento dos
estoques de insumos

Baixo

- Planejamento global de aquisição de insumos e
estocagem.

Aceitar: reter

De indisponibilidade de
terras agricultáveis de
terceiros

Baixo

- Política adequada de remuneração.

Aceitar: reter

De administração e
fornecimento da matériaprima (cana-de-açúcar)
nos quesitos qualidade e
quantidade

Médio

- Evitar a dependência de fornecedores, mantendo o
máximo de matéria-prima (cana-de-açúcar) própria;
- Monitoramento do raio médio;
- Gestão do planejamento da renovação de plantio de
cana-de-açúcar.

Aceitar: reduzir/
mitigar

Do fator climático

Médio

- Acompanhamento das previsões climáticas.

Aceitar: reter

De manter especificações de Baixo
mercado do produto acabado

- Exercitar práticas de controle de qualidade;
adequação ao mercado e suas exigências.

Aceitar: reter

De logística

Baixo

- Manter estrutura de armazenagem e transporte
adequadas à produção em toda a cadeia produtiva.

Aceitar: reduzir/
mitigar

De proteção a ativos físicos
(fábrica, terceiros, cargas,
etc.)

Médio

- Manutenção de apólices de seguro atualizadas, com
análise de custo-benefício; evitar situações de incidência.

Aceitar: reduzir/
mitigar

De manutenção e segurança
de registros contábeis e
fiscais

Baixo

- Auditoria interna e externa;
- Disponibilidade de backups externos.

Aceitar: transferir/
compartilhar

De fraudes internas e
Baixo
externas (perdas decorrentes
da intenção de fraudar
ou tirar vantagens de
regulamentos, políticas
ou normas internas e
apropriação indevida de
propriedade)

- Operações sujeitas a regras internas (INS);
- Constante acompanhamento por auditoria interna e
externa.

Aceitar: reduzir/
mitigar

De demandas trabalhistas e
ambiente de trabalho seguro

Baixo

- Treinamento, integração, fornecimento de EPI, clareza
nos procedimentos;
- Acompanhamento constante do processo de
contratação, demissão e segurança do trabalho.

Aceitar: reduzir/
mitigar

De insatisfação dos
colaboradores, familiares e
comunidade

Baixo

- Disponibilização de ambulatórios médicos, planos de
saúde, estruturas recreativas e creches;
- Plano de participação nos resultados (PPR);
- Qualificação profissional (bolsas e treinamentos);
- Apoio a programas de atividades culturais, esportivas,
lazer e religiosas.

Aceitar: transferir/
compartilhar

De acúmulo de passivo
judicial

Médio

- Departamento jurídico adequadamente estruturado.

Aceitar: reduzir/
mitigar

De alteração dos marcos
regulatórios

Médio

- Constante planejamento e acompanhamento jurídicotributário.

Aceitar: reter

De inadimplência/quebra
de contratos por partes
relacionadas

Baixo

- Elaboração de notas de tomada de riscos (NTR); análise e pareceres jurídicos antes da concretização das
operações de relevante interesse da empresa.

Aceitar: reduzir/
mitigar
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5. Matriz de Riscos Econômico-Financeiros (Cambial, Preços, Crédito e Liquidez)
A Usina Santa Terezinha está sujeita aos riscos elencados na matriz abaixo, levando em consideração
o segmento econômico em que atua. Os riscos são entendidos como aqueles que estão associados a
exposições ocasionadas pela administração inadequada das operações financeiras da empresa, englobando
o risco com fluxos de caixa, os riscos e retornos específicos de transações financeiras, riscos com a variação
cambial, riscos com variação de preços das commodities, bem como a aplicação e captação de recursos em
discordância com as políticas estabelecidas.
Essa matriz sofrerá revisões, de acordo com a classificação dos riscos, tendo em consideração a intensidade
a que a empresa a eles se submete em suas transações, seguindo os seguintes critérios:
- revisões anuais;
- revisões semestrais;
- revisões mensais;
- revisões semanais (NTR – Notas de Tomadas de Risco).

6. Classificação dos Econômico-Financeiros (Cambial, Preços, Crédito e Liquidez)
Riscos

Grau

Possíveis mitigadores

Tratamento

De variação cambial

Médio

- Elaboração de notas de tomadas de risco (NTR);
- Utilização de instrumentos de hedge (pré-determinação
de modalidades de operação de derivativos);
- Níveis de exposição máxima;
- Determinação de alçadas (valores e volumes);
- Diversificação no portfólio de dívida.

Aceitar: reduzir/
mitigar

De variação dos indexadores
de dívida;

Médio

- Elaboração de notas de tomada de riscos (NTR);
- Utilização de instrumentos de hedge;
- Utilização de taxas pré-fixadas em contratos de
financiamento.

Aceitar: reduzir/
mitigar

De limites de crédito junto a
instituições financeiras

Baixo

- Alinhamento de informações com os bancos;
- Manutenção e atualização dos números financeiros e
informações sobre a empresa.

Aceitar: reduzir/
mitigar

De insolvência das partes
relacionadas

Baixo

- Avaliação do rating;
- Avaliação e liberação específica dos créditos.

Aceitar: reter

De insolvência das
instituições financeiras que
trabalham com a empresa;

Baixo

- Avaliação do rating do banco;
- Diversificação nas escolhas dos bancos nas aplicações,
escolhendo prioritariamente bancos classificados como
de primeira linha.

Aceitar: reter

De resultado econômico

Médio

- Planejamento de produção e comercialização;
- Práticas adequadas de gestão financeira;
- Práticas de gestão de custos.

Aceitar: reter

De liquidez

Baixo

- Relativo à liquidez do mercado;
- Diversificação do crédito;
- Acompanhamento dos índices de liquidez da empresa,
por meio de projeções de números de balanço;
- Gestão do perfil de endividamento.

Aceitar: reter

De gestão do fluxo de caixa

Médio

- Manutenção de adequadas linhas de crédito;
Aceitar: reduzir/
- Acompanhamento mediante medidores de desempenho mitigar
no processo de produção;
- Alinhamento das operações de produção,
comercialização e recebimentos.

De complience dos
covenants

Médio

- Contratos em condições de atender os compromissos
assumidos;
- Metódica análise jurídica dos contratos;
- Acompanhamento e projeções de cenários.

Aceitar: reduzir/
mitigar

De preços de commodities

Médio

- Elaboração de notas de tomada de riscos (NTR);
- Utilização de instrumentos de hedge para proteção
às flutuações de preços; - realização de vendas de
exportação de etanol antecipadas.

Aceitar: reduzir/
mitigar
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De garantias prestadas

Médio

- Manter constante análise sobre índices de garantias
oferecidas.

Aceitar: reter

7. Matriz de Riscos ASG (Ambiental, Social, Governança)
A Usina Santa Terezinha está sujeita aos riscos na matriz abaixo, levando em consideração o segmento
econômico em que atua, e por consequência esses estão analisados adiante. Os riscos são entendidos como
aqueles que estão diretamente relacionados aos de âmbito Ambiental, Social e de Governança da empresa.
A matriz de risco tem periodicidade de revisão anual ou eventual de acordo com os seguintes critérios:
- em eventos, fatos e investimentos relevantes;
- projetos estratégicos e específicos;
- solicitação da alta direção.

8. Classificação dos Riscos ASG
Riscos

Grau

Possíveis mitigadores

Tratamento

De manutenção dos
ecossistemas

Médio

- Exercitar as melhores práticas de conservação de
recursos naturais finitos;
- Exercer os conceitos da sustentabilidade (comitê de
sustentabilidade).

Aceitar: reduzir/
mitigar

De afetar a saúde humana
da comunidade e entorno

Baixo

- Manutenção de canais de comunicação permanente;
promover ações que visem o bem-estar; parcerias com
entidades locais para minimizar impactos sociais.

Aceitar: transferir/
compartilhar

De compliance em geral

Médio

- Instituir auditorias para monitoramento do cumprimento
das normas e procedimentos.

Aceitar: reduzir/
mitigar

Da falta de maturidade na
governança corporativa

Baixo

- Treinamento permanente do corpo diretivo;
- Implantação do programa de desenvolvimento de novas
gerações (PDNG), programa de estagiários e trainees
(PET); - monitoramento nos cumprimentos das práticas
de gestão.

Aceitar: reter

De inércia - falta de agilidade
nas respostas às mudanças

Médio

- Elaborar diretrizes práticas e objetivas, facilitando
assim o andamento dos processos;
- Implantar metodologias de comunicação eficaz.

Aceitar: reduzir/
mitigar

De percepção dos riscos

Médio

- Avaliar a magnitude dos novos e/ou menos visíveis
riscos; revisões periódicas das matrizes de risco.

Aceitar: reduzir/
mitigar

- Avaliar a magnitude dos investimentos; elaboração de
matriz de risco especifica.

Aceitar: reduzir/
mitigar

De desvios em investimentos, Baixo
reinvestimentos e/ou em
business plan
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POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA SMSQRS

A Usina Santa Terezinha possui uma estratégia de negócios amparada por uma liderança
motivadora e propósitos bem definidos, que coexistem com o controle de qualidade, segurança,
saúde e meio ambiente, gerando valor e valorizando pessoas, e construindo relacionamentos que
visem o desenvolvimento sustentável.

1. Objetivo
Fornecer diretrizes para os programas relativos às questões de Segurança, Meio Ambiente, Saúde
Ocupacional, Qualidade e Responsabilidade Social.

2. Responsabilidades e atribuições:
A Política estabelece que as questões referentes à SMSQRS sejam de responsabilidade de todos
seus colaboradores, que serão corresponsáveis pela aplicação eficaz dos princípios e indicadores
definidos.
Cabe ainda, aos gestores de cada setor, a supervisão do desenvolvimento, manutenção da
capacitação e aptidão dos colaboradores sob sua liderança.

3. Diretrizes gerais:
•
Garantir a execução, monitoramento e revisão periódica do Sistema de Gestão da Segurança
e Saúde Ocupacional, conforme a OHSAS 18.001 - Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no
Trabalho, contemplando seus requisitos mínimos;
•
Garantir a execução, monitoramento e revisão periódica do Manual de Gestão Ambiental
SGA-0001 da empresa, em sintonia com a ISO 14.001 – Sistema de Gestão Ambiental, contemplando
seus requisitos mínimos;
•
Garantir a execução, monitoramento e revisão periódica do Sistema de Gestão da Qualidade,
conforme a ISO 9.001 – Sistema de Gestão da Qualidade, contemplando seus requisitos mínimos;
•
Garantir a execução, monitoramento e revisão periódica do Sistema de Gestão da
Responsabilidade Social, conforme a NBR ISO 26000 – Diretrizes Sobre Responsabilidade Social;
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•

Desenvolver metodologias que avaliem os desempenhos, promovendo a melhoria contínua;

•
Todos os documentos relacionados à Política de Gestão Integrada devem ser divulgados as partes
envolvidas de forma eficiente e transparente, e devem ser documentadas.

4. Pactos firmados:
A Usina Santa Terezinha estabelece suas diretrizes em consonância com os quesitos estabelecidos na
legislação vigente, regulamentos e normas, incorporando esses às suas atividades e operações, bem como
em sua cadeia produtiva, objetivando a melhoria contínua e padrões de eficiência em suas atividades e
resultados.

5. Revisão:
A Política é validada e aprovada pela alta direção com aprimoramento contínuo das práticas aqui descritas,
assim como as retificações e revisões periódicas são de total responsabilidade da mesma.
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COMITÊS

A Usina Santa Terezinha entende que o principal aspecto na implantação de uma gestão de
Governança Corporativa eficiente e sustentável, se deve ao engajamento do público interno na
aplicação eficaz de todos os modelos e procedimentos estabelecidos. Para tanto, utiliza-se da
ferramenta constituída dos Comitês Internos, integrados pelos membros dos três níveis de gestão
(Diretoria, Gerências e Supervisores), sendo que, ao mesmo tempo em que geram soluções
também buscam com que as decisões permeiem toda a empresa. A participação de todos os
membros é de extrema importância para o bom funcionamento dos Comitês e, consequentemente,
da Política de Governança Corporativa.
Os regimentos dos comitês estão disponibilizados na internet no web-fórum destinados a cada
um deles.

POLÍTICAS OPERACIONAIS

São instruções para o funcionamento normal da empresa e dentro dos parâmetros determinados
pela alta direção. Normalmente são procedimentos e normas práticas que não são alterados
frequentemente.
Tratam de assuntos como:
Compras; Conflito de interesses; Contabilidade; Contas a pagar; Contas a receber; Custos;
Estoques; Faturamento; Imobilizado; Jurídico; Moradias; Orçamento; Recepção de mercadorias;
Recursos humanos; Telefones; Tesouraria; Veículos; Vendas.
Todas essas normas e políticas podem ser visualizadas no sistema de gestão de documentos SESUITE.
MANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
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SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

O que é sustentabilidade?
Sustentabilidade é a abordagem que prioriza negócios com inclusão social, respeito à diversidade
cultural e aos interesses de todos os envolvidos, a otimização do uso de recursos naturais e a redução
do impacto sobre o meio ambiente. Sendo assim, a sustentabilidade atende “simultaneamente, os três
pilares do desenvolvimento sustentável”.
SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade
Econômica

Sustentabilidade
Ambiental

- Vantagem Competitiva

- Tecnologias Limpas

- Qualidade e Custo

- Reciclagem

- Foco

- Utilização Sustentável
de Recursos Naturais

Sustentabilidade
Social

- Assumir
responsabilidade social
- Suporte no
crescimento da
comunidade

- Mercado
- Resultado

- Atendimento a
Legislação

- Estratégias de
Negócios

- Tratamento de
efluentes e resíduos
- Produtos
ecologicamente corretos

- Compromisso com o
desenvolvimento dos
RH
- Promoção e
participação em projetos
de cunho social

- Impactos Ambientais

EMPRESA RESPONSÁVEL

Uma empresa sustentável e responsável gera lucros para os seus acionistas sem causar impactos
negativos aos demais stakeholders.
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Responsabilidade social corporativa

“É uma forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os
públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis
com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para
gerações futuras, respeitando a diversidade e a redução das desigualdades sociais”.
Instituto Ethos

STAKEHOLDERS

A Responsabilidade Socioambiental
Corporativa não está restrita a um
departamento. Aplica a toda a cadeia
produtiva e deve ser difundida ao longo
de todo processo produtivo dentro das
dinâmicas de mercado e no padrão de
concorrência, competitividade, na retenção
de talentos e nas relações com o meio
ambiente.
E ainda, busca adotar posturas
proativas perante as questões ligadas
a ética e à qualidade da relação empresa/
sociedade.

FORNECEDORES

COLABORADORES

SINDICATOS

CONSELHO

PARCEIROS

CLIENTES

COMUNIDADE
PODER
PÚBLICO

Instituto Ethos

Eixos de atuação para programas e projetos de responsabilidade social corporativa

EDUCAÇÃO

SOCIAL

SAÚDE

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

SEGURANÇA
NO TRABALHO

MEIO AMBIENTE

ESPORTE

CULTURA
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Incentivos fiscais para o inventimento social privado
É possível a empresa, utilizar até 6% do Imposto de Renda devido para a redução fiscal, somando
1% do IR – Fundo da Infância e Adolescência (FIA), 1% do IR – Lei de incentivo ao Esporte, 4% do IR
– Lei Rouanet e também doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso.
Destinação

• Projetos aprovados pelos Conselhos Federal, Estadual ou Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FIA;
• Projetos Desportivos e Paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte;
• Projetos Socioculturais aprovados pelo Ministério da Cultura; Lei Rouanet e Lei do Audiovisual;
• Entidades Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP ou Entidades de
Utilidade Pública Federal – EUPF;
• Entidades de Ensino e Pesquisa – EEP criadas nos termos da Lei nº 9.249/95.
Lei 11.472/2007 – Permite a pessoas físicas e jurídicas usufruir de incentivos fiscais ao apoiar
diretamente projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério
dos Esportes. A lei deduz 1% do Imposto de Renda de pessoas físicas e 6% de pessoas jurídicas.
Lei 8.313/1991 – Conhecida como Lei Rouanet, prevê incentivos fiscais a pessoas físicas e
jurídicas que desejam financiar projetos culturais por meio do Programa Nacional de Apoio à
Cultura (Pronac). Para pessoas físicas, a lei deduz do Imposto de Renda devido 80% do valor
das doações, e 60% do valor dos patrocínios. Contudo, os percentuais de dedutibilidade para
pessoas jurídicas são de 40% para doações e 30% para patrocínios. A mecanismo legislativo foi
atualizado em 2008, por meio da Lei 11.646.
Lei 8.069/1990 – Institui o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e permite pessoas físicas
e jurídicas destinarem parte de seu Imposto de Renda para o FIA (Fundo da Infância e da
Adolescência). A dedução para pessoas jurídicas, baseada na declaração pelo lucro real, é de
1% do imposto devido. Para pessoas físicas, a dedução é de 6% do imposto devido.
Lei 12.213/2010 – Institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda
devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais
e Nacional do Idoso; e altera a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
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Compromissos e iniciativas voluntárias com os stakeholders
PACTO GLOBAL – UM COMPROMISSO MUNDIAL

www.pactoglobal.org.br

O que é o Pacto Global?

O Pacto Global é uma iniciativa desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo
de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de
valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho,
meio ambiente e combate à corrupção, refletidos em 10 princípios:
OS 10 PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL
Princípios de Direitos Humanos,
baseados na Declaração Universal dos
Direitos Humanos - 1948

1

Respeitar e proteger os direitos humanos

2

Impedir violações de direitos humanos

Princípios do Trabalho Decente,
baseados nas Convenções da OIT
(Organização Internacional do
Trababalho)

3

Apoiar a liberdade de associação no trabalho

4

Abolir o trabalho forçado

5

Abolir o trabalho infantil

6

Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho

Princípios de Proteção Ambiental,
7
baseados na Declaração da Rio 92 sobre 8
Meio Ambiente e Desenvolvimento
9

Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais

Princípio Anticorrupção, baseado na
Convenção da ONU Contra a Corrupção

Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e
propina

10

Promover a responsabilidade ambiental
Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente

www.pactoglobal.org.br

A iniciativa conta com a participação de agências das Nações Unidas, empresas, sindicatos, organizações
não-governamentais e demais parceiros para a construção de um mercado global mais inclusivo e igualitário.
Hoje, são mais de 8.700 organizações signatárias articuladas por 150 países. Sendo que o Pacto Global é a
maior iniciativa de responsabilidade corporativa voluntária do mundo.
As empresas participantes do Pacto Global são diversificadas e representam diferentes setores da
economia, regiões geográficas e buscam gerenciar o seu crescimento de uma maneira responsável, que
contemple os interesses e preocupações de suas partes interessadas - incluindo funcionários, investidores,
consumidores, organizações militantes, associações empresariais e comunidade.
É importante destacar que o Pacto Global não é um instrumento regulatório, um código de conduta
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obrigatório ou um fórum para policiar as políticas e práticas gerenciais. Mas sim, uma iniciativa voluntária
que procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de
lideranças corporativas comprometidas e inovadoras.
O crescimento sustentável e a cidadania também são prioridades dos ODM (Objetivos do Desenvolvimento
do Milênio), estabelecidos pela ONU. Ao incorporar os ODM à gestão empresarial, as organizações estão
colocando em prática ações de Responsabilidade Social e Ambiental.

ODM - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO
No ano de 2000, 189 países-membros da ONU (Organização das Nações Unidas), entre eles o Brasil,
reunidos na Cúpula do Milênio, assumiram o compromisso com a construção de um mundo mais pacífico,
prospero e justo.
Como desafio central, se propuseram a adotar medidas concretas para libertar homens, mulheres e
crianças das condições degradantes e desumanas da pobreza, incluído a pobreza material, como renda,
moradia, o acesso à água e o saneamento, e também a pobreza de educação e cultura, saúde, segurança e
direitos humanos. Para tal, definiram os 8 ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio), desdobrados em
metas e indicadores que orientam sobre o que fazer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erradicar a extrema pobreza e a fome;
Atingir o ensino básico universal;
Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres;
Reduzir a mortalidade infantil;
Melhorar a saúde materna;
Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças;
Garantir a sustentabilidade ambiental;
Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.

Em 2004, o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), o Governo Federal, a iniciativa
privada e a sociedade civil se uniram no Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, a fim de
realizar ampla mobilização em prol dos ODM, quando desenvolveram a campanha Nós Podemos – 8 Jeitos
de Mudar o Mundo, disseminando a causa no Brasil.
Em 2006, o Estado assumiu o desafio de antecipar o alcance dos Objetivos do Milênio para 2010, cinco
anos antes do prazo estipulado pela ONU. Surgia assim o Movimento Nós Podemos Paraná, uma proposta
do CPCE (Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial), do Fiep (Sistema Federação das Indústrias do
Estado do Paraná), em parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria) e o IPD (Instituto de Promoção do
Desenvolvimento), por meio do Orbis (Observatório Base de Indicadores de Sustentabilidade). O Movimento
trabalha em rede, mobilizando os três setores da sociedade, potencializando e dando sustentação a ações
de promoção da qualidade de vida e do desenvolvimento local.

Em 2012, a Usina Santa Terezinha foi
reconhecida com o Selo ODM (Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio) – Empresa Parceira
- 2012/ 2013, certificado pelo Movimento Nós
Podemos Paraná.
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Este objetivo propõe a erradicação da extrema pobreza e da fome.
Para tal, os desafios são reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população
que vive abaixo da linha da pobreza e a proporção da população que sofre com a
fome.
Trabalhar nessas metas exige programas de geração de renda, redução da elevada
desigualdade entre ricos e pobres e direito à alimentação saudável para todos.
Como a empresa pode participar?
• Elaborar e distribuir folhetos sobre hábitos alimentares saudáveis;
• Oferecer cursos e palestras sobre aproveitamento de alimentos para
seus colaboradores e familiares, a comunidade local e organizações não
governamentais;
• Realizar e apoiar ações voltadas ao empreendedorismo e à melhoria das
condições de empregabilidade da comunidade local;
• Incentivar e apoiar a criação de hortas comunitárias e pomares;
• Abrir espaço na empresa para feira de pequenos produtores, produtos naturais e
orgânicos;
• Organizar mural da cidadania, divulgando ofertas de trabalho, serviços (saúde,
documentos, previdência, bolsa-família), cursos de capacitação profissional e de
geração de renda;
• Manter refeitório para seus funcionários servindo alimentação boa e equilibrada,
etc.

Garantir que todas as crianças, de ambos os sexos, de todas as regiões do
país, independentemente da cor, raça e sexo, terminem o ensino fundamental.
O esforço é pela melhoria da qualidade do ensino e pela ampliação do número de
anos de estudo.
Como a empresa pode participar?
• Manter biblioteca na empresa, em escolas ou organizações sociais locais, para
promover o interesse e o hábito pela leitura;
• Criar mecanismos de estímulo ao processo educativo dos colaboradores e de
seus filhos, visando aumentar o nível de escolarização local;
• Organizar oficinas de leitura e concursos de redação em parceria com escolas;
• Apoiar a estruturação de brinquedotecas destinadas a oferecer espaço de lazer
e cultura para a comunidade local;
• Organizar campanhas de arrecadação de livros, vídeos e revistas;
• Apoiar ou estruturar programas de redução do analfabetismo entre funcionários,
familiares e a comunidade em geral;
• Apoiar e manter na empresa programa para menores aprendizes;
• Desenvolver ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil;
• Apoiar programas de desenvolvimento contínuo de professores de escolas
públicas;
• Promover cursos, palestras e ciclos de debate sobre temas culturais.
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Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres,
eliminando as disparidades em todos os níveis de ensino.
Trata-se também de combater o preconceito, ampliar as chances das mulheres no
mercado de trabalho, com melhores empregos, salário igual ao dos homens para
iguais funções e maior participação feminina na política.
Como a empresa pode participar?
• Realizar programas de capacitação profissional para mulheres;
• Adotar política de promoção e remuneração com oportunidades iguais a
funcionários e funcionárias;
• Identificar e divulgar novas oportunidades de trabalho para mulheres em
atividades consideradas masculinas;
• Promover ações locais que orientem mulheres na identificação de alternativas de
renda;
• Divulgar na empresa e na comunidade a existência de centros de atendimento
para mulheres, nas grandes e médias cidades, onde podem denunciar atos de
violência e ter um acompanhamento físico e psicológico;
• Promover palestras sobre empreendedorismo e trabalho cooperativo para
mulheres;
• Apoiar ações e projetos que envolvam esposas e filhas de funcionários.

Reduzir em 2/3 a mortalidade de crianças menores de 5 anos de idade.
O caminho para reduzir esse número dependerá de muitos e variados meios,
recursos, políticas e programas, dirigidos às crianças, às famílias e às comunidades.

Reduzir em ¾ a taxa de mortalidade materna.
Esse objetivo só será alcançado com a promoção integral da saúde das mulheres
em idade reprodutiva. A presença de pessoal qualificado na hora do parto será o
reflexo do desenvolvimento de sistemas integrados de saúde pública.
Como a empresa pode participar?
As empresas podem contribuir decisivamente com ações de esclarecimento e
educação na própria empresa, escolas e comunidade, abordando temas como
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Informações sobre planejamento familiar;
Gravidez de risco;
A importância dos exames de pré-natal e das vacinações do bebê;
Nutrição da mãe e do bebê;
Aleitamento materno e cuidado infantil;
A importância da higiene na prevenção das doenças;
Prevenção do câncer de mama e de colo do útero;
Acidentes domésticos;
Orientação sobre locais que prestam atendimento à saúde da mulher;
Creches onde as mães possam deixar seus filhos enquanto trabalham;
Clima favorável para que a funcionária gestante se sinta confortável no período
da gestação.

Combater o HIV/ AIDS, malária e outras doenças, detendo sua propagação
e começando a inverter a tendência atual.
Para tal, dependerá fundamentalmente do acesso da população à informação e
aos meios de prevenção e de tratamento, sem descuidar da criação de condições
ambientais e nutritivas que estanquem os ciclos de reprodução dessas doenças.
Como a empresa pode participar?
• Informar colaboradores, escolas e comunidade sobre a prevenção à AIDS e
outras doenças epidêmicas, como a dengue, hanseníase, tuberculose, malária e
febre amarela;
• Informar jovens e adultos sobre saúde sexual e reprodutiva e prevenção de
Doenças Sexualmente Transmissíveis;
• Promover palestras sobre cuidados com a saúde física e mental, higiene e a
importância das vacinas;
• Conhecer e divulgar os serviços de saúde disponíveis, remédios, postos de
saúde, centros de atendimento;
• Manter atendimento em saúde de qualidade aos funcionários e seus familiares.

Garantir a sustentabilidade ambiental.
Esse objetivo tem importantes desafios a serem superados: a integração dos
princípios da sustentabilidade às políticas nacionais; o acesso à água potável e
esgotamento sanitário; e a melhoria dos assentamentos precários.
Como a empresa pode participar?
• Gerenciar cuidadosamente os resíduos oriundos de seus processos de produção;
• Ter política ambiental capaz de suprir todos os seus processos industriais,
contribuindo para o meio ambiente como um todo;
• Evitar desperdício de água e de energia em suas atividades;
• Desenvolver e apoiar o desenvolvimento de material explicativo, a realização de
palestras e campanhas sobre o consumo consciente, o uso racional de água e
energia, a proteção aos animais e a preservação de áreas públicas;
• Implantar a coleta seletiva na empresa, condomínios e bairros, dando destino
adequado aos resíduos;
• Apoiar a organização e o funcionamento de cooperativas de catadores;
• Realizar mutirões de limpeza, plantio de árvores e flores em praças da
comunidade;
• Realizar atividades como corridas e gincanas que divulguem a importância do
meio ambiente e a qualidade de vida. Até 2020, ter alcançado uma melhora
significativa nas vidas de pelo menos 100 milhões de habitantes de bairros
degradados.

Estabelecer uma parceria para o desenvolvimento.
Esse objetivo é um convite para oferecer suas capacidades e conhecimentos em
algum projeto para a melhoria da qualidade de vida de sua cidade.
Como a empresa pode participar?
• Incentivar a estruturação de grupo de voluntários para realizar ações em prol da
comunidade;
• Organizar campanhas e programas de valorização da vida e em defesa de
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direitos;
• Participar de associações e conselhos comunitários;
• Apoiar programas de educação, capacitação e inclusão digital de crianças e
jovens para futura inserção no mercado de trabalho, ação que pode ser iniciada
com os filhos e filhas de colaboradores;
• Terceirizar serviços operacionais para organizações que trabalhem com
portadores de necessidades especiais ou reabilitação de jovens e adultos,
ultrapassando, sempre que possível, a cota de inclusão de portadores de
necessidades especiais;
• Valorizar a diversidade na empresa, com a inclusão de minorias, além das cotas
legais.
• Incentivar projetos culturais por meio de incentivos fiscais ou patrocinando peças
tetrais, festivais de música, feiras de livros, entre outros.
Fonte: Empresário do Terceiro Milênio 2011,
Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial

COMPROMISSO NACIONAL
O Compromisso Nacional é o conjunto de boas práticas empresariais que visa ampliar os direitos sociais,
trabalhistas e sindicais, melhorar a qualidade de vida para os trabalhadores da cana-de-açúcar e, ao mesmo
tempo, contribuir com o desenvolvimento sustentável do país.
É resultado de uma experiência inédita no Brasil, construído em 2008 por meio de mesa de diálogo e
negociação nacional tripartite entre empresários, trabalhadores e Governo Federal, para enfrentar o desafio
do trabalho decente no contexto do setor sucroalcooleiro.
Os termos do Compromisso Nacional foram construídos em reuniões de trabalho abordando questões
relativas a 18 temas: contrato de trabalho; saúde e segurança do trabalho; transparência na aferição da
produção; alojamento; transporte; migração; escolaridade, qualificação e recolocação; remuneração; jornada
de trabalho; alimentação; trabalho infantil e trabalho forçado; organização sindical e negociações coletivas;
proteção ao desempregado, com atenção aos trabalhadores no corte manual no período de entressafra;
responsabilidade sobre as condições de trabalho na cadeia produtiva; responsabilidade no desenvolvimento
da comunidade; PAS (Programa de Assistência Social) da atividade canavieira; trabalho por produção;
trabalho docente e trabalho análogo ao escravo. A adesão das empresas sucroalcooleiras ao Compromisso
Nacional é de caráter voluntário, e ao aderir, compromete-se a respeitar as práticas nele estabelecidas,
sendo submetida a um mecanismo de verificação desse cumprimento anualmente, para garantir que os
patamares definidos sejam definitivamente implantados.

A Usina Santa Terezinha foi reconhecida com
o Selo Empresa Compromissada em 2012. No
qual a identifica como empresa comprometida
com as práticas empresariais estabelecidas
no Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as
Condições de Trabalho na Cana-de-açúcar.
Foram certificadas oito unidades: Unidade
Iguatemi, Unidade Paranacity, Unidade Tapejara,
Unidade Ivaté, Unidade Rondon, Unidade Cidade
Gaúcha, Unidade São Tomé e Unidade Terra Rica.
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RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
O Relatório de Sustentabilidade mede, divulga e presta contas
para stakeholders internos e externos sobre o desempenho
organizacional, visando ao desenvolvimento sustentável. E descreve
os impactos econômicos, ambientais e sociais (tripple bottom line)
positivos e negativos de uma organização, como o balanço social.
A Usina Santa Terezinha para maior credibilidade junto aos
stakeholders desenvolve o seu Relatório de Sustentabilidade
com parâmetros da organização não-governamental, GRI (Global
Reporting Initiative), no seu índice G3, nível C.
Para o avanço do nível do relatório GRI são exigidos indicadores
que representam práticas emergentes ou tratam de temas que
podem ser relevantes para as organizações. Segue os indicadores:

Indicadores de desempenho econômico
ASPECTO: DESEMPENHO ECONÔMICO

ESSENCIAL

EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais,
remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade,
lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos.

ESSENCIAL

EC2

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da
organização devido a mudanças climáticas.

ESSENCIAL

EC3

Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a
organização oferece.

ESSENCIAL

EC4

Ajuda financeira significativa recebida do governo.

ASPECTO: PRESENÇA NO MERCADO

ADICIONAL

EC5

Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local
em unidades operacionais importantes.

ESSENCIAL

EC6

Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades
operacionais importantes.

ESSENCIAL

EC7

Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência
recrutados na comunidade local em unidades operacionais importantes.

ASPECTO: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

ESSENCIAL

EC8

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

ADICIONAL

EC9

Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo
a extensão dos impactos.
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Indicadores de Desempenho Ambiental
ASPECTO: MATERIAIS
ESSENCIAL

EN1

Materiais usados por peso ou volume.

ESSENCIAL

EN2

Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem.

ASPECTO: ENERGIA
ESSENCIAL

EN3

Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária.

ESSENCIAL

EN4

Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária.

ADICIONAL

EN5

Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência.

ADICIONAL

EN6

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

ADICIONAL

EN7

Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas.

ASPECTO: ÁGUA
EN8

Total de retirada de água por fonte.

ADICIONAL

EN9

Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água.

ADICIONAL

EN10

ESSENCIAL

Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada.

ASPECTO: BIODIVERSIDADE

ESSENCIAL

EN11

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

ESSENCIAL

EN12

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

ADICIONAL

EN13

Habitats protegidos ou restaurados.

ADICIONAL

EN14

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

ADICIONAL

EN15

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

ASPECTO: EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS
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ESSENCIAL

EN16

Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso.

ESSENCIAL

EN17

Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso.

ADICIONAL

EN18

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

ESSENCIAL

EN19

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

ESSENCIAL

EN20

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso.

ESSENCIAL

EN21

Descarte total de água, por qualidade e destinação.

ESSENCIAL

EN22

Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição.

ESSENCIAL

EN23

Número e volume total de derramamentos significativos.
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ADICIONAL

EN24

Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados
perigosos nos termos da Convenção da Basiléia 13 – Anexos I, II, III e VIII, e
percentual de carregamentos de resíduos transportados internacionalmente

ADICIONAL

EN25

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

ESSENCIAL

EN26

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

ESSENCIAL

EN27

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

ASPECTO: CONFORMIDADE

ESSENCIAL

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

EN28

ASPECTO: TRANSPORTE

ADICIONAL

Impactos ambientais signifi cativos do transporte de produtos e outros bens e
materiais utilizados nas operações da organização, bem como do transporte de
trabalhadores.

EN29

ASPECTO: GERAL
ADICIONAL

EN30

Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo.

Indicadores de Desempenho Social Referente à Sociedade

ASPECTO: COMUNIDADE

ESSENCIAL

S01

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

ASPECTO: CORRUPÇÃO

ESSENCIAL

S02

Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de
iscos relacionados a corrupção.

ESSENCIAL

S03

Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção
da organização.

ESSENCIAL

S04

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.

ASPECTO: POLÍTICAS PÚBLICAS

ESSENCIAL

S05

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

ADICIONAL

S06

Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos,
políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país.
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ASPECTO: CONCORRÊNCIA DESLEAL

ADICIONAL

S07

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

ASPECTO: CONFORMIDADE

ESSENCIAL

S08

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

Indicadores de Desempenho Referentes a Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
ASPECTO: EMPREGO
ESSENCIAL

LA1

Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região.

ESSENCIAL

LA2

Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e
região.

ADICIONAL

LA3

Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos
a empregados temporários ou em regime de meio período, discriminados pelas
principais operações.

ASPECTO: RELAÇÕES ENTRE OS TRABALHADORES E A GOVERNANÇA
ESSENCIAL

LA4

Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva.

ESSENCIAL

LA5

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

ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

ADICIONAL

LA6

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

ESSENCIAL

LA7

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

ESSENCIAL

LA8

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

ADICIONAL

LA9

Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos.

ASPECTO: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO
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ESSENCIAL

LA10

Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por
categoria funcional.

ADICIONAL

LA11

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

ADICIONAL

LA12

Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e
de desenvolvimento de carreira.
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ASPECTO: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

ESSENCIAL

LA13

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

ESSENCIAL

LA14

Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria funcional.

Indicadores de Desempenho Referentes a Direitos Humanos
ASPECTO: PRÁTICAS DE INVESTIMENTO E DE PROCESSOS DE COMPRA

ESSENCIAL

HR1

Percentual e número total de contratos de investimentos signifi cativos que incluam
cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações
referentes a direitos humanos.

ESSENCIAL

HR2

Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos
a avaliações referentes a direitos humanos e as medidas tomadas.

ADICIONAL

HR3

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

ASPECTO: NÃO-DISCRIMINAÇÃO
ESSENCIAL

HR4

Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas.

ASPECTO: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

ESSENCIAL

HR5

Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e a
negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas tomadas
para apoiar esse direito.

ASPECTO: TRABALHO INFANTIL

ESSENCIAL

HR6

Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho
infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil.

ASPECTO: TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO

ESSENCIAL

HR7

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

ASPECTO: PRÁTICAS DE SEGURANÇA

ADICIONAL

HR8

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

ASPECTO: DIREITOS INDÍGENAS

ADICIONAL

HR9

Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e medidas
tomadas.
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COP - COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO
A COP (Comunicação de Progresso) é uma divulgação anual por meio da qual a empresa informa as
partes interessadas sobre os seus esforços na implantação dos princípios do Pacto Global das Nações
Unidas.
Ao aderir ao Pacto Global, às empresas se comprometem a publicar anualmente uma COP, a divulgação
pública às partes interessadas sobre os progressos realizados na implantação dos dez princípios do Pacto
global e no apoio a outros objetivos de desenvolvimento da ONU.
As exigências da COP servem para vários propósitos importantes:
•
Avançar na transparência e prestação de contas;
•
Encaminhar para uma contínua performance de melhorias;
•
Salvaguardar a integridade do Pacto Global da ONU e as Nações Unidas;
•
Ajudar a construir um repositório crescente de práticas empresariais para promover o diálogo e a
aprendizagem.
É importante salientar que a COP é o Relatório de Sustentabilidade - adequado e publicado no banco
de dados do Pacto Global (www.unglobalcompact.org/admin), sendo compartilhado anualmente com os
stakeholders.
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