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Sobre o
Relatório
Em nosso 45º ano de atuação, reafirmamos nosso
propósito de entregar valor aos nossos cooperados,
com uma cultura de inovação e olhar atento às necessidades do produtor rural para que as atividades
e a produção sejam cada vez mais eficientes. Em nosso primeiro Relatório de Sustentabilidade publicado,
apresentamos as informações econômicas, sociais e
ambientais, bem como a gestão de riscos e as oportunidades mapeadas, consideradas de interesse dos
nossos stakeholders.
|GRI 102-51, 102-52|
Este documento foi preparado seguindo o conteúdo
da Global Reporting Initiative (GRI), opção essencial, referente ao ano de 2020, de 1º de janeiro de 2020 a 31
de dezembro de 2020. Dados sociais, ambientais e de
governança foram coletados internamente com base
em procedimentos e normas corporativas em acordo
com a regulamentação brasileira, enquanto os indicadores financeiros refletem os padrões adotados pelas
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS,
na sigla em inglês) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB). As demonstrações financeiras consolidadas estão disponíveis para consulta no
site www.coopercitrus.com.br.
| GRI 102-50, 102-54 |
O conteúdo e as informações complementares ficaram sob a responsabilidade da área de Sustentabilidade e Comunicação. Dúvidas sobre o documento
podem ser encaminhadas para o endereço eletrônico sustentabilidade@coopercitrus.com.br.
| GRI 102-53 |
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Materialidade

| GRI 102-44, 102-46 |

O conteúdo deste relatório segue o Princípio de Materialidade estabelecido pela GRI e foi definido a partir da
avaliação de tópicos de maior relevância para o setor do
agronegócio, as diretrizes do Sustainability Accounting
Standards Board (Sasb) e benchmarkings setoriais. Os temas de maior relevância foram priorizados pelo Conselho de Administração da Coopercitrus. Os aspectos materiais de sustentabilidade são apresentados ao longo
do relatório e abrangem os temas: Soluções integradas
aos cooperados, difusão de tecnologia ao cooperado,
qualidade e segurança do produto, pessoas, saúde e
segurança do trabalho, proteção da biodiversidade, responsabilidade social e governança. Nova consulta de
materialidade está programada para 2021 e deverá expandir o engajamento de nossos stakeholders e nortear
a próxima edição do relatório.
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Tema Material

Justificativa

Soluções integradas
aos Cooperados

O Cooperado é considerado nosso maior patrimônio. Atendimento com excelência e qualidade nos nossos serviços são essenciais para o contínuo crescimento da cooperativa.

|GRI 102-47|

Difusão de tecnologia
ao Cooperado

|GRI 103-1|

Limites do Impacto
|GRI 103-1|

Todas as operações da
Coopercitrus
Cooperados

Com propósito de entregar valor aos nossos cooperados, com
um olhar inovador, nos comprometemos em oferecer tecnologia no campo, contribuindo para desenvolver uma agricultura
moderna, eficiente e sustentável

Parceiros de negocio

A qualidade dos produtos e serviços fornecidos por nós aos

Cooperados

Qualidade e segurança
nossos cooperados é essencial para garantir que a produtivide produtos
dade rural seja alcançada com eficiência e sustentabilidade.

Cooperados

Clientes

Pessoas

Nossas pessoas são essenciais para o que sejamos bem-sucedidos e possamos crescer cada vez mais em nossa atuação.
Buscamos instigar o desenvolvimento pessoal e profissional Todas as operações da
Coopercitrus
de nossos colaboradores, oferecendo um ambiente de trabalho desafiador com processos sistematizados que demandam
análise de dados e tomadas de decisão.

Saúde e segurança do
trabalho

Investimos continuamente no fortalecimento de uma cultura
de saúde e segurança dos nossos colaboradores, na mitigação
Todas as operações da
de riscos relacionados a atividades consideradas de alto periCoopercitrus
go, e na avaliação das condições de trabalho, visando à segurança e à saúde de todos.

Proteção da
biodiversidade

O setor do agronegócio depende de um ambiente equilibraTodas as operações da
do para o desenvolvimento das diversas culturas do agro, com
Coopercitrus
isso, entendemos a proteção desse patrimônio como essencial
para a garantia de um bom desempenho das produções geraCooperados
das pelos nossos cooperados.

Responsabilidade
social

Com um modelo de negócio apoiado no cooperativismo, inovação e sustentabilidade, a Fundação Coopercitrus Credicitrus,
entidade de pesquisa, educação, difusão de novas tecnologias
e transformação social, atua com ações de proteção ambiental
e de difusão de conhecimento relacionado a gestão sustentável do agronegócio, provendo a formação de novos profissionais do agro e o fortalecimento das comunidades ao entorno.

Governança

Manter uma estrutura de governança alinhada aos valores da
Coopercitrus, desempenhada de forma transparente e ética,
garantindo a prestação de contas e a divulgação de informações relevantes aos cooperados, ao mercado e aos demais públicos de interesse.

Cooperados
Comunidade Local

Todas as operações da
Coopercitrus
Cooperados
Parceiros de negócio
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Carta do presidente do Conselho de
Administração da Coopercitrus

Carta do CEO da
Coopercitrus

|GRI 102-14|

|GRI 102-14|
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A palavra sustentabilidade, que
também podemos traduzir por
durabilidade, ou sobrevivência,
é largamente usada pela mídia,
por empresas e por pessoas. Deixou de ser exclusiva de ativistas,
contagiando toda a sociedade.
A Coopercitrus sempre tratou
esse tema com muita seriedade, tendo consolidado o conceito por meio do tripé educacional, ambiental e social. E
hoje podemos dizer, com orgulho, que avançamos muito nas
nossas ações de sustentabilidade e aduzimos mais um pilar,
o econômico.
Através desse pilar, tornamos
a Coopercitrus mais forte, mais
estruturada, em condições de
fornecer insumos, prestar serviços, adquirir a produção agrícola e fortalecer economicamente nossos cooperados. Somos
um dos maiores fornecedores
de insumos e de prestação de
serviços do setor agropecuário
do país. Onde uma cooperativa
forte atua, o índice de desenvolvimento humano regional é
melhor.
No pilar educacional, criamos a
Fundação Coopercitrus Credicitrus que, em parceria com a ETEC
e a FATEC do Governo de São
Paulo, ministra cursos técnicos e
superiores do agronegócio. Um
novo prédio educacional, cam-

pos de demonstração de tecnologias e desenvolvimento de
pesquisas, completam um ciclo
perfeito: teoria e prática em um
mesmo espaço.
No pilar ambiental, a cooperativa sempre se destacou no recolhimento de embalagens de
defensivos, em 2020 recolhemos
mais de 650 toneladas de embalagens plásticas. A partir da
Fundação Coopercitrus Credicitrus, estamos transformando as
propriedades rurais dos nossos
cooperados, com o projeto CooperSemear, que atua na restauração florestal e com o projeto
de Recuperação de Nascentes,
oferecendo elaboração de projetos, doação parcial de mudas
e acompanhamento técnico especializado. Também atuamos
na prestação de serviços de agricultura de precisão, com o apoio
de alta tecnologia e inovação,
como a utilização de drones para
pulverizações, que promovem o
uso racional dos defensivos agrícolas nas lavouras.
Mas foi no social que, em 2020,
tivemos uma participação ainda
mais relevante, junto com nossos
cooperados, fornecedores e funcionários. Nesse ano atípico, marcado pela pandemia da Covid-19,
além de cuidarmos da nossa
equipe, contribuímos para amparar a população em geral e as

instituições sociais que perderam
suas arrecadações com eventos e
campanhas. Durante nossa feira,
a Coopercitrus Expo Digital, em
parceria com nossos fornecedores, arrecadamos quase R$ 500
mil para o Hospital de Amor. Também junto aos fornecedores e cooperados, provemos milhares de
cestas básicas, kits de proteção,
álcool em gel e álcool 70° para as
comunidades onde atuamos. E,
em uma ação de solidariedade,
nossos funcionários doaram 1%
de seus proventos, durante três
meses, para instituições sociais,
tendo o valor total da arrecadação dobrado pela Coopercitrus.
Uma empresa, para ser completa, precisa cuidar de tudo: do
econômico, do educacional, do
ambiental e do social. Uma cooperativa tem, ainda, a obrigação
de fazer tudo isso bem feito. É o
que estamos perseguindo.

José Vicente da Silva

Presidente do Conselho de
Administração da Coopercitrus.

O cooperado é o centro das nossas atenções, por
isso a Coopercitrus busca compreender todas as
demandas de produtos e serviços das mais diferentes atividades agropecuárias e integra soluções
para que os produtores recebam resultados cada
vez mais sustentáveis no campo.
Fazer a gestão de recursos com tecnologia de
ponta e inovação, utilizando de forma racional
todos os insumos necessários à produção agrícola, reduz os impactos no meio ambiente, assegura controle e rastreabilidade, o que agrega
mais valor ao campo.
Promover boas práticas, preservando o meio ambiente, com ações tais como recuperações de matas e nascentes e cumprimento legal do cadastro
ambiental rural, além de proporcionar um futuro
melhor para a sociedade, faz com que os produtores tenham maior longevidade em suas atividades.
Os propósitos cooperativistas, aliados ao profissionalismo, à modernização de sistemas, permitindo
melhores controles e eficiência nas operações, têm
contribuído de forma expressiva para os processos
de sustentabilidade do agronegócio.
A Coopercitrus ciente de sua responsabilidade sobre estes temas, investe recursos substanciais nas
frentes de governança, tecnológicas, e ambientais
com resultados expressivos para a sociedade.

Fernando Degobbi
CEO da Coopercitrus
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COOPERCITRUS

COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Do produtor para o produtor
Cooperamos para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro
Fundada em 14 de maio de 1976, em Bebedouro, SP, nascemos com o compromisso de atender os interesses dos produtores rurais, nossos cooperados que desde sempre são
considerados como nosso maior patrimônio. |GRI 102-3|
Inicialmente denominada Cooperativa dos Cafeicultores
e Citricultores de São Paulo, hoje somos a Coopercitrus
– Cooperativa de Produtores Rurais, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, referência em coope10

rativismo no Brasil, uma das maiores cooperativas agropecuárias do país e a maior do estado de São Paulo. Com
188 unidades de negócios localizadas em 62 municípios,
atuamos de forma regional nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, no apoio técnico e no atendimento ao
produtor rural, além do fornecimento de insumos, tecnologias, serviços, máquinas e implementos agrícolas.
|GRI 102-1, 102-2, 102-5, 102-6, 102-7|

Em nosso quadro social, reunimos 37.027 cooperados,
que são amparados do começo ao fim da safra nas mais
diversas atividades agropecuárias, entre grãos, café, citros, cana-de-açúcar, fruticultura, pecuária, entre outras.
|GRI 102-2|
Para manter a excelência em nossa atuação, agregamos
estrutura de atendimento e suporte prestados por uma
rede com 3.207 colaboradores, que contam com mecanismos de gestão e administração à altura de nossas
operações. |GRI 102-7|

Número de cooperados
37.027

36.001
35.257

2018

2019

2020
11
11

Coopercitrus
Relatório de Sustentabilidade 2020

História

|GRI 102-10|

Linha do tempo
Criação da
Coopercitrus
Revista
Agropecuária.

Origem da
Coopercitrus.

Coopercitrus
ultrapassa
R$ 1 BI em
faturamento.

Início do
serviço de
TRR.

1976 1983 1986 2000 2003 2004

Origem da
Fundação da
Cooperativa
de Crédito
Credicitrus.
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1ª FEACOOP
(Feira de
Agronegócios
Coopercitrus)

Armazéns de
café conquistam
a certificação
internacional
UTZ.

Inauguração
da Unidade de
Beneficiamento
de Sementes.

20ª Feacoop
bate recorde
com R$ 842 MI
em faturamento.
Inauguração da
Usina de Energia Solar
em Bebedouro, SP.

2011 2012 2013 2018 2019 2020

Constituição
da Coperfam.

Em 4 anos
Coopercitrus
cresceu 100%.

Implantação
do Sistema
SAP.
Primeira
edição da
Coopercitrus
Expo Digital.
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Área de

atuação
|GRI 102-4, 102-6|
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01

Bebedouro - Matriz

22

Frutal

43

Patrocínio

02

Aguaí

23

Guaíra

44

Perdizes

03

Alfenas

24

Guapé

45

Pirassununga

04

Altinópolis

25

Ibitinga

46

Piumhi

05

Andradas

26

Itamogi

47

Porto Ferreira

06

Andradina

27

Itápolis

48

Pratápolis

07

Araçatuba

28

Ituiutaba

49

Quirinópolis

08

Araguari

29

Itumbiara

50

Ribeirão Preto

09

Araraquara

30

Iturama

51

São Sebastião Paraíso

10

Araxá

31

Jacuí

52

Santa Cruz das Palmeiras

11

Barretos

32

Jales

53

São Gotardo

12

Bauru

33

Jaú

54

São José do Rio Preto

13

Birigui

34

Limeira

55

São Manuel

14

Bom Jesus da Penha

35

Marília

56

São Roque de Minas

15

Campo Florido

36

Medeiros

57

São Tomas de Aquino

16

Casa Branca

37

Mogi Mirim

58

Taquaritinga

17

Cássia

38

Monte Alto

59

Uberaba

18

Catanduva

39

Monte Azul Paulista

60

Uberlândia

19

Colina

40

Novo Horizonte

61

Viradouro

20

Cristalina

41

Olímpia

62

Votuporanga

21

Espírito Santo do Pinhal

42

Passos

Matriz Coopercitrus
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Filiais Coopercitrus

GO
29

49

08
60

28

43
44

30
15

MG

10

59

22
32

36

62
11
54

06
07

41

13

40

23

61
39 01

27

50

38

42
57 48
04
51
31 14
26

09

47

24

51 16

45
12

46

03

58

25

35

56

17

19

18

53

33

02
21

05

37
34

55

SP

Áreas de atuação Coopercitrus

15

Coopercitrus
Relatório de Sustentabilidade 2020

Reconhecimentos
2020

Destaques 2020
Desempenho do negócio
• Crescimento de 24% no faturamento em 2020
• Aumento de 20% nos atendimentos prestados, com
98.893 pedidos emitidos e 29 mil cooperados atendidos
• Equipe técnica com 373 especialistas para atendimento ao cooperado

Inovação
• 1º lugar em inovação
no agro e 2ª em visão de
futuro pela Época Negócios

• 5º lugar na categoria
Agronegócio no Anuário
Valor Inovação Brasil

• A melhor na categoria
Cooperativismo do
18º Prêmio Visão Agro

• A melhor na categoria
Agronegócio do Prêmio
Líderes Regionais Noroeste
Paulista 2020

• Realização da Coopercitrus Expo Digital, a mais
inovadora feira digital do agro, aproximadamente 100 mil visitas e R$1,1 bilhão em negócios.
• Realização da Semana Digital de Inovação com 100
horas de conteúdo técnico e capacitação dos
cooperados e força de vendas.

• Ampliação de 35% da estrutura do Departamento de Tecnologia Agrícola

Gestão ambiental
• 27º lugar na Lista
Forbes Agro100

• Entre as 400 maiores empresas do
agro e a 3ª melhor em revenda de
máquinas e insumos pela Exame

• 500 toneladas de embalagens de defensivos agrí-

colas recolhidas pelo programa Campo Limpo

• 25 hectares de reflorestamento por meio do
Projeto CooperSemear

• Aumento da capacidade hídrica para
1,6 milhão de litros de água por dia por meio das
nascentes recuperadas pelo Projeto Recuperação de
Nascentes
• 20º lugar entre as maiores empresas
do agro no Anuário Globo Rural

Responsabilidade social
• 1.000 horas/aulas disponibilizadas pelo curso
Técnico em Agronegócio, em parceria com a Etec
• Mais de R$146 mil investidos em ações de apoio

ao combate à Covid-19

16
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Propósito
Fazemos parte do dia-a-dia do produtor rural
Conhecemos seus desafios
Antevemos tendências
Entendemos seus anseios
Ofertamos soluções integradas
Alcançamos resultados sustentáveis
Esse é o nosso propósito.
Esse é o jeito de entregar valor aos nossos cooperados.
Estamos presentes na vida do produtor rural. Com 188 unidades de
negócios localizadas em 62 municípios de São Paulo, Goiás e Minas
Gerais, e mais de 37 mil agropecuaristas associados distribuídos pelos
estados de São Paulo, Minas Gerais,
Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goiás e Tocantins. Oferecemos uma grande variedade de
produtos destinados à produção
agropecuária, como insumos, fertilizantes, defensivos, máquinas, im-

plementos, ferramentas e acessórios, com garantia de procedência,
qualidade, logística eficiente e preço justo. |GRI 102-4, 102-6, 102-7|
Para atender a todas as necessidades dos cooperados, contamos
com uma equipe de especialistas
que prestam suporte e fornecem
orientações técnicas aos produtores, levando soluções inovadoras
a fim de simplificar o dia a dia no
campo e contribuir com uma melhor e maior produção.

Missão, Visão e Valores
Nosso posicionamento estratégico

Em 2020, revisamos nosso planejamento e nossa visão de negócios para tornar nossa atuação mais alinhada ao dinamismo do mercado e proporcionar maiores benefícios aos cooperados, razão de ser da nossa cooperativa.

Missão

Com consciência sobre a importância da sinergia entre nossos colaboradores, cooperados e gestão,
fomentamos uma cultura de inovação, com integração, comunicação
simplificada e rápida resposta diante das mudanças do mercado.
E, assim, com visão de futuro, estamos sempre prontos para agregar
novas tecnologias e levar a inovação ao campo contribuindo para o
aumento da produtividade e rentabilidade dos produtores rurais.

Valores

18

Cooperação e ética como
forma
de desenvolvimento ec
onômico e
socioambiental.

Entregar resultados
sustentáveis aos
cooperados e
sociedade.

Visão

Integrar produtos e serviços
com soluções inovadoras que
agreguem valor ao sistema
agropecuário.
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GOVERNANÇA

Conselho de Administração

CORPORATIVA

Conselho Fiscal

|GRI 102-15, 102-16, 103-2, 103-3|
Nossa Governança Corporativa foi implementada para permitir uma evolução contínua na estrutura de controle com
base nas melhores práticas de mercado. O objetivo é a mitigação de riscos inerentes aos nossos negócios a fim de garantir longevidade e excelência no atendimento ao cooperado e à comunidade.
A estrutura da Governança Corporativa está fundada em
princípios básicos que a norteiam: transparência, equidade,
prestação de contas e responsabilidade corporativa.
Dessa forma, estruturou-se o Comitê de Ética e Compliance, que visa à deliberação de assuntos que ultrapassam os

limites do Código de Conduta Ética da Coopercitrus e outros assuntos que eventualmente sejam necessários. Neste
comitê, tem-se a participação de executivos e conselheiros
visando obter a melhor tomada de decisão para os diferentes assuntos discutidos.

Presidência
executiva

Salin Taha
Cons. Fiscal
Efetivo

Jair Guessi
João Roberto
Gasperini

Pedro Ferreira
Aparecido Antonio
Bertolami
Lodo
Cons. Fiscal Efetivo Cons. Fiscal Suplente

Paulo Tinoco
Cabral

Raul Huss de
Almeida
Sebastião Blanco
Victor Paschoal
Machado
Cosentino Campanelli

João Pedro
Matta

Conselho de
Administração

Maria Helena
Zaccarelli Pimentel
Cons. Fiscal Efetivo

João Carlos
Pieroni

Matheus Kfouri Marino

Conselho
Consultivo

20

Fabricio Yukio
Fugita

Conselho Consultivo
Ivan Antonio Aidar

Vice-Presidente Conselho de
Administração

|GRI 102-18, 102-22, 102-23|

Conselho
Fiscal

André Luiz
Perrone dos Reis

Presidente do Conselho
de Administração

A Coopercitrus, como uma das maiores cooperativas
do Brasil e a maior do Estado de São Paulo na comercialização de insumos, máquinas e implementos agrícolas, busca dimensionar e capturar oportunidades de
evolução, o que impacta positivamente nas regiões
em que atua.

Estrutura de Governança

Assembleia
Geral

José Vicente da Silva

Alberto Leonel
de Paiva
Cons. Fiscal Suplente

Adelmar Rissi
Cons. Fiscal
Suplente

Walter da Cunha
Stamato Filho

O Conselho de Administração tem por responsabilidade
a deliberação dos principais aspectos a respeito da gestão do negócio, em nome dos cooperados, atuando diretamente no planejamento estratégico e nas tomadas
de decisão, identificando e definindo políticas de análise e monitoramento dos indicadores da cooperativa. É
composto por 12 membros, todos associados e eleitos
por Assembleia Geral e mandato de quatro anos, tendo
dois membros eleitos aos cargos de Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente do Conselho
de Administração. Os membros se reúnem pelo menos
uma vez por mês com o apoio dos conselheiros consultivos. |GRI 102-19, 102-22, 102-24, 102-26|
O Conselho Fiscal é composto por seis componentes,
sendo três membros efetivos e três suplentes, eleitos
anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, sendo
permitida a reeleição de apenas um terço dos seus
componentes. O Conselho Fiscal tem como objetivos

exercer, assídua e frequentemente, a fiscalização sobre
as operações, as atividades e os serviços da Coopercitrus em termos financeiros.
O Conselho Consultivo é composto por dois conselheiros, antigos gestores da Cooperativa que são cooperados e continuam a suportar a nossa operação. Todos os
conselheiros são produtores rurais de grande, médio e
pequeno porte, o que demonstra uma excelente condição de atender toda a diversidade dos tipos de cultura
e atividades agropecuárias.
O departamento de Governança Corporativa da Coopercitrus, em aderência às melhores práticas de mercado, possui atuação independente e reporte imparcial
ao Conselho de Administração e está suportada pelas
seguintes áreas: Auditoria Interna, Controles Internos,
Gestão de Ativos, Sustentabilidade e Gestão de Riscos
e Compliance.
21

Coopercitrus
Relatório de Sustentabilidade 2020

Diretoria Executiva

José Geraldo da Silveira Mello

Diretor Comercial de Máquinas Agrícolas

Fernando Degobbi
Presidente Executivo

Simonia Sabadin
Diretora Financeira

Responsável pelo alinhamento das estratégias, administração e resultados financeiros e operacionais,
cumprindo as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Administrativo, bem como encarregada pela execução dos objetivos estatutários da cooperativa.
Composta por três profissionais de mercado membros da comunidade local, sendo o Presidente Executivo nascido em Santa Rita do Passo a Quatro, se
desenvolveu com vasta experiência em multinacional e mais de 15 anos de Coopercitrus, a CFO, nascida
em São José do Rio Preto, com a carreira profissional
construída no setor financeiro bancário e um Diretor
Comercial de Máquinas, Bebedourense, com experiência construída na gestão de produção de implementos agrícolas, produtor rural e anos de atividade
no segmento. |GRI 202-2|

- Atende o Canal de Denúncias e Fale
Conosco, apurando as denúncias e
reclamações.
- Realiza a revisão e treinamento
sobre a reestruturação do Código de
Conduta e Ética

- Identifica as fragilidades de
controle dos processos com
foco em riscos.
- Recomenda melhorias de
processo
(Planos de Ação).

Auditoria
Interna

Controles
Internos

Compliance

Gestão e Metodologia de
Governança da Coopercitrus
|GRI 102-11, 103-2, 103-3|
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Em 2020 foi implantado o departamento de Governança da Coopercitrus, com foco em auxiliar, de forma consultiva os departamentos da Cooperativa nos quesitos
de Compliance, Gestão de Riscos e Controles. Também
faz parte das atividades do departamento a execução
de procedimentos de auditoria interna na revisão de
processos, a negociação e gestão de imóveis da Coopercitrus e a Sustentabilidade na integração das ações de
ASG (Ambiental, Social e Governança) na cultura e estratégia organizacional da Coopercitrus.
A Gestão de Riscos e Compliance tem como atribuição
a identificação de eventos, avaliação dos riscos, definição da estratégia de gerenciamento e monitoramento
contínuo do grau de exposição ou que sobre elas tem
efeito, e que podem comprometer as estratégias ou podem evidenciar danos à imagem da cooperativa, com
foco nas ações de mitigação dos principais riscos mapeados e gerenciados pelo Conselho de Administração.
|GRI 102-15|

- Acompanha a implementação
dos planos de ação.
- Realiza e monitora os ajustes de
inventários de Estoques.
- Contribui na elaboração de
políticas corporativas.

Atuações da Área de
Governança com reporte
independente e transparente ao
Conselho de Administração
Gestão de
Riscos

- Mapeia e acompanha os
riscos corporativos, visando
classificar seu impacto e vulnerabilidade para tomada
decisões estratégicas.

Sustentabilidade

Gestão de
Ativos

- Administra os ativos da
Cooperativa.
- Venda de ativos sem
utilização.
- Monitora a contabilização
destes bens.

- Integra ações de ASG (Ambiental, Social e Governança)
na cultura e estratégia organizacional, e apresentando
ao mercado os projetos de
inovação e tecnologia desenvolvidos, bem como os
impactos positivos gerados
aos Cooperados e as comunidades locais de atuação.
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A Governança Corporativa da Coopercitrus vem adotando práticas e procedimentos para readequar, impulsionar e dimensionar sua estrutura, bem como diretrizes e princípios que embasam seus fundamentos. Neste
aspecto, foram firmados mecanismos de gerenciamento e controle, sendo eles:
I. Estabelecimento do Programa de Compliance;
II. Implantação e aprimoramento da Gestão de Riscos; e
III. Auditoria Interna Contínua.
A intuito de amparar e fundar as metodologias supramencionadas estão em aplicação e desenvolvimento
dos seguintes procedimentos:
I. Fortalecimento da Governança Corporativa e
Liderança:
• Revisão e implementação do Código de Conduta Ética;
• Divulgação do Código de Conduta Ética para os
stakeholders;
• Implementação do Programa de Integridade.
• Estruturação de Comitês Especializados
II. Avaliação de Riscos:
• Processos de identificação e avaliação geral de riscos;
• Definição de riscos a serem endereçados de maneira
estrutural e KRIs;

• Definição do Plano de Auditoria Interna.
III. Implementação de Políticas Corporativas:
IV. Treinamentos e Comunicações:
• Estruturação da ampla comunicação referente ao novo
Código de Conduta Ética.
V. Canal de Ética e Fale Conosco (qualidade no atendimento):
• Atendimento tempestivo dos relatos do Canal de Denúncia e apresentação no Comitê de Ética;
• Implementação de Controle de Monitoramento de
Atendimento ao canal Fale Conosco.
VI. Diligência e investigações:
• Estabelecimento de diretrizes de investigação e
medidas disciplinares, regimentados em política específica;
• Estruturação de área de Compliance, responsável
pelas tratativas das diligências recepcionadas.
VII. Políticas:
• Estabelecimento de diretrizes e definição de políticas
específicas a serem estruturadas.
VIII. Monitoramento

Sistema de Gestão Integrado - SAP
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Código de Conduta e Ética

Sempre em busca de inovações que otimizem os processos no
campo e dentro das nossas atividades, no início de 2020 implantamos o SAP S/4HANA, um sistema de gestão integrada
utilizado por grandes empresas do mundo. O sistema permite
uma melhor visualização dos produtos e serviços oferecidos e
uma gestão integrada de todas as áreas de negócios. A otimização de processos gera impactos positivos no aumento de
produtividade e maior competitividade no mercado, propiciando bons resultados.
O SAP é um aparato ímpar para nosso crescimento, evolução
e inovação. Integrado às atividades da cooperativa, é a solução que resulta em aumento do uso de tecnologia a favor do
agronegócio.

Um dos primeiros pilares da nova estrutura de Governança foi a realização da Revisão e Relançamento do
Código de Conduta e Ética da Coopercitrus que tem por
premissa orientar a conduta profissional e pessoal da
Coopercitrus e de seus membros do Conselho, diretores
e colaboradores almejando a continuidade com prosperidade da cooperativa.
O código aborda as relações com os públicos internos
e externos da cooperativa, reforçando nosso compromisso com os princípios cooperativistas e legais, sendo aplicável a todos os colaboradores da cooperativa,
diretos ou indiretos, bem como a diretores e membros
do Conselho. Todos devem ter conhecimento e estarem
familiarizados com os termos e demais políticas da cooperativa, que podem ser acessados em nossa intranet
ou pelo nosso site em www.coopercitrus.com.br. O código é utilizado como ferramenta individual e coletiva,
principalmente nas tomadas de decisão.
Para reforçar o comprometimento da Coopercitrus com
a ética, qualquer pessoa, seja colaboradora ou não,
pode utilizar nosso Canal de Ética para reportar fatos ou
esclarecer dúvidas sobre as atividades da cooperativa e
seus colaboradores ou administradores. O Canal de Éti-

ca pode ser acessado através do site da Coopercitrus,
www.contatoseguro.com.br/coopercitrus, ou pelo número de telefone 0800 601 6895. Todos os relatos são
analisados e mantidos em sigilo por empresa terceira especializada no armazenamento de relatos, e são
investigados e solucionados pelo Comitê de Ética e
Compliance da Coopercitrus. |GRI 102-17|
O Código de Conduta e Ética foi entregue em cópia física a todos os nossos funcionários, que assinaram declarando o seu recebimento e conhecimento do seu
conteúdo, o que demonstrou alto engajamento do
público interno em se comprometer com assuntos de
ética como à respeito a diversidade, ao ambiente de trabalho, compreensão de assuntos relacionados à lei anticorrupção, a conflito de interesse, entre outros temas
destacados no documento e que são abordados com o
intuito principal de garantir um ambiente de trabalho
ético e íntegro para todos. |GRI 102-25, 205-2|
No período de 2020, não foi confirmado nenhum caso
de corrupção ou violação de leis antitruste e antimonopólio envolvendo colaboradores ou parceiros de negócios. |GRI 205-2, 205-3, 206-1|
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ESTRATÉGIA
FOCO NO COOPERADO
NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO
|GRI 103-2, 103-3|
Atualmente atendemos 37.027 cooperados, com
apoio em todas as etapas do ciclo de produção, oferecemos um amplo portfólio, com atendimento e
suporte técnico de qualidade. Atuamos no fornecimento de insumos e máquinas, no recebimento da
produção e na combinação de produtos e serviços,
aliados a preços diferenciados e formas de pagamento facilitadas, resultando na geração de Soluções Integradas.
Sendo cooperado da Coopercitrus, independentemente do porte, região ou área de atuação, o produtor rural
se fortalece e tem acesso às melhores soluções, com
foco em eficiência e na produtividade da sua lavoura.
Atualmente, cerca de 80% dos cooperados são considerados pequenos e médios produtores, tendo
cerca de 50% dos insumos, máquinas e implementos
adquiridos na Coopercitrus.

nomos e veterinários entre CTCs (Consultores Técnicos Comerciais) e CEs (Consultores Especialistas), que
oferecem suporte técnico e proporcionam ao cooperado acesso as informações atualizadas, se mantendo
informado quanto às boas práticas e às principais inovações para implantar em sua produção.

Do plantio à colheita, ofertamos as
melhores oportunidades

• Atendimento a campo por especialistas;

Em cada uma de nossas unidades, reunimos tudo
o que o produtor precisa para realizar sua atividade
agropecuária, do início ao fim da safra. Desde a semente até a máquina para a colheita, o produtor encontra
atendimento personalizado, serviços especializados,
ampla variedade de produtos das marcas líderes do
mercado e condições facilitadas de pagamento.
Disponibilizamos uma equipe com mais de 300 agrô26

Vantagens de ser cooperado
• Aquisição de produtos de qualidade e marcas renomadas do mercado com preços justos;
• Crédito Rural e financiamentos especiais por meio
dos maiores agentes de financiamento do país;
• Entrega de produtos com segurança;
• Apoio técnico e assistência de pós-venda;
• Confiabilidade nos serviços prestados;

• Venda antecipada da produção de soja e café;
• Campanha de troca de sacas de grãos por insumos
e máquinas agrícolas, por meio do barter;
• Participação em eventos técnicos, ministrados por
especialistas;
• Atendimento a todas as culturas agrícolas, oferecendo tecnologias que visam produtividade;
• Facilidade para a devolução legal das embalagens
de defensivos.
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Quadro Social
Anualmente cerca de mil novos produtores rurais ingressam na Coopercitrus. Em comparação a 2019 nosso
quadro social de cooperados cresceu 3%.

Número de cooperados
37.027

Difusão de
informação ao
cooperado
Revista Coopercitrus
Informação e disseminação de boas práticas

36.001

3%

35.257
2%
2018

2019

2020

Cooperados por porte
0,2% 3,8%
23,0%

73,0%

Mega Grupos

Grande/Empresarial
Pequeno/Médio

Cooperados por região
São Paulo
Minas Gerais
Goiás
Total
28

25.002
11.892
133
37.027

Médio/Grande

Informação é um insumo indispensável para a produção agropecuária. Seguindo essa filosofia, desde 1986, a Revista Coopercitrus é o nosso canal de
informação oficial para nossos cooperados, com
distribuição gratuita e mais de 23 mil exemplares
chegando todos os meses em 500 municípios das
nossas regiões de atuação.
A cada edição, selecionamos assuntos relevantes
e produzimos conteúdo de qualidade para chegar
dentro da porteira, entre artigos técnicos, cases de
sucesso, relatos e entrevistas com cooperados, apresentação de novas tecnologias, divulgação sobre
eventos e campanhas sazonais, boas práticas agropecuárias, opiniões e artigos de profissionais referências no setor.
Em 2020, foram mais de 600 páginas de conteúdo
desenvolvidos, com mais de 50 artigos técnicos e
relatos de 75 produtores rurais, contribuindo para
uma agropecuária mais forte e moderna.

Fornecimento de
Insumos
|GRI 103-2, 103-3, 416-1|
Em nossa linha de produtos, oferecemos a maior variedade de insumos, defensivos e fertilizantes agrícolas,
incluindo os principais lançamentos do mercado, com
garantia de qualidade e procedência conforme aprovação legal atribuída por órgãos regulamentadores aos
nossos fornecedores. Nossa cooperativa dispõe de uma
estrutura completa com 62 lojas de insumos e 20 centros de distribuição de fertilizantes nos três estados de
atuação, o que facilita a logística de entrega do produto.

Proteção de cultivos
Somos uma das maiores fornecedoras de defensivos agrícolas do Brasil. Essa conquista se deve à estreita relação
com os principais fabricantes mundiais, que propiciam um
portfólio completo ao cooperado, assim como a nossa capacidade de armazenamento de mais de 37 mil m² distribuídos por 37 unidades de negócios. Em 2020 faturamos
mais de R$1,6 bilhão com a comercialização de defensivos
agrícolas na proteção de cultivos.

Fertilizantes
Nosso setor de fertilizantes oferece atendimento diferenciado aos cooperados e as melhores condições
de negociação com a Cooperfértil (Cooperativa Central de Fertilizantes), nossa maior fornecedora e com
outros fornecedores do mercado. Com o apoio de
profissionais especializados, atuamos na orientação
técnica para aplicação de corretivos de solo e adubos,
na realização da análise de solo e na indicação das
fórmulas mais adequadas para cada caso, apoiando
assim a redução de custos e o aumento da eficiência
dos fertilizantes. Atualmente, contamos com 20 centros de distribuição que atendem os estados de São
Paulo, Minas Gerais e Goiás. No ano de 2020 atingimos
o faturamento de R$1,2 bilhão com a comercialização
de fertilizantes.
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Incentivo ao uso de biológicos
Um manejo mais consciente se transforma em um manejo agropecuário mais sustentável. Um manejo integrado e adequado de biológicos com o uso racional de
produtos químicos pode se tornar a melhor estratégia
para combater doenças, pragas e nematoides.
Com base nessa premissa, nosso time técnico fornece
orientações para os cooperados incluírem biológicos
no tratamento fitossanitário das lavouras. Temos entre
nossos parceiros os principais fornecedores de insumos
biológicos do Brasil e contribuímos com conhecimento
técnico para evitar a resistência de pragas aos compostos químicos, melhorar o manejo de doenças, aumentar a
produtividade e reduzir os custos de produção. Em 2020
tivemos um faturamento de mais de R$7,7 milhões no
fornecimento de defensivos biológicos.

Sementes
Garantimos apoio do início ao fim dos ciclos produtivos
dos nossos cooperados, começando pelo fornecimento
de sementes. A utilização de sementes de boa procedência é imprescindível para o crescimento sadio das plantas
e o bom desenvolvimento da lavoura, podendo prevenir
problemas com determinadas pragas e prejuízos financeiros decorrentes de irregularidades no plantio.
Em nosso portfólio, oferecemos sementes de diversas
culturas, como soja, milho, capim, entre outras, que são
produzidas e beneficiadas por fornecedores parceiros,
com garantia de qualidade, genética comprovada e rastreabilidade do produto.

Entre as opções de sementes de soja comercializadas,
destaca-se a linha com nossa marca própria. Produzidas por produtores parceiros, a partir de um rigoroso
processo de qualidade, as sementes embaladas com
nossa marca e comercializadas em sacos ou bigbag.
Para garantir o vigor e germinação das sementes,
nossos especialistas acompanham periodicamente
as lavouras dos cooperados multiplicadores.
Em 2020, nosso faturamento com a comercialização de
sementes foi de R$112 milhões. As sementes de soja foram as mais vendidas, com faturamento de em torno de
R$53 milhões, referentes à comercialização de 165 mil
sacas de 40kg.
Em Bebedouro, SP, possuímos uma Unidade de Beneficiamento de Sementes equipada com modernos equipamentos, que há mais de 10 anos oferece aos nossos
cooperados a possibilidade de tratamento e beneficiamento das sementes, incluindo Tratamento de Semente Industrial (TSI), o que garante a homogeneidade na
aplicação dos produtos e maior proteção contra pragas
e doenças na lavoura. Contamos também com laboratório de análise de sementes, reconhecido e regulamentado pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), que gera informações detalhadas
e precisas sobre o potencial de desempenho produtivo
das sementes.
Com armazém climatizado localizado em Bebedouro,
SP, e capacidade de armazenagem de 130 mil sacas de
40kg, garantimos a preservação das propriedades e
qualidade dos produtos adquiridos em todo o estado
de São Paulo.

Unidade de Silos Bebedouro, SP

Suporte em Grãos
|GRI 103-2, 103-3|

Soja e Milho

Silos parceiros 2020

Com foco no apoio à conservação da produção de grãos
dos nossos cooperados, possuímos nove silos de armazenamento de soja e milho, com capacidade de armazenagem de aproximadamente 260 mil toneladas. Contamos também com 27 silos de parceiros, que atendem
à demanda de recebimento e comercialização de grãos
dos cooperados que estão fora do raio dos nossos silos.
Os silos são equipados com alta tecnologia para conservação dos grãos, proporcionando aos cooperados a
oportunidade de armazenar sua produção com segurança. Os cooperados podem assim, analisar o mercado
e comercializar sua produção no melhor momento, obtendo as melhores condições de negociação.

(toneladas)

UBS (Usina de Beneficiamento de Sementes) - Bebedouro, SP.

Cerqueira Cesar - SP
Engenheiro Schimdt - SP
Estiva Gerbi - SP
Guaíra – SP
Itápolis – SP
Leme – SP
Mineiros do Tiete - SP
Pirajú – SP
Riolândia - SP
Sta. Cruz do Rio Pardo - SP
Taquarituba – SP
Alfenas – MG

Silos Coopercitrus 2020
Capacidade estática
Cidade/Estado
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Araraquara- SP

Votuporanga - SP
Barretos – SP
Araçatuba – SP
Araxá – MG
Bebedouro – SP
Cássia – MG
Andradina – SP
São Roque de Minas - MG
Sta. Cruz das Palmeiras - SP
Total:

63.960
56.000
27.000
37.800
24.300
16.800
16.000
9.000
9.000
259.860

Alpinópolis - MG
Biguatinga - MG
Conquista - MG
Carmo do Rio Claro - MG
Planura - MG
Pirajuba – MG
Piumhi – MG
Pratápolis - MG
São João B. do Glória - MG
Uberlândia - MG
Bom Jesus de Goias - GO
Panamá - GO
Joviania - GO

31

Coopercitrus
Relatório de Sustentabilidade 2020

Em 2020 a Coopercitrus comercializou 262 mil toneladas de soja em grãos e comprou 95 mil toneladas de milho, utilizado para comercialização e como insumo nas nossas fábricas de ração.

Soja Comercializada (Ton)

Milho Comprado (Ton)
95.000

262.000
180.000

2018

210.000

2019

70.000

2020

2018

73.000

2019

Café

2020

Renova Soja
Buscamos levar ao produtor modelos de produção
que proporcionam o máximo de ganhos. O projeto Renova Soja tem como objetivo fomentar o plantio da
soja na renovação dos canaviais, de modo a melhorar
a rentabilidade dos cooperados e aumentar a produtividade da área.
No momento de colheita da cana-de-açúcar, a terra é renovada com o plantio de
soja, que pode ser feito na área total,
ou cultivado por meio do sistema
de MEIOSI (Método Inter-rotacional Ocorrendo Simultaneamente).
Tal prática contribui com o aumen-

S
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to da fertilidade do solo e com a redução da erosão,
além de mitigar riscos climáticos. Assim que a colheita
da soja é finalizada, a terra volta a ser utilizada para o
cultivo de cana-de-açúcar.
Lançado em 2017, o projeto oferece auxílio em
todas as etapas de produção e renovação
da terra, desde o plantio, com o apoio
e assistência técnica agronômica
até a colheita. Desde o início da
implantação do projeto, anualmente mais de 25 mil hectares
são renovados e assistidos por
nossa equipe.

Aos cooperados produtores de café, oferecemos estrutura de atendimento desde o suporte técnico em campo, fornecimento de produtos e serviços, laboratório
de análise foliar, rebeneficiamento, armazenagem até a
comercialização.
Prestamos atendimento técnico regular nos cafezais, oferecemos um portfólio completo de insumos, máquinas,
implementos, agregamos serviços de tecnologia agrícola
para a produção cafeeira e contamos com equipe capaci-

tada para realizar os processos de classificação da produção dos cafeicultores.
Dispomos de nove armazéns próprios, com capacidade total de mais de um milhão de sacas de 60kg, e armazéns de parceiros, distribuídos nos estados de São
Paulo e Minas Gerais, que são utilizados no armazenamento da produção. No momento de comercialização,
o cooperado também conta com diferenciais em nossa
cooperativa, através do Barter.

Recebimento de Café (sacas)
1.400.000

1.400.000
16%
1.200.000
14%

2018

2019

ARMAZÉNS COOPERCITRUS 2020
Capacidade estática
Cidade/Estado
(sacas / 60 kg)
São Sebastião do Paraíso - MG
345.000
Araxá – MG
250.000
Altinópolis - SP
155.000
Andradas – MG
150.000
Cássia – MG
70.000
São Roque de Minas - MG
54.000
Bom Jesus da Penha - MG
26.000
Espírito Santo do Pinhal - SP
15.000
Jacuí – MG
8.010
Total café
1.073.010

2020

ARMAZÉNS PARCEIROS 2020
Cidade/Estado
Alfenas – MG
Araguari – MG
Conceição de Aparecida – MG
Eloi Mendes – MG
Franca – SP
Monte Carmelo – MG
Patrocínio – MG
Piumhi – MG
São João da Boa Vista – SP
Garça -SP
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Café Expresso do Campo
Com a produção de café dos cooperados, nós produzimos o nosso café Expresso do Campo, que é
comercializado em toda a rede da cooperativa em
dois sabores, tradicional e gourmet.
A qualidade da produção é garantida por classificadores especializados na testagem da uniformidade
dos grãos e a análise sensorial da bebida é realizada
por provadores treinados para diferenciar os tipos
de café, permitindo que o produto seja comercializado com garantia atestada.
O nosso café é produzido nas unidades de São Sebastião do Paraíso, SP, e São Roque, SP. Em 2020 a
produção total foi de 12,7 toneladas o que gerou
um faturamento de R$140 mil.

Certificações UTZ / Rainforest Alliance

Programa Nucoffee

|GRI 102-12|

|GRI 102-12|

A certificação é um importante apoio à produção
sustentável. Fomenta as boas práticas no campo,
promove a responsabilidade social e garante preços melhores aos produtores. O foco das entidades
certificadoras é garantir que a produção e manuseio
do produto seja realizada de forma responsável em
termos de direitos humanos e sustentabilidade, durante toda a cadeia de suprimento.
Possuímos as certificações UTZ e Rainforest, para o
recebimento da produção certificada dos cafeicultores, em cinco dos nossos armazéns, localizados nos
municípios de Altinópolis, SP, Araxá, São Sebastião do
Paraíso e São Roque de Minas, MG.
Os armazéns se adequaram às diretrizes estabeleci-

Filial

34

das pela certificação, que priorizam a segurança, a integridade, a tecnologia e a qualidade que começam
no cafezal e se estendem até as condições de armazenamento e controle das sacas do café dentro do local. Para a certificação, são levados em consideração
o trato no campo, como o cafeicultor cuidou do cafezal e se a propriedade atende às normas ambientais
e sociais. Nos armazéns de café, em cumprimento
à norma de cadeia de custodia UTZ e Rainforest, os
lotes são separados e identificados individualmente,
minimizando a possibilidade de eventual mistura e/
ou contaminação e garantindo rastreabilidade da
produção. Visando sempre boas práticas no manuseio e uma gestão sustentável do produto.

Certificações UTZ / Rainforest Alliance
Início da
Início da
Localidade
Certificação UTZ
Certificação Rainforest

112

Altinópolis - SP

13/07/2018

22/12/2016

115

São Sebastião do Paraiso - MG

03/03/2016

22/12/2016

190

São Sebastião do Paraiso - MG

03/03/2019

18/12/2019

148

São Roque de Minas - MG

08/08/2017

30/07/2020

168

Araxá - MG

22/07/2016

22/12/2016

Mais de 70% do café brasileiro é produzido por pequenos cafeicultores. Nesse cenário, reconhecemos nosso
papel no desenvolvimento dessa atividade, incentivando nossos cooperados a profissionalizarem o cultivo
para que se tornem cada vez mais competitivos.
Em parceria com a Syngenta, desde 2014 disponibilizamos aos nossos cooperados o Programa Nucoffee, criado para auxiliar os produtores a agregarem valor à sua
produção, otimizando a produtividade, incentivando
processos sustentáveis e a diferenciação do produto. O
Programa oferece suporte agronômico completo, serviços especiais e reconhecimento da qualidade do café,
em duas frentes de ação:

trolada de café, um processo inovador que transforma
o grão e resulta em sabores diferenciados da bebida.
Desenvolvido em parceria com a UFLA (Universidade
Federal de Lavras), esse projeto tem conquistado resultados positivos, elevando a pontuação na escala dos
grãos especiais e contribuindo para o aumento da renda dos cafeicultores.
Em 2020, 23 cooperados foram atendidos pelo Nucoffee
Sustentia, sendo 13 certificados e em 2021, contribuir
com as boas práticas em 28 fazendas.

• Nucoffee Sustentia – Contribui para que cafeicultores
atendam às normas internacionais de produção sustentável, com a viabilização de certificação coletiva desses
produtores. Com ciclos de quatro anos, os cafeicultores
recebem orientação para cumprir 129 pontos de melhoria de controle, gestão, práticas agrícolas, conservação ambiental e condições de trabalho.
• Nucoffee Artisans – Tem como objetivo transformar
pequenos produtores em verdadeiros artesãos de cafés
especiais, por meio de técnicas de fermentação con-
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Barter como opção de negociação

Aos cooperados produtores de soja, milho e café, oferecemos a opção de negociação via Barter, que consiste
na troca da produção futura por créditos para a compra
de insumos, contratação de serviços de tecnologia agrícola, solicitação de informações de mercado de commodities, entre outras soluções oferecidas por nossa
cooperativa.
Na negociação via barter, o produtor e a cooperativa
travam o valor da saca, que fica garantido mesmo que
haja oscilação no mercado. Para que a operação seja

realizada com sucesso, contamos com uma equipe de
especialistas de mercado que orienta os cooperados
e auxilia as negociações, proporcionando as melhores
condições para as trocas.
Em 2020, realizamos operações de barter com 280
cooperados produtores de soja, totalizando mais de
750 mil sacas de soja negociadas, o equivalente a
quase 45 mil toneladas. Já com relação ao café, realizamos operações de barter com 2.750 cooperados,
totalizando 435 mil sacas negociadas.

Saúde e Nutrição Animal
Em nossas unidades, os cooperados pecuaristas têm
acesso a uma variada gama de produtos destinados à
saúde e nutrição animal, como vacinas, medicamentos
veterinários, rações e suplementos. Para complementar
nosso atendimento, uma equipe de quatro veterinários
regionais está à disposição dos nossos cooperados, oferecendo suporte técnico em campo, prescrição de produtos, orientação sobre manejo e boas práticas, com
objetivo de contribuir com os melhores resultados na
produção de carne, leite, ovos, e até mesmo no lazer,
com uma grande demanda do mercado de equinos.
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Em todos os ramos de negócios do Departamento de
Saúde Nutrição Animal, disponibilizamos tecnologias
que apoiam desde a implantação de um modelo de
protocolo sanitário em parceria com as principais empresas de saúde animal, até na produção dos nossos
produtos, com a aplicação de aditivos que apoiam resultados zootécnicos positivos na produção de leite, na
saúde animal e outros fatores envolvidos.
Em 2020, o faturamento da área de saúde e nutrição
animal foi em torno de R$ 290 milhões, contemplando
as linhas de medicamentos, farelos, insumos pecuários
e nutrição.

rais, em Araxá e Cássia, que produzem rações de bovinos de corte e leite, ovinos, equinos, aves e suínos.
Em 2020 foram produzidas 140 toneladas de rações e
tivemos faturamento de R$190 milhões, um aumento
de 90% em relação ao faturamento atingido em 2019.

Produção (Ton)
Fábrica de Ração
140
100
66

Ração Coopercitrus
Entre os destaques no segmento de nutrição animal
está a Ração Coopercitrus, uma linha variada de rações,
suplementos minerais e concentrados, que são fabricadas e formuladas a partir de matérias-primas de qualidade e disponíveis em diferentes composições para
atender às necessidades de cada rebanho. A linha de
rações da marca Coopercitrus alia qualidade, alta tecnologia e preços competitivos em comparação a outras
linhas do mercado.
Iniciamos a comercialização de nossa marca de ração
entre os anos de 2012 e 2013, contando com a produção terceirizada. Atualmente, possuímos quatro unidade
fabris próprias, sendo duas no estado de São Paulo, em
Araçatuba e Votuporanga, e duas no estado de Minas Ge-

2018

2019

2020

Faturamento (Milhões R$)
Fábrica de Ração
190

60

2018

80

2019

2020
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Espaço HF

Pastagem

Na pecuária brasileira, aproximadamente 90% do rebanho cresce e é terminado a pasto. As pastagens desempenham papel fundamental nessa atividade, garantindo custos reduzidos de produção e, em grande parte, a
sustentabilidade ao setor.
Para apoiar nossos mais de 11 mil cooperados pecuaristas e ajudá-los a desenvolverem uma pecuária cada vez
mais sustentável e lucrativa, temos um departamento
especializado para o atendimento à cultura. Disponibilizamos soluções técnicas e práticas, com uma equipe de
nove profissionais, entre agrônomos, zootecnistas e técnicos, que orientam sobre a necessidade de correção do
solo e adubação, indicação de implementos e acompanhamento da aplicação de químicos e plantio de áreas,
buscando o máximo desempenho da área.
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Hortifrúti
Com isso, em 2020, o Programa Mais Pasto foi lançado,
com intuito de disponibilizar ferramentas que contribuam para o desenvolvimento da pecuária a pasto, tornando-a mais eficiente, produtiva e sustentável. A iniciativa é
fruto da parceria entre a Coopercitrus, a Embrapa Pecuária Sudeste e o professor pesquisador Moacyr Corsi, dando força à conexão entre produtor, centros de pesquisa,
cooperativa e empresas fornecedoras de insumos.
Nesse programa, oferecemos ao pecuarista informações de qualidade, assistência técnica especializada
em pastagem e serviços que promovem o aumento da
eficiência da pecuária a pasto, como o Geopec (amostragem e análises de solo específicas para pastagem),
aplicação de defensivos via Drone, ferramentas de gestão e acompanhamento de produção de capim através
da análise de imagens aéreas.
Em 2020, tivemos a participação de 18 produtores como
vitrine para o Programa Mais Pasto. Entre os resultados já
observados, alguns pecuaristas reduziram sua área de pastagem, preservando os índices de produção de carne ou
leite, e outros aumentaram a produção por área. Entre os
destaques, estão produtores que ampliaram em até três vezes seu rebanho sem a necessidade de aumentar a sua área.

Atualmente, mais de 78% dos cooperados que se dedicam à produção de hortifrúti são pequenos e médios
agricultores, que enxergam a nossa cooperativa como
um importante apoio à sua produção. Apoiamos os produtores de hortifrúti, oferecendo um completo portfólio de produtos disponíveis em nossas lojas e Shopping
Rural. Adicionalmente, contamos com um time de especialistas presente em campo, para oferecer orientações
técnicas aos cooperados, levar informações sobre boas
práticas de produção e fomentar o uso de tecnologias,
contribuindo para que os produtores se tornem cada
vez mais competitivos no mercado.
Em 2020, o faturamento da cooperativa em vendas de
produtos relacionados a HF representou R$59 milhões.
Em 2017, fortalecendo nosso suporte aos produtores
de HF, demos início ao Espaço HF durante a Feacoop
(Feira de Agronegócio da Coopercitrus), evento anual que oferece aos nossos cooperados e produtores as
melhores condições comerciais, além de informações e
conhecimentos para o desenvolvimento produtivo das
atividades agropecuárias. O Espaço HF é uma área de
horticultura no qual frutas, legumes e hortaliças variadas foram cultivadas com o intuito de demonstrar todas as soluções oferecidas pela Coopercitrus, como irrigação, cultivo protegido e, principalmente, orientação
técnica especializada para HF.
Outro resultado positivo do Espaço HF é o fornecimento de alimentos como doação a população carente.
Todos os legumes e verduras produzidos no local são
doados para instituições sociais e aos colaboradores da
cooperativa.

O resultado positivo dessa ação motivou a instalação do
espaço nas edições seguintes da Feacoop e, em 2019,
também aconteceu na Agrishow (Feira internacional de
tecnologia agrícola), em uma área com mais de 6.000
metros quadrados. Em 2020, para a realização da Coopercitrus Expo Digital, antiga Feacoop, o Espaço HF foi
instalado em uma área de aproximadamente 1 hectare
na Fundação Coopercitrus Credicitrus e as demonstrações das tecnologias foram feitas durante uma live na
programação da feira.
No Espaço HF da Coopercitrus Expo 2020, foram produzidos aproximadamente 10 toneladas de legumes e verduras e 1.500 pés de folhosas, doadas para 6 instituições
de Bebedouro, SP: Vila Lucas Evangelista, Vila Vicentina,
Recanto São Vicente de Paulo, Lar do Idoso Servas do
Senhor, Casa de Santo Expedito e Casa de Santa Clara.

Porte dos Cooperados Produtores
de Hortifrúti
0,1%

3,8%
17,6%

78,6%
Mega Grupos

Grande/Empresarial
Pequeno/Médio

Médio/Grande
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Máquinas e implementos
|GRI 103-2, 103-3, 203-1, 203-2|

Irrigação
Oferecemos estrutura de produtos e serviços voltados
à implantação e à manutenção de sistema de irrigação
aos produtores rurais, por meio da concessão da Netafim, atual líder mundial em irrigação localizada, e da Valley, especialista em irrigação de pivô central.
Contamos com uma equipe de 42 especialistas, sendo
nove da área comercial, três projetistas, 11 assistentes
técnicos e 19 de montagem, especializados e capacitados para elaboração de projetos de irrigação, supervisão de instalação e assistência na propriedade rural.
Em 2020, expandimos nossa área de atuação para mais sete
filiais, distribuídas nas importantes regiões de Uberaba, Itu-

rama, Campo Florido, Uberlândia, Frutal, Ituiutaba, no estado de Minas Gerais, e em Guaíra, São Paulo, que atenderão
cooperados com atividades em mais de 120 municípios.
Em nossas unidades da Valley, em Guaíra, SP, dispomos
de uma oficina exclusiva de irrigação e estoque de peças para garantir o pronto atendimento ao cooperado.
Na unidade de Uberaba, MG, contamos com uma oficina de telemetria, na qual técnicos acompanham o
desempenho da irrigação remotamente, fornecendo
ao cooperado informações importantes para garantir
o pleno funcionamento de tecnologias como pivô central, gotejamento ou aspersão.

Tratores, máquinas e implementos agrícolas
Possuímos a concessão das principais fabricantes
mundiais de tratores e máquinas agrícolas, com 25
concessionarias Valtra, sete New Holland, cinco JCB
e Jacto e sete Massey Ferguson, incorporada em
2020, oferecendo ampla variedade de marcas aos
nossos cooperados.
No segmento de implementos, contamos com 51
fornecedores dos mais renomados fabricantes, dis-

ponibilizando diversas opções de produtos para os
mais variados cultivos.
Para contribuir com o pleno funcionamento do maquinário de nossos cooperados, investimos também em
uma grande estrutura de pós-venda com mais de 300
colaboradores, oferecendo assistência técnica, com 34
oficinas especializadas e fornecimento de peças de reposição, com total suporte ao produtor rural.

Energia fotovoltaica
Em parceria com a Valley - Valmont Solar™ Solutions,
fornecemos sistemas de geração de energia fotovoltaica para nossos cooperados, contribuindo com a maximização de eficiência e sustentabilidade da fazenda.
A energia gerada pelo sistema fotovoltaico pode ser
utilizada no bombeamento e na irrigação de água, na
secagem e beneficiamento de grãos, na refrigeração de
carnes, leite e outros produtos, na regulação de temperatura de estufas, na iluminação, em cercas elétricas, em
sistemas de telecomunicação, no monitoramento da
propriedade rural, entre muitas outras funcionalidades.
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Com time de técnicos especializados, oferecemos o suporte necessário para a implantação de placas solares
nas propriedades rurais, gerando relevante economia
de custos operacionais e retorno financeiro ao longo
dos anos de vida útil.
Em 2020, foram 24 usinas instaladas com o apoio do
nosso time, gerando 1.469 KWp de potência e faturamento de R$5,5 milhões. Finalizamos o ano de 2020,
com outros sete projetos já negociados alcançando a
potência total de 2.357 kWp em 32 clientes neste último exercício.

Silos Personalizados
Em parceria com a GSI, empresa integrante do grupo AGCO e líder de mercado no fornecimento de
silos e sistemas de armazenagem de grãos e ração,
oferecemos aos nossos cooperados silos projetados
sob medida, com total suporte desde o planejamento até a instalação.
A armazenagem de grãos em silos é um dos métodos
mais eficazes para preservar a qualidade do produto e
garantir ao produtor a possibilidade de comercializar
sua safra fora de sua sazonalidade, de forma parcial, de
acordo com as melhores condições do mercado.
Com tecnologias cada vez mais modernas para a conservação da produção, os silos agregam sistemas completos
de limpeza, controle de ambiente, secagem, passarelas e
transportadores de grãos. Para atender a demanda cres-

cente dos cooperados que desejam instalar silos de armazenagem em suas propriedades, oferecemos todo o
suporte desde análise da área, desenvolvimento de projetos baseados nas necessidades de cada cooperado, orçamento e instalação de silos personalizados de diversas
capacidades, com equipamentos inteligentes que oferecem maior produtividade, com o poder de atendimento
às demandas do pequeno, médio e grande produtor.
Desde 2014 já promovemos o armazenamento de mais
de um milhão de sacas por meio de silos personalizados. Entre 2019 e 2020, tivemos um faturamento superior a R$6,6 milhões com a instalação de três projetos
silos personalizados, que somam uma capacidade total
de 30 mil toneladas, ou 500 mil sacas de 60kg de grãos.
41

Coopercitrus
Relatório de Sustentabilidade 2020

Inovação na agricultura

Em 2020, 3.300 cooperados foram beneficiados com as
novas tecnologias, entre elas:

|GRI 103-2, 103-3, 203-1, 203-2|

Spray Drone

Tecnologia Agrícola
Fazemos a inovação desembarcar no campo,
evoluímos nosso modelo de atendimento,
simplificamos o acesso às tecnologias agrícolas,
colocamos a agricultura de precisão em prática,
contribuímos com uma nova agricultura:
mais eficiente, mais rentável e mais sustentável.
A agricultura de precisão está associada ao uso de
equipamentos de tecnologia e inovação avançadas
com o objetivo de otimizar os resultados das produções rurais. Tais tecnologias apoiam a avaliação e
o acompanhamento das produções agropecuárias
com maior precisão e detalhamento das condições
das áreas baseadas nos princípios de variabilidade
do solo, clima, condições de plantio, entre outras.
As novas tecnologias promovem aumento de eficiência das lavouras com uso racional de insumos,
melhoram a rentabilidade, mitigação de riscos relacionados a desperdício e contaminação do solo
e da água, além de contribuir com a redução das
emissões de CO2 na atmosfera.
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Atuamos para tornar as mais novas tecnologias acessíveis, de forma simples, práticas e com o melhor custo-benefício a todos os nossos cooperados, com foco
especial aos pequenos e médios produtores.
Em 2020 investimos mais de R$ 1 milhão em novas
tecnologias. Contamos atualmente com 20 drones
de pulverização, cinco Vant’s, três drones de imagem, oito carretas e dois caminhões de aplicação
de corretivos. Além disso, um time com 104 profissionais especializados presta suporte técnico na
aplicação das tecnologias e nas análise das informações coletadas, a fim de simplificar o dia a dia
no campo e contribuir com uma produção mais
eficiente e sustentável.

Pulverização localizada realizada por meio de Drone,
com base em dados de mapeamento georreferenciado
identifica o local exato para realizar a aplicação dos defensivos no combate de infestações de plantas daninhas.
Com essa solução, é possível diminuir o banco de sementes, interrompendo o ciclo da planta daninhas e evitar a
recorrência das infestações, com rapidez, praticidade e
o melhor custo-benefício. Essa tecnologia está disponível desde 2019 e já foi utilizada por 167 cooperados. Em
2020 o Spray Drone foi utilizado por 132 produtores, que
demonstraram satisfação na utilização do serviço.

Geofert
Serviço de amostragem de solo georreferenciada que
permite conhecer as características e a variabilidade
do solo em cada região da propriedade, com o intuito de realizar a correção necessária, com inteligência
e precisão, além de ajudar na gestão de insumos e aumentar o potencial produtivo da área estudada.
A coleta das amostras de solo é realizada por um triciclo equipado com um moderno sistema de georreferenciamento que, com precisão e agilidade, coleta
a amostra de solo, que é catalogada e encaminhada
aos laboratórios credenciados. Os mapas gerados oferecem a recomendação de fertilidade em taxa variada
dos solos, que contribui para a identificação da medida corretiva mais eficaz evitando o desperdício de produtos e promovendo melhores resultados da lavoura.
A tecnologia foi disponibilizada aos nosso cooperados
no ano de 2015 e desde então foi utilizada por 4.000
produtores. Em 2020 o Geofert foi utilizado por 2.500
cooperados em suas propriedades, que demonstraram satisfação no ganho de eficiência na adubação,
com distribuição por grid, usando doses e taxa variável
mais precisas, além do apoio da tecnologia na identificação de plantas daninhas.
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GeoCoopercitrus Vant

(Veículo Aéreo Não Tripulado)
Através do voo de um Vant pela propriedade rural, captamos imagens aéreas georreferenciadas, geramos mapas e ortomosaico de alta definição. Com esses dados é
possível levantar todo planialtimétrico da área, classe e
declividades, além de simulação do fluxo de enxurrada.
Com esses dados é possível fazer a sistematização do
plantio e projetar o seu melhor sentido, com objetivo
de evitar a erosão, aumentar a área produtiva, reduzir as
manobras de máquinas, resultando em maior eficiência
e rendimento ao produtor rural.
A tecnologia está disponível desde 2016 e já foi utilizada
por mais de 500 cooperados. Em 2020 o GeoCoopercitrus
Vant foi utilizado por 197 produtores, que demonstraram
satisfação na utilização do serviço, por verificar um rápido e eficiente resultado em sua lavoura, com redução de
uso de mão de obra e de máquinas em campo.

Aplicação de corretivos
Desde 2019 oferecemos o serviço de correção de
solo, a partir de aplicação de insumos na dose certa,
diretamente nas linhas de plantio, evitando desperdícios e maximizando o potencial produtivo das culturas. As aplicações dos corretivos podem ser feitas
a taxa fixa, com uma distribuição uniforme do produto em toda a área, ou a taxas variáveis, com aplicação em alta precisão dos insumos de acordo com
dados de mapas de fertilidade georreferenciados,
garantindo uma gestão inteligente dos insumos.
Até o momento 100 cooperados já fizeram uso da
tecnologia, no ano de 2020 foi utilizada por 80 produtores.

Singela homenagem
Integrando tecnologia e reconhecendo o empenho dos agricultores em um ano de superação e abdicação, a Coopercitrus nesse cenário
homenageou nossos heróis com uma bandeira de 100 x 70 metros em projeto com a plantadora de cereal mais moderna do mercado.
Realizando o plantio de soja com duas cultivares diferentes, de um ciclo mais curto que
pode ser visto na soja amarelada que já está
em processo de amadurecimento e a outra
ainda verde que está em fase vegetativa.

Precision Planting
Transforma uma plantadeira tradicional em uma solução para aperfeiçoar o plantio com a máxima precisão.
O equipamento garante a distribuição correta de sementes, no espaçamento ideal, garantindo eficiência,
um melhor arranjo espacial e aumento de produtividade. A qualidade do plantio é acompanhada em tempo
real por uma tela instalada no trator, que permite ao
operador corrigir eventuais falhas em tempo real e garantir assim o melhor desempenho. A tecnologia é utilizada pelos nossos cooperados desde 2016. Em 2020 foi
utilizada por seis produtores.

mente da cultura e do porte da propriedade. Com soluções integradas, uma equipe completa e alta tecnologia
disponível do começo ao fim do manejo, oferecem o
que há de mais novo no mercado para continuar sendo
um dos setores mais fortes e importantes do país.
Em 2020, 390 cooperados utilizaram o aplicativo para contratar serviços e otimizarem suas produções. Para 2021 a
Coopercitrus estruturará sua primeira unidade Campo Digital, estrategicamente localizada em Cristalina, GO, trará
um novo conceito de loja: mais moderna e interativa, direcionada aos serviços de tecnologia e inovação. Sua inauguração está prevista para primeiro trimestre de 2021.

Campo Digital
Mapeamento de falhas
GeoCoopercitrus Satélite
O serviço de monitoramento via satélite permite ao produtor uma visão aérea de sua produção, com o intuito
de acompanhar todos os detalhes de sua propriedade.
O GeoCoopercitrus Satélite reúne informações geoespaciais e gera mapas temáticos para que o produtor
possa acompanhar a evolução da lavoura por safra, localizar infestações e doenças com maior facilidade para
planejar as operações e tomar decisões mais assertivas.
A tecnologia é disponibilizada por nós desde 2018 e já
foi utilizada por quase 90 cooperados. Em 2020 foi utilizada por 31 cooperados em suas propriedades.
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Oferecemos o serviço de replantio de falhas no canavial, com uma solução que simplifica a operação através da tecnologia de precisão. Após o mapeamento
georreferenciado que identifica os locais de falhas no
canavial, o serviço é realizado com o apoio de Máquina de Replantio que escava as valas com o apoio
de alta tecnologia garantindo praticidade, precisão e
agilidade no serviço, buscando como resultado uma
maior produtividade, longevidade do canavial e melhor custo-benefício ao cooperado ao economizar
com mão de obra e com investimentos com equipamentos. Em 2020 o serviço de Mapeamento de Falhas
foi utilizado por 30 cooperados em suas propriedades e desde 2017 já atendeu 60 cooperados.

Com os avanços tecnológicos e seguindo com o compromisso de oferecer suporte para melhorar a produção
dos nossos cooperados, desenvolvemos o Coopercitrus
Campo Digital, um aplicativo que reúne informações
importantes para o dia a dia no campo e disponibiliza
todos os serviços de tecnologias agrícolas da cooperativa ao cooperado.
A plataforma é gratuita, disponível para celular, tablete
ou computador. Por ela, o produtor rural pode solicitar
a tecnologia ideal para a sua lavoura, assim como serviços para apoiar o desenvolvimento de sua produção.
Além disso, o produtor acompanha o seu agendamento
e tem acesso a todos os resultados adquiridos.
Pelo Campo Digital, o cooperado também tem acesso a
informações como cotações, bulas de defensivos, previsão do tempo e ao portal da Coopercitrus. Essa foi uma
das soluções que a cooperativa encontrou para garantir total acesso às tecnologias agrícolas, independente-
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Balcão do Agronegócio
O Balcão do Agronegócio é uma ação comercial que realizamos todos os anos,
desde 2010, com objetivo de auxiliar nossos cooperados no planejamento do ano
agrícola, ofertando produtos e serviços
com preço competitivo e condições especiais de pagamento e financiamento. A
ação acontece no início do ciclo do plantio,
momento mais oportuno para o produtor
rural, pois é quando há uma maior necessidade de aquisição de insumos e máquinas
agrícolas.
Em 2020, o Balcão do Agronegócio aconteceu
nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, em todas as
nossas unidades, totalizando R$234 milhões
em negócios.

Shopping Rural
O Shopping Rural é um modelo inovador de
loja física que oferece uma grande variedade
de produtos para atender os cooperados e
consumidores em suas atividades. Trabalhamos com o conceito de autoatendimento,
em que o cliente encontra com facilidade
produtos veterinários, fertilizantes, sementes,
ferramentas, pneus, lubrificantes, máquinas,
acessórios automotivos entre outros itens
para o dia a dia no campo. Disponibilizamos
também uma seção de produtos diversos,
como camping, soluções para a fazenda, selaria, linha automotiva, rações, pet shop, jardi46

nagem, souvenir, cutelaria, bricolagem, linha
fitness, veterinário, entre outros. São mais de
8.000 itens, com preços diferenciados e condições especiais de pagamento à disposição
dos consumidores. Atualmente, nossas lojas
do Shopping Rural estão distribuídas pelos
estados de São Paulo e Minas Gerais em 24
municípios.
Além das lojas físicas, o cliente tem acesso aos
produtos por meio da loja virtual, no endereço
www.shoppingruralcoopercitrus.com.br, com
a liberdade de realizar suas compras sem sair
de casa.
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Outro compromisso firmado pela Agripetro
TRR foi com as futuras aquisições de caminhões, que deverão ser adaptados para abastecimento por Bottom Loading. Método de
abastecimento realizado por baixo do tanque,
que possibilita maior segurança ao operador,
que não precisará subir no tanque para abrir
a válvula de abastecimento, além de maior
agilidade no carregamento, pois possibilita o
abastecido em todas as válvulas disponíveis
conectadas ao mesmo tempo. Com um sistema 100% selado, evita o contato de líquidos
ou vapores do combustível com o meio externo, reduzindo a emissão de poluentes. Assim
firmamos o maior comprometimento com o
crescimento sustentável.

Agripetro TRR
Óleo Diesel de Qualidade
Através da Agripetro TRR (Transportador Revendedor
Retalhista), empresa do Grupo Coopercitrus, comercializamos e entregamos óleo diesel diretamente nas propriedades rurais de nossos cooperados, para o abastecimento das máquinas utilizadas nas lavouras.
Oferecemos óleo diesel duplamente filtrado e certificado
por grandes empresas e órgãos de controle e mantemos
constante atenção à qualidade do combustível distribuído
por nossas filiais, com um rigoroso controle de qualidade.
Atualmente, por meio de 6 bases da Agripetro TRR, atendemos a mais de 300 municípios do interior de São Paulo,
Triângulo Mineiro e Sul de Minas Gerais e contamos com
uma equipe de vendas e entregas capacitada para orientar
o cooperado sobre o correto armazenamento do combustível na propriedade, com o intuito de prevenir acidentes
ambientais e de segurança pessoal. Quando identificamos
irregularidades em tanques de nossos cooperados, como
armazenamento inadequado ou irregularidades relacionadas à segurança, incentivamos a sua substituição e adequação legal para que o abastecimento seja realizado de forma
segura e adequada.
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Em 2020 comercializamos 235 tanques de diesel aos
nossos cooperados e alcançamos um faturamento de
mais de R$308 milhões, representando 5% no faturamento consolidado da Coopercitrus.
A partir de 2017, iniciamos a atualização da nossa frota
de caminhões-tanques. Até o momento, adquirimos 23
novos e substituímos 6 da nossa frota, totalizando 58
caminhões disponíveis. Com uma frota mais moderna
alcançamos redução nos custos relacionados a manutenção, além de promover ganhos ambientais por serem
mais econômicos e gerarem uma menor emissão de gases poluentes na atmosfera. Outra vantagem ambiental é
que todos os caminhões da nossa frota foram adaptados
para serem abastecidos com o Diesel S-10, considerado
50 vezes menos poluente que o Diesel S-500.
Em 2020, iniciamos a adequação das nossas bases Agripetro TRR para aumentarmos a capacidade de armazenamento do combustível Diesel S-10. De início, foram
adequadas as bases de Araçatuba, Ituiutaba e Araguari
e, para 2021, serão adequadas as bases de Itápolis e de
Bebedouro.

Postos de Combustíveis
Possuímos uma rede de 17 postos de combustíveis que
oferecem à comunidade produtos de qualidade assegurada pelas constantes análises realizadas pelo Inmetro e
laboratórios das tradicionais bandeiras Shell e Ipiranga.
Nos postos Coopercitrus, o cliente encontra gasolina co-

mum, gasolina aditivada, etanol, diesel S-500, diesel S-10,
filtros e lubrificantes, com atendimento diferenciado e
boa estrutura de serviços automotivos, além das lojas de
conveniência AMPM e Shell Select.
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Responsabilidade
Social
Fundação

Coopercitrus | Credicitrus
|GRI 103-2, 103-3|

Incentivamos a pesquisa, a educação e
a preservação do meio ambiente para
uma agricultura mais sustentável e
uma sociedade mais forte.
Uma das nossas principais funções como cooperativa é levar conhecimento ao campo e contribuir para que a gestão de nossos cooperados seja mais sustentável. Nessa direção, em 2019, criamos a Fundação Coopercitrus Credicitrus, entidade de pesquisa, educação e
difusão de novas tecnologias.
Atuando com foco em três pilares, educacional, ambiental e social, a
Fundação tem o objetivo de ser uma ferramenta de desenvolvimento
das comunidades. Com sede em Bebedouro, SP, com uma área de 112
hectares, conta com uma completa estrutura física e pessoal para acolher e desenvolver todas as suas atividades.
Em 2020, investimos na ampliação do laboratório de análises de solo e
na construção de um novo prédio educacional amplo e tecnológico, que
irá abrigar cursos profissionalizantes e treinamentos de capacitação.
Com a inauguração do novo prédio prevista para julho de 2021, a
Fundação Coopercitrus Credicitrus se consolidará como um polo de
desenvolvimento tecnológico regional do agronegócio.
Cada iniciativa desenvolvida pela Fundação Coopercitrus Credicitrus
é pensada para fortalecer os produtores rurais e contribuir para o
desenvolvimento do setor, sendo provedora de boas práticas e de
transformação na vida das pessoas que com ela se relacionam. Confira a seguir as iniciativas desenvolvidas.
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Meio Ambiente
Sustentabilidade e produtividade
podem e devem caminhar juntas

Restauração florestal
|GRI 103-2, 103-3, 304-2, 304-3, 413-1|

Para apoiar o produtor rural no reflorestamento de áreas de preservação permanente, a Fundação Coopercitrus Credicitrus mantém um
viveiro com mais de 169 mil mudas de 83 espécies florestais, que são
direcionadas para projetos de reflorestamento, para recomposição
de áreas ou para o plantio de florestas comerciais. Estas mudas abastecem o Projeto CooperSemear e o Projeto Mata Viva.
Em parceria com a BASF, desenvolvemos o Projeto Mata Viva, iniciativa que contempla até quatro propriedades rurais por ciclo com
projetos de reflorestamento. Disponibilizamos ao produtor rural um
planejamento de reflorestamento, com foco em atender à legislação
ambiental aplicável às Áreas de Preservação Permanentes (APPs) e
Reserva Legal, e fornecemos gratuitamente as mudas nativas da região. As mudas são produzidas no viveiro da Fundação Coopercitrus
Credicitrus e com o apoio da BASF a seleção das áreas de reflorestamento é realizada com base na contribuição de abastecimento público de água gerado por elas. A primeira participante selecionada
no Mata Viva foi contemplada em 2008, com o reflorestamento de 12
hectares de sua propriedade, localizada em Bebedouro, SP.
Após 12 anos do início do cultivo, a proprietária demonstra orgulho
da floresta frondosa que hoje contorna a fazenda da família, dando
destaque para o crescimento da fauna e flora ativa no local, além da
melhora perceptiva na qualidade do ar na região.
Em moldes aprimorados, em setembro de 2020, lançamos o Projeto
CooperSemear, com o intuito de oferecer apoio técnico para reflorestamento de áreas de reserva legal e APPs das propriedades rurais dos
cooperados. Nesse projeto, o time ambiental da Fundação constrói
os projetos de acordo com a necessidade de cada produtor, a partir
de diagnóstico com base em documentação cadastral e visita presencial das áreas. As mudas necessárias para implantação das matas
são disponibilizadas gratuitamente pelo nosso viveiro e o cooperado
fica responsável pela mão de obra de plantio e eventuais adequações

da área. Nossos técnicos realizam visitas periódicas para acompanhar o
processo, oferecendo orientação e
análise dos resultados a curto e médio prazo.
Até o momento foram elaborados três
projetos pelo Coopersemear, em parceria com o Projeto Mata Viva da BASF,
contemplando mais de 25 hectares
dentro de propriedades rurais. Além
do reflorestamento, as propriedades
tiveram sete nascentes recuperadas
por meio do Projeto Recuperação de
Nascentes (destacado a seguir). Para
2021 já estão previstos mais 13 projetos para serem implementados com o
apoio de novas parcerias.
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Recuperação de Minas
d’Água Degradadas
Projeto Recuperação de Nascentes
|GRI 103-2, 103-3, 303-1, 304-2, 413-1|

A preservação e recuperação de minas é o foco do Projeto Recuperação de Nascentes, com objetivo de fortalecer as políticas
de sustentabilidade dentro das propriedades rurais, contribuir
com o aumento da disponibilidade de água e da biodiversidade, reduzindo o risco de assoreamento e desertificação.
Em parceria com a Nortox que atua com a estrutura do projeto
Olho D’Água, garantimos a atribuição do Projeto de Recuperação de Nascentes aos produtores rurais, com assistência e a
articulação. O serviço e a consultoria são gratuitos aos cooperados, sendo que o produtor fica responsável por disponibilizar
mão de obra e materiais para as obras necessárias na recuperação das minas.
Desde o início do projeto, em 2019, até o final de 2020, 63
nascentes foram recuperadas em propriedades localizadas
nas regiões de Bebedouro, Catanduva, Taquaritinga, Novo
Horizonte, Olímpia e São José do Rio Preto, o que contribuiu
para o aumento da capacidade hídrica para cerca de 1,6 milhão
de litros de água por dia, quase mil vezes maior na disponibilidade de água às propriedades rurais e comunidades do
entorno.
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Restauração de Nascentes
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63

Nascentes restauradas até 2020
Nascentes a restaurar a partir de 2021

Educação
Unindo conhecimentos teóricos e práticos, preparamos
as pessoas para o agro do presente e do futuro.
|GRI 103-2, 103-3, 413-1|
Para fortalecer o desenvolvimento social sustentável
através da educação, a Fundação Coopercitrus Credicitrus atua em parceria com a ETEC Professor Idio Zuchi e
Fatec Bebedouro - Faculdade de Tecnologia “Jorge Caram Sabbag”, instituições reconhecidas pela tradição e
pela competência, a fim de garantir uma capacitação
de qualidade e formar novos profissionais do agro.
Em 2020 realizamos um investimento de R$12 milhões
na preparação de campos experimentais (plots) e na
construção de um prédio educacional totalmente inovador para que haja a máxima absorção de iluminação
natural que ajuda a redução do consumo de energia
elétrica durante o dia, além de ser equipado com placas solares instaladas para geração de energia elétrica
que atende todo o prédio.
O prédio abrigará os cursos durante a noite e, no período diurno, será utilizado para treinamentos operacionais voltados ao produtor, como de tratorista, mecânicos e tecnologia na aplicação de insumos. Com um
ambiente bem projetado, permitirá aulas flexíveis, para
que os alunos trabalhem em conjunto na solução de
questões relacionadas ao agronegócio.

Curso Técnico em Agronegócio
Em parceria com o Centro Paula Souza, a Fundação
Coopercitrus Credicitrus iniciou em 2020, o curso
Técnico em Agronegócio. No primeiro ano, o curso
contou com 26 alunos, que tiveram suas aulas na modalidade digital, por ocasião das medidas de segurança impostas pela pandemia da Covid-19. A partir
de 2021, as aulas voltarão em modalidade presencial,
com o início previsto para o mês de fevereiro, com
uma nova turma de 40 alunos.
Nessa parceria, o Centro Paula Souza é responsável
por definir a estrutura do curso, com professores e
material didático, enquanto a Fundação Coopercitrus
Credicitrus se encarrega de disponibilizar a infraestrutura adequada para a realização das atividades.

Curso Superior em Big Data
Em parceria com a Fatec, disponibilizaremos o curso Superior em Big Data em Agronegócios, cujas aulas estão
previstas para ter início no segundo semestre de 2021.

Convênio com Centro
Universitário Unifafibe
Com início em 2012, o convênio oferece aos alunos
do curso de Engenharia Agronômica a oportunidade de estágios para conhecer todo o ciclo do processo produtivo e de manejo das culturas, passando
pelas fases:
• Viveiro de mudas, desde a semeadura até o plantio;
• Regulagem de implementos e equipamentos agrícolas para o manejo das culturas;
• Conhecimentos práticos de campo sobre as culturas de citrus, soja, milho, sorgo, mandioca, banana,
hortifrúti e frutíferas em geral;
• Noções sobre o solo (física e química), instruções sobre análise de tecidos vegetais (nutrição das folhas e
plantas), e análise tecnológica de frutos (frutose) no
laboratório de análises localizado na Fundação;
• Dias de campo nas áreas agrícolas e de fruticulturas, para acompanharem a melhoria na produtividade e sustentabilidade.
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Predio educacional Fundação Coopercitrus Credicitrus

Difusão de Tecnologia
Possibilitamos o progresso
social, técnico e econômico
de toda a sociedade.
Apoiando a ciência e o desenvolvimento de tecnologias para a produção agropecuária, a Fundação
Coopercitrus Credicitrus impulsionou os projetos
de pesquisa realizados pela Estação Experimental
de Citricultura de Bebedouro, possibilitando importantes parcerias. O primeiro passo foi a reforma do
Laboratório de Análise de Solo e Tecido Vegetal e a
aquisição de novos equipamentos. Com a nova estrutura,
a capacidade de análises
foi expandida de 10 mil
para 20 mil ao ano.
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Campos experimentais (Plots)

Convênio com a
Embrapa

Parcerias nos Campos
Experimentais (Plots)

Desde 1985, projeto de cooperação técnico-científica para validação agronômica e mercadológica de
variedades e práticas de manejo de citros realizado
em parceria com a Embrapa, trouxe importantes
contribuições para o cenário da citricultura. Ao longo desse período, foram mais de 430 artigos técnicos e científicos publicados, mais de 200 eventos,
seminários e congressos nacionais e internacionais
de tecnologia e mais 1850 atendimentos a produtores e técnicos.
Com a continuidade da parceria, os citricultores terão acesso a importantes informações de manejo,
além de novos cultivares e possibilidades de tratamentos para o pomar, elevando a produtividade e
gerando resultados expressivos para o mercado.

A Fundação disponibiliza áreas de cultivo para que
empresas parceiras conduzam experimentos de campo, com foco na validação e demonstração de suas
tecnologias. Por existirem diversos plots de diferentes
empresas, os produtores podem, em uma mesma área,
analisar comparativos e conhecer diferentes protocolos para condução de lavouras, ganhando mais assertividade nas decisões tomadas em sua propriedade.
Cada área é disponibilizada pelo período de cinco anos
a cada empresa parceira e, para garantir o pleno funcionamento dos protocolos, a Fundação disponibiliza
cavaletes de irrigação logo na entrada de cada área. Ao
adquirir um dos plots, a empresa parceira tem acesso à
área de eventos e ambientes acadêmicos da Fundação,
para realizar ações de desenvolvimento técnico e prático com comodidade junto a fornecedores e clientes.
Atualmente 12 empresas parceiras fazem uso dos plots
e ainda há a disposição quatro áreas de plot.
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Coperfam
|GRI 103-2, 103-3, 413-1|

Apoio certo para os pequenos
produtores
Do olhar atento para a agricultura familiar como forma de promover a
transformação social, nasceu a Coperfam - Cooperativa de Produtores Rurais de Agricultura Familiar, projeto que participamos desde a concepção,
em 2012, e mantemos estreita parceria, contribuindo com o desenvolvimento do pequeno produtor.
Fundada com o apoio da Coopercitrus e do SEBRAE Barretos, SP, a Coperfam
contribui com a organização, suporte técnico e apoio na comercialização
de produtos agrícolas, por meio de compras públicas e varejo.
Um dos destaques de atuação é a venda de laranja à indústria de suco
Citrosuco, com selo de certificação FairTrade. Esse certificado garante aos
consumidores que o produto respeita normas de sustentabilidade exigidas à cooperativa e a seus cooperados, que atendem a critérios rigorosos
com foco no desenvolvimento social, ambiental e econômico. Além disso, assegura um preço mínimo pela fruta e uma bonificação (Frairtrade Premium)
à cooperativa, que investe esses recursos em benefício dos cooperados,
visando ganhos de produtividade, oferta de tecnologia e inovação, preservação ambiental e desenvolvimento das comunidades ao entorno. Em
2020 a Coperfam recebeu mais de R$1,6 milhão em bonificação a partir
da comercialização de mais de 400 mil caixas de laranja, o que também
proporcionou um faturamento de R$12,5 milhões. |GRI 102-12|
Nessa parceria, a Coopercitrus contribui com a Coperfam através do fornecimento de produtos e serviços, suporte técnico e consultoria operacional. Consideramos a Coperfam um importante instrumento para o
desenvolvimento dos pequenos produtores, garantindo maior eficiência
produtiva, melhores condições de comercialização e aumento na renda,
gerando impactos positivos na comunidade em geral. Atualmente, a
Coperfam conta com 144 cooperados do norte do estado de São Paulo.
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Pandemia

Covid-19

|GRI 103-2, 103-3|

Nossa cooperação no combate a Covid-19
Nossa mobilização diante do maior desafio do século, ocasionado pela pandemia
Covid-19, reafirma nosso compromisso com a sociedade. Cientes do impacto avassalador na saúde e na economia mundial, agimos imediatamente para preservar a
segurança de nossas pessoas e das comunidades onde atuamos.
Reconhecemos a importância do agronegócio como atividade essencial na produção de alimentos para o mundo, com isso, mantivemos o atendimento aos cooperados, seguindo os protocolos de segurança, higiene, distanciamento e isolamento
social indicados pelo Ministério da Saúde.
Foi criado um comitê voltado ao enfrentamento da pandemia e foram implementadas ações para ajudar a conter o contágio, proteger a saúde de todos e direcionar
nossas operações de forma segura a todos os nossos colaboradores. |GRI 403-3|
Confira nossas principais ações até o momento:

Segurança para nossas pessoas
Priorizamos a implementação de um plano de proteção ao trabalhador, que envolveu segurança e condições de trabalho remoto. Para favorecer o distanciamento
social, colocamos 20% de nosso quadro de profissionais em home-office, incluindo
os considerados como grupo de risco, e garantimos a continuidade de suas atividades e das operações, mantendo-os seguros.
As reuniões e eventos presenciais foram cancelados e substituídos por videoconferências e outros métodos de comunicação à distância. Modificamos as estruturas
de nossas unidades, incluindo barreiras de acrílico nos caixas e pontos de atendimento, para garantir a proteção dos colaboradores essenciais. Os espaços com
risco de contaminação foram frequentemente sanitizados e, na entrada de cada
unidade, disponibilizamos álcool em gel e termômetro digital para aferição da
temperatura.
Aos profissionais que permaneceram em campo, redobramos os cuidados para
garantir a qualidade dos nossos atendimentos e preservar a saúde de todos os envolvidos. O uso de máscara e face shield se tornou obrigatório, além do incentivo à
higienização constante das mãos.
Além de ajustes nos espaços físicos e recomendações de proteção, antecipamos o
pagamento do 13º salário para o mês de março e adiantamos as datas de recebimento do vale alimentação, a fim de evitar a circulação das pessoas em mercados
nos dias de maior fluxo.
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Amparo às nossas comunidades

Campanha Doação em Dobro

Com foco nas comunidades onde atuamos, nos unimos a diversas iniciativas, cooperando para conter a
disseminação da Covid-19 e minimizar os impactos
da pandemia. Investimos um total de R$146 mil em
ações de apoio, prevenção e proteção.
Participamos da campanha Corrente do Bem do
Agro, em que mobilizamos diversas empresas parceiras e cooperados para a doação de cestas básicas
às comunidades carentes. Essa iniciativa resultou em
2.550 cestas básicas doadas à população de 10 municípios de nossa área de atuação. Também doamos
20 mil litros de álcool 70% para 14 municípios de São
Paulo e Minas Gerais, além do Hospital de Amor de
Barretos, SP.
Fornecemos uma estrutura completa para higienizar
e desinfetar as vias públicas de Bebedouro, em uma
ação em parceria com a Prefeitura Municipal. Cedemos um trator e um turbo pulverizador para aplicação
de cloro, a fim de higienizar ruas, avenidas, hospitais
e supermercados da cidade, protegendo a população
em locais de grande circulação. Disponibilizamos
também uma bomba de desinfecção, para realizar
a higienização de todos os carros que adentraram a
Feira Livre, promovendo proteção à população e aos
feirantes.

Em um momento em que a união e boas ações podem
salvar vidas, nossos colaboradores de Bebedouro, SP,
se mobilizaram e lançaram a campanha Doação em
Dobro. Nessa ação, cada colaborador doou, voluntariamente, 1% do seu salário líquido durante os meses de
maio, junho e julho, para a campanha Coração Solidário, que arrecadou fundos para manter o atendimento
de 13 instituições sociais atingidas com a falta de recursos causada pela pandemia do Covid-19.
Para cada real arrecadado, a Coopercitrus decidiu doar
mais R$1,00, dobrando o montante, que superou R$100
mil. Além dessa doação, a Associação dos Funcionários
da Coopercitrus doou mais R$10 mil para a causa. Essa
ação motivou outras empresas da cidade a realizarem
a mesma campanha junto a seus colaboradores, contribuindo para o amparo às instituições sociais da cidade.

Apoio emergencial para instituições
de acolhimento
Cumprindo nossa responsabilidade social, realizamos
uma doação de R$400 mil para suporte emergencial a 55
instituições que abrigam crianças, idosos, pessoas com
deficiência e em tratamento de câncer, distribuídas por
39 municípios dos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Essa ação foi realizada em conjunto com a Credicitrus.
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Desempenho
A sustentabilidade
está em nossa missão
Em nossa missão, assumimos um pacto com a sustentabilidade, com nossos cooperados e com a sociedade. A oferta de
produtos de qualidade, serviços especializados e o melhor
suporte aos nossos cooperados é apenas uma parte do nosso compromisso, que se completa com a nossa determinação
em alcançar uma gestão responsável e estruturada, com foco
em contribuir com a prática de uma agricultura moderna e
sustentável.
Adotamos estratégias que visam fortalecer nossos resultados
e, portanto, beneficiem nossos cooperados. Praticamos ações
focadas no nosso desempenho sustentável que contribuam
com a preservação ambiental e redução de impactos. Além
disso, definimos políticas que asseguram a continuidade de
nosso negócio e promovam o desenvolvimento contínuo da
nossa sociedade.
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Pessoas

|GRI 103-2, 103-3|

Nossos colaboradores, a
força do nosso crescimento
Todos os dias, mais de 3.000 pessoas colaboram
para cumprirmos nossa missão de desenvolver o
agronegócio.
À frente de cada atendimento, de cada negociação, de cada serviço e de cada decisão, está o
trabalho e a dedicação de quem faz nossa missão se concretizar. Nossas pessoas são essenciais para que sejamos bem-sucedidos em nossa
atuação.
Em 2020, chegamos à marca de 3.207 colaboradores em nosso quadro, aumento de 14% em
relação a 2019 e turnover de desligamento apenas de 1,93%, resultado que acompanha nosso
crescimento e reforça nossa solidez, tendo em
vista o cenário mundial. |GRI 401-1|
Nosso quadro de pessoas é formado por dirigentes e empregados, dentre membros do conselho, do planejamento estratégico, das nossas
lideranças executivas e operacionais, especialistas, técnicos, vendedores, administradores, operacionais, aprendizes e estagiários.
Desejamos contar com um quadro cada vez mais
diversificado. Atualmente, nosso quadro de colaboradores é composto por 24% de mulheres e
13% de pessoas negras, pardas e amarelas.
Incentivamos a inclusão de jovens no mercado
de trabalho, por meio de programa de estágios
e de Jovem Aprendiz, para estimular o primeiro
emprego, qualificar, preparar e desenvolver ta-

lentos. Em 2020, 2% do nosso quadro de colaboradores era composto por jovens aprendizes e
estagiários, sendo que 20 jovens aprendizes foram incorporados como colaboradores efetivos.
Para 2021 o foco dos programas de Jovem
Aprendiz e de Estágio será na retenção de talentos e desenvolvimento profissional. Os jovens
e estagiários terão um estreito acompanhamento de um tutor de sua área e de um tutor
do setor de RH, que farão reuniões trimestrais
de alinhamento e feedback estrutural, visando
ao crescimento profissional dos jovens talentos
na cooperativa. Ao concluir o programa, serão
apresentadas oportunidades de melhorias pelos
tutores, com a oferta de oportunidade e aprendizagem em nossas diversas áreas de atuação.
Nossa cultura de benefícios busca práticas diferenciadas de mercado, possibilitando o atendimento de diversas necessidades e a satisfação
dos nossos colaboradores. Somos comprometidos com a prática de remuneração e de benefícios justos e compatíveis com o mercado. Além
disso, oferecemos um plano de participação nos
lucros diferenciado para todos os funcionários,
que permite ao colaborador obter uma renda
variável a cada ano.
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Benefícios oferecidos a empregados em período integral |GRI 401-2|
Benefício

Colaboradores por faixa etária |GRI 405-1|

Características

Até 30 anos

Entre 30 e
50 anos

Acima de
50 anos

Total

Conselho

0

4

13

17

Estratégico

0

4

4

8

Liderança

6

109

25

140

Liderança
Operacional

23

100

35

158

Especialista

6

30

8

44

Técnico

104

150

36

290

Comercial

115

285

67

467

Administrativo

190

292

50

532

Operacional

575

742

180

1497

Aprendiz

48

0

0

48

Estagiário

6

0

0

6

1073

1716

418

3207

Grupo

Vale Alimentação

Crédito disponibilizado no último dia útil do mês

Vale Transporte

Disponível aos colaboradores que necessitam no transporte público ou rodoviário.

Convênio Médico

Área de atuação nacional de direito do colaborador e de
seus dependentes

Convênio Odontológico

Área de atuação residente para colaboradores e dependentes que escolherem aderir

Seguro De Vida

Seguro 100% subsidiado pela Coopercitrus

AFC - Clube Da Coopercitrus
(Bebedouro)

O Clube está disponível a todos os colaboradores de terça-feira a domingo com:
• Piscinas
• Lanchonete e bar
• Academia
• Área de lazer
• Quadras
• Área de jogos

Total

Total de colaboradores por categoria funcional e gênero |GRI 102-8, 405-1|
Grupo

Total

Homens

Mulheres

Conselho

17

16

1

Branca

2784

Estratégico

8

6

2

Parda

333

Liderança

140

126

14

Negra

84

Liderança
Operacional

158

144

14

Amarela

6

Especialista

44

38

6

Técnico

290

275

15

Comercial

467

427

40

Administrativo

532

303

229

Operacional

1497

1075

422

Aprendiz

48

22

26

Estagiário

6

5

1

3207

2437

770

Total

62

Etnia

Total

Total

3207
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Saúde e Segurança
do Trabalho
|GRI 103-2, 103-3|

Saúde e segurança, premissas de nossa atuação
Zelar pela saúde e segurança de nossa equipe é uma
prática constante em nossa atuação. Com esse intuito,
contamos com uma Comissão Interna de Prevenção a
Acidentes e desenvolvemos programas de treinamento e conscientização dos nossos colaboradores, reforçando as medidas de saúde e segurança com apoio
das 12 Regras de Ouro Coopercitrus:
• Usar EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e
uniformes aplicáveis a atividade.
• Utilizar sempre caminho seguro e faixa de pedestre.
• Respeitar as placas de sinalização.
• Utilizar sempre o corrimão nas escadas.

• Não violar procedimentos e dispositivos de segurança.
• Não correr dentro das dependências da empresa.
• Respeitar o limite de velocidade da rodovia e/ou dentro da empresa.
• Evitar utilizar o celular durante o trabalho.
• Cumprir as normas e procedimentos de segurança da
empresa.
• Não se expor ou expor outras pessoas a riscos no
trabalho.
• Comunicar todos os acidentes, incidentes, ocorrências de segurança do trabalho.
• Proibido uso de adornos (anéis, alianças, pulseiras,
colares e relógios) nas áreas operacionais.
Nossa Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho se dá
pelas diversas frentes de atuação, como:
• (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho) SESMT Segurança e Saúde
• Sipats (Semana Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho) e campanhas
• Treinamento de capacitação de segurança e saúde
• Identificação e Controle das Condições Inseguras
• CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)
• Gestão de Afastados
• Gestão de EPIs / EPCs (Equipamento de Proteção
Compartilhado)
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• Brigada de Emergência
• Gestão de acidentes / incidentes
• DSS de Segurança
Contamos atualmente com 29 CIPAs, distribuídas entre as
filiais e os diversos CNPJs incorporados pela cooperativa.
As comissões são compostas por 116 membros eleitos,
além de 126 colaboradores designados a exercer a função
como representantes nas filiais, totalizando 242 colaboradores vinculados às CIPAs. Os membros passam anualmente por treinamentos, com carga horária de 20 horas,
focados nas atualizações em relação a ajustes regulamentares e possíveis mudanças nos procedimentos internos.
Anualmente, são realizadas 12 reuniões ordinárias e mais
de 300 reuniões entre as filiais. Em 2020 as CIPAs atuaram
em média com 200 ações relacionadas à saúde e segurança dos nossos colaboradores. |GRI 403-4, 403-5|
Em 2020, a taxa de frequência de acidentes com afastamento foi de 5,07 representando uma redução de 30,5%
em relação a 2019. A taxa de frequência sem afastamento foi de 0,4, redução de 27% em relação ao ano anterior.
Concluímos 2020 com um total de 50 acidentes, sendo
15 de trajeto e 35 acidentes típicos que tiveram abertura de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), reduzindo 70% o total de acidentes em comparação com
2019. Mantemos nossa atuação firme para reduzir cada
vez mais esses dados. |GRI 403-9|

Taxa de frequência de acidentes |GRI 403-9|
10,15

5,07
1,45

0,4
2019
Com afastamento

2020
Sem afastamento
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Lesões relacionadas ao trabalho |GRI 403-9|

Acidentes de trabalho

Acidentes de trabalho 2020

53
35
19

15
2019

30%
70%

2020
Trajeto

Tipico

Trajeto

Tipico

Diálogo Semanal de Segurança (DSS)
Programa Diálogo Semanal de Segurança (DSS), acontece semanalmente em nossas unidades, com o intuito de provocar nos colaboradores uma conscientização em relação a suas atividades diárias em prol da
segurança, saúde e meio ambiente. Entre os temas
abordados no Programa, estão segurança no trabalho e no trânsito, uso correto de EPI, sustentabilidade,
orientações sobre saúde física e mental, prevenção e
conscientização de doenças, ergonomia e saúde ocupacional. |GRI 403-5|
O programa tem o apoio dos membros da CIPA e de
assistentes administrativos, que compartilham os temas com os colaboradores de cada unidade e posteriormente abrem para os diálogos. Cada episódio tem
duração média de 20 minutos e conta com a participação de em torno de 530 participantes.

66

Em 2020, tendo em vista o cenário delicado vivenciado
em decorrência da pandemia da Covid-19, a saúde mental foi um tema amplamente abordado. As lives realizadas
para tratar de temas relacionados a saúde mental contaram com a participação de mais de 180 colaboradores.
Também tivemos ações voltadas para a conscientização sobre câncer de mama, com ações relacionadas a
outubro rosa, e sobre câncer de próstata, no novembro azul, totalizando a participação de 142 pessoas.
|GRI 403-6|
Com intuito de promover uma melhora na postura ergonômica dos colaboradores no ambiente de trabalho
e conscientização relacionada a ergonomia, oferecemos
ginástica laboral e orientação de postura aos colaboradores do complexo de Bebedouro. As atividades acontecem 3 vezes por semana, com duração de 20 minutos.

Econômico Financeiro
|GRI 103-2, 103-3|

Apesar dos desafios levantados pela pandemia
da Covid-19 no ano de 2020, o setor da agropecuária apresentou crescimento no PIB do Agronegócio Brasileiro, com alta acumulada no ano de
2020 de 19%, conforme dados divulgados pelo
Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). O setor foi o único da atividade
econômica nacional a crescer no ano, com registro de alta de 2% ao longo do período, conforme
dados divulgados IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Em 2020, atingimos o faturamento bruto de
R$5,9 bilhões, com aumento de 24% em relação
ao exercício anterior, unindo resultados econômicos à geração de valor para nossos cooperados
com o fornecimento de insumos, bens e serviços,
o que comprova mais uma vez a força do agronegócio e de nossa cooperativa com o registro de
um desempenho financeiro robusto. Nos últimos
cinco anos, nosso faturamento mais que dobrou e,
nos últimos 10 anos, registramos crescimento médio acima de 10% ao ano, comprovando nosso crescimento contínuo e sustentável.
O faturamento expressivo teve apoio do fornecimento de bens e serviços em diversos dos segmentos em que atuamos, sendo 50% dele distribuído entre defensivos e fertilizantes conforme
demonstrado nos gráficos destacados a seguir.
O ano de 2020 terminou com grande aprendizado aos produtores no que se refere à utilização de
tecnologias “on line” com a divulgação da nossa
feira Expo digital, divulgação do aplicativo Campo Digital, e outras que oferecem maior conforto
ao produtor no momento de contratar um serviço ou adquirir um produto conosco. Fechamos o
período com Patrimônio Líquido de R$1,3 bilhão,
crescimento de 12% em relação ao exercício de
2019 que fechou com R$1,2 bilhão. Nosso quadro
social de cooperados passou de 36.001 em 2019
para 37.027 em 2020, ingresso de 1.026 novos associados no ano, demostrando uma evolução de 3%.

Faturamento Bruto (bilhão de reais)
5.929
4.784

4.119

24%
2018

2019

2020

Participação e evolução dos setores
de atuação da Coopercitrus
8%
10%

Defensivos

28%
2019

15%

17%

15%
18%

Grãos
Máquinas e tecnologias
agrícolas

22%

Combustível
Outros segmentos

8%
9%

Fertilizantes

Defensivos

28%
2020

Fertilizantes
Grãos
Máquinas e tecnologias
agrícolas

22%

Outros segmentos
Combustível
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Meio Ambiente

Geração e disposição de resíduo |GRI 306-3, 306-5|

|GRI 103-2, 103-3|

ISO 14001
Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
|GRI 102-11|
Com intuito de aprimorar cada vez mais nossa atuação
para a proteção do meio ambiente, controlar os impactos e melhorar continuamente nossas operações e negócios, temos a meta de implementar
e certificar o Sistema de Gestão Ambiental –
SGA com base na ISO 14001 em 10 unidades
de negócio no ano de 2021.
O SGA incorpora, além de questões estratégicas, a preocupação com a cadeia de valor, ciclo de vida, entre outras mudanças, garantindo
a prevenção da poluição, conformidade legal e
melhoria contínua dos nossos processos.
Essa iniciativa demonstra nosso compromisso com
uma atuação mais consciente e nos proporcionará a
evolução em nossa cultura com relação às práticas de
preservação ambiental.

Geração de resíduos perigosos (Ton)

Geração de resíduos não perigosos (Ton)

Óleo Lubrificante

94,51

Resíduos de Grãos

857,92

Água Contaminada

90,00

Ração Vencida

215,99

Solo Contaminado

88,49

Resíduos de Ração das Fábricas

194,65

EPIs, filtros, estopas e outros
contaminados

65,63

Resíduo Construção

69,00

Limpeza de Fossa Séptica

66,00

Medicamentos Vencidos

4,74

Semente Vencida

19,99

Pó de Serra Contaminado

1,69

Paletes

11,03

Lâmpadas Fluorescentes

1,63

Sucata Metálica

9,83

Resíduos de Laboratório

0,9

Recicláveis

9,46

Total

347,58

Total

1.453,88

Destinação de Resíduos 2020

Destinação de Resíduos 2020 (Ton)
Reciclagem
Aterro Sanitário
Total

1.068,37
733,10

59%

41%

Aterro Sanitário
Reciclagem

1.801,47

Gestão de Resíduos
|GRI 103-2, 103-3, 306-1, 306-2|

A gestão de resíduos é um tema de alta
prioridade em nossa cooperativa. Seguimos
procedimentos rigorosos visando a conscientização de todos os nossos colaboradores para a redução da geração dos resíduos,
a reutilização e a reciclagem, de acordo com
premissas legais.
Em 2020, implantamos procedimentos para
melhorarmos a gestão de resíduos, favorecendo a organização, destinação correta e a rastreabilidade dos resíduos gerados em nossas
unidades, com a descrição detalhada por tipo,
classe e características de cada material.
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Nas filiais de insumos (DCC) e Centros de
Distribuição, estruturamos ações com objetivo de termos um melhor controle de
estoques e armazenamento, para garantir
integridade dos produtos e evitar a deterioração ou vencimento. Nas fábricas de ração
e silos de grãos, realizamos ações para a
manutenção e melhoria de processos com
intuito de evitar perdas de matérias-primas
e produtos acabados.
Em 2020, geramos 1,8 mil toneladas de resíduos, sendo que 59% desse volume destinado a reciclagem.

Central de Resíduos de Bebedouro, SP
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Campo Limpo
|GRI 306-1, 306-2|

O Sistema Campo Limpo é o programa brasileiro de
logística reversa de embalagens vazias de defensivos
agrícolas desenvolvido pelo InpEV (Instituto Nacional
de Processamento de Embalagens Vazias) e tem como
base o conceito de responsabilidade compartilhada
entre agricultores, indústria fabricante, canais de distribuição e poder público, com papeis e responsabilidades específicas. Fazemos parte desse sistema atuando
como agentes da logística reversa das embalagens
vazias de defensivos agrícolas utilizados pelos nossos
cooperados.
No momento da venda dos defensivos, orientamos
nossos cooperados sobre a realização da tríplice lavagem e a devolução das embalagens vazias, além de
informar sobre os locais dos nossos pontos de recebimento que também estão descritos na nota fiscal da
compra do defensivo.
Em todas as nossas filiais, temos cinco postos de coleta
de embalagens vazias e mantemos duas centrais de recolhimento de embalagens, sendo uma em Bebedouro, SP, e uma em Catanduva, SP, nas quais recebemos
as embalagens de nossos cooperados, fazemos a separação dos materiais por tipo de plástico, a limpeza, a
prensagem e o envio à empresa de reciclagem.
Em 2020 recolhemos mais de 650 toneladas de embalagens plásticas em nossos postos e centrais e realizamos a destinação correta em conformidade com regulamentação legal.

Volume destinado de embalagens
vazias de agrotóxicos (Ton)
22%
Centrais de recolhimento
Postos de recebimento

78%
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Responsabilidades
compartilhadas

Dia Nacional do
Campo Limpo

Agricultores
• Lavar, inutilizar e armazenar temporariamente o material, conforme orientações técnicas;
• Devolver as embalagens no local indicado na nota
fiscal;
• Guardar o comprovante de devolução (fornecido
pelo canal de distribuição) por um ano.

Canais de distribuição e cooperativas
• Indicar na nota fiscal o local para devolução da embalagem pós-consumo;
• Receber e armazenar adequadamente o material;
• Emitir comprovante de devolução aos agricultores;
• Educar e conscientizar produtores sobre a importância de seguir os procedimentos corretos e participar
da logística reversa.

Indústria fabricante (representada
pelo inpEV)
• Retirar as embalagens armazenadas nas unidades de
recebimento;
• Dar a correta destinação ao material (reciclagem ou
incineração);
• Educar e conscientizar produtores sobre a importância de seguir os procedimentos corretos e participar da logística reversa.

Poder público
• Fiscalizar o cumprimento das atribuições
legais dos diferentes agentes;
• Conceder licenciamento às unidades de
recebimento;
• Educar e conscientizar produtores
sobre a importância de seguir os procedimentos corretos e participar da
logística reversa.

No dia 18 de agosto, agricultores, fabricantes, distribuidores e agentes do poder público celebram o Dia
Nacional do Campo Limpo, para intensificar a conscientização sobre a importância da destinação correta das embalagens e marcar os resultados do Sistema.
Todos os anos, temos uma participação atuante nas
comemorações do Dia do Campo Limpo, envolvendo
ações de educação ambiental nas escolas de Bebedouro e Catanduva, realizando palestras de orientação e concursos temáticos com o foco ambiental.
Na edição de 2020, por ocasião da Covid-19, a data
foi celebrada virtualmente pelo InpEV. Desse modo,
os recursos reservados para a realização do evento
presencial foram revertidos a ação solidária em
amparo às comunidades mais afetadas pela pandemia. Com uma mobilização dos elos da cadeia agrícola que fazem parte das 97 centrais
do Sistema Campo Limpo, foi promovida a
doação de 9,5 mil cestas básicas, o equivalente a mais de 150 toneladas de alimentos.
Nesse montante, contribuímos com a doação de 110 cestas básicas no munícipio de
Bebedouro e 84 cestas em Catanduva,
SP, destinadas ao Fundo Social de Solidariedade.
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Água
Zelar pelo uso racional
da água e da segurança
hídrica de nossos cooperados e das comunidades
onde atuamos é nosso
compromisso.
Recurso essencial para o ecossistema
e o negócio dos nossos cooperados, a
água é um tema tratado com extrema
importância em nossa cooperativa.
Através de projetos ambientais, suporte técnico, fomento à boas práticas
de consumo e ao uso de tecnologias
inovadoras na agricultura, conscientizamos nossos cooperados a consumirem este recurso de forma responsável.
Além disso, auxiliamos na recuperação
de nascentes e reflorestamento de
regiões devastadas por meio da Fundação Coopercitrus Credicitrus (conforme apresentado nas páginas 51 e
52 deste relatório), promovendo a redução de impactos negativos na produção de nossos cooperados, no meio
ambiente e nas mudanças climáticas.
Em 25 das nossas unidades de negócio, o consumo de água é proveniente
de fonte subterrânea, com estimativa
de consumo anual de 65 mil m³, controlada por outorga vigente. Dessas
unidades, 16 estão localizadas no estado de São Paulo, sete em Minas Gerais
e duas em Goiás. |GRI 303-3, 303-5|

Irrigação Consciente
Uso racional da água
Garantir a eficiência dos projetos de irrigação
para aumentar a produtividade por área e zelar
pelo uso racional da água, é fundamental para
uma agricultura sustentável. Desse modo, o fornecimento de projetos de irrigação inteligentes
com sistema por gotejamento é uma forma de
otimizar o uso da água na produção agrícola,
contribuindo para que nossos cooperados produzam mais com menos.
Por ser aplicável a qualquer tipo de relevo, o
gotejamento é o sistema de irrigação que mais
se adapta às várias culturas, com alto índice de
eficiência e baixa vazão de água. Associado a
controles inteligentes de programação e monitoramento, esse sistema se torna ainda mais sustentável, assegurando o fornecimento de água
na quantidade e no período ideal para atender
à demanda em cada fase do ciclo produtivo. Em
comparação com outros sistemas de irrigação, a
economia de água pode atingir índices de 50%.
Oferecemos essa tecnologia aos nossos cooperados desde 2011. Em 2020 implantamos 32
projetos de irrigação por gotejo, totalizando
2.000 hectares em áreas irrigadas, distribuídas
em toda nossa região de atuação.

Irrigação por gotejo

Estação meteorológica irrigação
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Incentivo ao Etanol
Usina fotovoltaica de Bebedouro, Sp

Energia

|GRI 103-2, 103-3|

Gerenciar o uso de energia é positivo para
nosso negócio e para o meio ambiente.
Fomentar fontes de energia limpa é nossa
premissa para um futuro mais sustentável.
Entendemos o papel do agronegócio como o principal provedor de alimento para o mundo, além do alto
potencial de geração de energia limpa, renovável e viável. Ciente disso, temos como premissa realizar uma
gestão eficiente em relação ao consumo energético
de nossas unidades, comprometidos com a adoção e
com o incentivo ao uso de fontes de energias limpas
em nossas atividades.
Priorizamos a utilização de lâmpadas e equipamentos
que proporcionam economia de energia elétrica e realizamos a manutenção preventiva e corretiva dos eletrônicos e eletrodomésticos, com foco na redução do
consumo de energia elétrica e contribuição com nossas práticas sustentáveis. Inspecionamos as unidades
que requerem uso de banco de capacitores, utilizados
para correção de fator de potência, possibilitando o
controle eficiente da energia eletromagnética distri74

buída na rede da concessionária.
Realizamos a gestão energética por meio de contratos
de demanda de energia em 31 de nossas unidades de
média tensão. Essa modalidade nos permite controlar
o consumo, reduzir custos e aumentar nossa sustentabilidade, pois negociamos com a concessionária a
quantidade de energia que será utilizada, com contratos de demanda pré-determinada, calculada com
base no consumo anual de cada filial. No ano de 2020
o consumo dessas 31 unidades totalizou 7,1 milhões
de KWh de energia elétrica renovável. |GRI 302-1|

Energia Fotovoltaica
Em 2019, instalamos uma usina fotovoltaica de 1.000 KWh
em Bebedouro, SP, que gera energia solar, limpa e renovável, para 24 de nossas Unidades de Negócios no estado de São Paulo e representa a redução na demanda

por energia hidrelétrica e termoelétrica em mais de
100 mil KWh por mês.
Em 2020, o consumo total de energia elétrica gerada por fotovoltaica nas unidades foi superior a
1,5 milhão de KWh. |GRI 302-1, 302-5|
Para 2021, está prevista a instalação de mais uma
usina de 1.000 KWh para abastecer nossas Unidades de Negócios no estado de Minas Gerais.

Mercado Livre de Energia
Iniciamos em 2020 a migração da modalidade do
mercado cativo para o mercado livre de energia
elétrica, em parceria com a Copel, visando redução
de custos e ganhos em eficiência. Essa energia é
proveniente de fontes renováveis, representando
uma prática relevante para redução na emissão de
poluentes.
O projeto irá suprir 16 unidades de negócios em
Minas Gerais e São Paulo, onde existem o maior
consumo, com projeção de 6.000 KWh ao ano, sendo 50% desse consumo advindo de fontes incentivadas como eólica e solar. De acordo com nossas
projeções, a economia estimada será de aproximadamente R$ 9 milhões ao longo de cinco anos.

Consciente dos benefícios do uso de Etanol para o meio
ambiente e para a economia regional, adotamos a política de termos 100% de nossa frota própria e terceirizada
de veículos urbanos abastecida exclusivamente com esse
combustível. Nessa prática, contribuímos com a redução
na emissão de poluentes na atmosfera e apoiamos o agronegócio, incentivando a atividade de nossos cooperados.
Atualmente nossa frota é composta por 875 veículos,
sendo 271 próprios e 604 terceirizados, que consumiram
aproximadamente 1,5 milhão de litros de etanol em 2020.
Com objetivo de incentivar a população das regiões em
que atuamos a priorizar o uso do etanol e contribuir com
a manutenção da atividade produtiva do setor sucroalcooleiro, realizamos em março de 2020 a campanha “Use
etanol, economize e ajude a região”, praticando preços
promocionais nos 17 postos de combustíveis da Coopercitrus, em São Paulo e Minas Gerais.
Durante o mês da campanha, a venda de etanol correspondeu a 78% do total dos combustíveis comercializados
em nossos postos. A média de cupons gerados em um
mês é de 123 mil e, em março de 2020, atingiu o total de
130 mil, aumento de 6%, destacando o etanol como opção de abastecimento sustentável.
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EVENTOS E RELACIONAMENTO
COM O COOPERADO
Coopercitrus Expo Digital
A inovação está em nosso DNA. A maior e mais inovadora
feira do agronegócio brasileiro tem nossa marca
Todos os anos, desde 2000, realizamos nossa Feira de
Agronegócios, oferecendo condições imbatíveis para
nossos cooperados adquirirem os itens indispensáveis
para sua produção agropecuária. A partir de 2020, o
evento mais tradicional de nosso calendário passou a
76

se chamar Coopercitrus Expo, mas essa não foi a principal mudança que aconteceu.
No começo de 2020, estávamos em pleno planejamento da nossa Coopercitrus Expo, quando a pandemia foi imposta. Cientes da importância da feira para

nossos cooperados, fornecedores e parceiros,
encaramos o desafio de realizá-la em um formato inédito, inovador, preservando o foco
em levar as melhores condições de negócios,
agregando conteúdos técnicos e informativos e conservando a experiência de um evento presencial. Assim, entre os dias 27 de julho
e 7 de agosto, realizamos a Coopercitrus Expo
Digital, um marco em nossa história pela inovação e qualidade.
A feira pôde ser acessada pelo computador,
tablet ou celular conectado à internet. Devido à alta tecnologia da plataforma, ambiente
360° desenvolvido em 3D, os visitantes vivenciaram a sensação de estar dentro do evento,
caminhar pelos espaços, interagir com os estandes, assistir palestras e dinâmicas e apro77
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Coopercitrus Mais Oportunidades

Representantes das instituições beneficiadas ao lado do Presidente do Conselho de Administração Coopercitrus José Vicente da Silva

veitar as condições comerciais, linhas de financiamento e preços especiais.
Em três semanas de evento, registramos R$1,1 bilhão
em negócios e um total 97.497 visitas na feira. Mais de
19 mil pedidos digitais foram emitidos à distância, com
a comercialização de mais de 18 mil itens a 28.351 cooperados. A feira teve alcance internacional, registrando
visitas em mais de 30 países e menção em mais de 500
veículos da mídia nacional, ressaltando a inovação de
ponta, brasileira e que vem do agro.
A solidariedade também esteve em evidência na Coopercitrus Expo Digital, que aconteceu de forma criativa e dinâmica, reafirmando nosso compromisso em
contribuir com a sociedade, através da ação Visita Solidária do Agro, iniciativa que mobilizou expositores e
agricultores a arrecadarem recursos para o Hospital de
Amor de Barretos, SP. Cada visita aos estandes virtuais

das empresas participantes foi revertidas em doações
monetárias ao Hospital.
Diversos expositores de insumos, máquinas e implementos agrícolas, além das marcas presentes no Shopping
Rural Coopercitrus, aderiram à campanha, que resultou
no montante de R$ 491 mil doados ao Hospital de Amor.
As empresas participantes dessa campanha foram: Yara,
Acton, Adama, AEMCO, Valtra, Albaugh, Baldan, Bambozzi, Basf, Bayer, KBM, Chiaperini, MIAC, Compass Minerals, Cooperfértil, Corteva, Sicoob Credicitrus, DMB,
DSM – Tortuga, Embracal, Fido, FMC, FMCopling, Ihara,
Incomagri, Inroda, Jacto, JF Máquinas, Kanaflex, Kimberlit. Labovet, Marispan, Mepel, Minami, Mosaic, Netafim, Nogueira, Nortox, Ourofino, Piccin, Sipcam Nichino,
Spraytec, Stoller, Sumitomo, Syngenta, Tatu Marchesan,
Terra de Cultivo, UPL, Valagro, Valmont e Grupo Vittia.

VISITA

Logo após a chegada da pandemia do Covid-19
no Brasil, com o clima de incertezas que se instaurou no mercado, atuamos no amparo aos cooperados e realizamos a campanha Mais Oportunidades. Nessa ação inédita, realizada de 15 a
30 de abril de 2020, disponibilizamos condições
exclusivas de preços, linhas de financiamento e
operações de barter para os produtores anteciparem as compras, garantindo produtos e serviços
para toda a safra.
Zelando pela segurança e saúde de todos, as vendas e negociações foram realizadas em atendimentos individualizados, com horário marcado
pelos consultores em nossas unidades de negócios e por meios digitais, através do CRM.
A campanha atingiu faturamento de R$740 milhões, e realizou a emissão de 11.154 pedidos por
meio digital, totalmente remoto.

Semana Digital de Tecnologia e Inovação
Promover a transformação no campo a partir de uma
agropecuária moderna e sustentável requer conhecimento, pesquisa e atualização constante. Reconhecemos nosso papel como canal para fomentar a inovação
e difundir novas tecnologias aos produtores rurais. Por
isso, nos empenhamos na promoção de eventos técnicos, a fim de levar aos nossos cooperados informações
atualizadas direto da fonte, com especialistas, pesquisadores e autoridades em tecnologias de produção.

Em outubro de 2020, realizamos a Semana Digital de
Tecnologia e Inovação, um evento técnico em formato
virtual realizado por inovadora plataforma interativa,
que totalizou mais de 100 horas de conteúdos exclusivos. Com acesso gratuito aos produtores rurais, o
evento contou com convidados e especialistas renomados que apresentaram palestras, debates técnicos
e cases de sucesso sobre as culturas de cana-de-açúcar, grãos, café, hortifrúti, citros e pecuária.

SOLIDÁRIA DO

AGRO
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ANEXO GRI

Entidades incluídas na demonstração financeira |GRI 102-45|
Coopercitrus Cooperativa dos Produtores Rurais
Agripetro Transporte e Comércio de Combustíveis Ltda.
Coopercitrus Corretora de Seguros Ltda.

Valor econômico direto gerado e distribuído |GRI 201-1|
Composição do Valor Adicionado (R$)

2020

2019

Receitas

5.856.474.032

4.677.031.052

Ingresso líquido de ato cooperativo e outros ingressos / receitas líquidas

5.777.434.839

4.708.556.002

(30.013.041)
109.052.234

(31.633.380)
108.430

(5.182.929.229)

(4.318.342.252)

Matérias-primas consumidas
Dispêndios com materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Outros dispêndios com custos dos serviços prestados

(4.925.641.729)
(238.550.398)
(18.737.102)

(3.877.529.709)
(396.541.988)
(44.270.555)

Retenções

(51.721.936)

(26.023.794)

(51.721.936)

(26.023.794)

Valor Adicionado Líquido Produzido pela Cooperativa

621.822.867

332.665.006

Valor Adicionado Recebido em Transferência

105.911.919

94.930.582

105.911.919

94.930.582

Valor Adicionado Total a Distribuir

727.734.786

427.595.588

Distribuição do Valor Adicionado

727.734.785

427.595.588

264.211.490
46.138.022
265.009.481
152.374.320
1.472

198.088.018
44.581.367
47.151.611
137.773.015
1.577

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras receitas operacionais
Insumos Adquiridos de Terceiros

Depreciação, amortização dos custos de aquisição

Resultado de equivalência patrimonial
Ingressos financeiros / Receitas financeiras

Pessoal e encargos
Impostos, taxas e contribuições
Juros e aluguéis
Resultado do exercício
Participação não controladores

Conformidade ambiental |GRI 307-1|
Não conformidade ambiental1
Número total de sanções
Valor monetário total de multas significativas (R$)
Processos movidos por meio de mecanismos de arbitragem
1

80

2019

2020

0
0
0

2
11.830,15
0

Considera multas e sanções recebidas, porém estão em processo de aguardo de deferimento
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Sumário de
conteúdo GRI

GRI Standard

Este relatório foi preparado de acordo com GRI Standards: opção Essencial. |GRI 102-54|

Disclosure

Página e/ou link Omissão

GRI 101: Fundamentos 2016
Conteúdos-padrão
GRI 102:
Conteúdos-padrão
2016

102-41 Acordos de negociação coletiva
10

-

10 e 11

-

10, 18 e 89
14 e 18
10
10,14 e 18
10, 11 e 18

-

62

-

12

-

22 e 68

-

34, 35 e 57

-

8e9

-

20 e 22

-

20

-

25

-

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

Ética e integridade
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102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento
102-17 Mecanismos de aconselhamento e manifestação de preocupação sobre
comportamento ético

102-18 Estrutura de governança
102-19 Delegação de autoridade
102-22 Composição do mais alto órgão
de governança e seus comitês
102-23 Presidente do mais alto órgão de
governança
102-24 Seleção e nomeação para o mais
alto órgão de governança
102-25 Conflitos de interesse
102-26 Papel desempenhado pelo mais
alto órgão de governança na definição de
propósito, valores e estratégia

20
21

-

20 e 21

-

20

-

21

-

25

-

21

-

Engajamento de Stakeholders

Perfil
102-1 Nome da organização
102-2 Atividades. Marcas, produtos e serviços
102-3 Localização da sede
102-4 Localização das operações
102-5 Propriedade e forma jurídica
102-6 Mercados atendidos
102-7 Porte da organização
102-8 Informações sobre empregados e
outros trabalhadores
102-10 Mudanças significativas na organização e na cadeia de suprimentos
102-11 Abordagem ou princípio da precaução
102-12 Iniciativas externas

Página e/ou link Omissão

Governança

|GRI 102-55|

GRI Standard

Disclosure

102-44 Principais preocupações e tópicos
levantados

100% dos colaboradores são cobertos por
acordos de negociação
coletiva
6

-

-

Prática de relato
102-45 Entidades incluídas nas demons81
trações financeiras consolidadas
102-46 Definição do conteúdo do relató6
rio e limite dos tópicos
102-47 Relação de tópicos relevantes
7
102-48 Reformulações de informações
Este é o nosso primeiro
relatório publicado e,
portanto, não sofreu
alterações em relação a
publicações anteriores.
102-49 Alterações no relato
Este é o nosso primeiro
relatório publicado e,
portanto, não sofreu
alterações em relação a
publicações anteriores.
102-50 Período do relatório
5
102-51 Data do relatório mais recente
5
102-52 Ciclo de emissão de relatórios
5
102-53 Ponto de contato para perguntas
5 e 89
relativas ao relatório

-

-

-
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GRI Standard

Disclosure

Página e/ou link

102-54 Declaração de elaboração de rela5 e 82
tório de acordo com as Normas
102-55 Índice de conteúdo
82
102-56 Verificação externa
O relatório não foi
submetido à verificação
externa

Omissão

GRI Standard

-

Anticorrupção

-

GRI 103: Forma de
gestão 2016

-

Tópicos Materiais

GRI 205: Anticorrupção 2016

GRI 200 Standards Série Econômica
Desempenho econômico
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 201: Desempenho
econômico 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
201-1 Valor econômico direto gerado e
distribuído

7

-

67

-

67

-

81

-

Presença de mercado
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 202: Presença de
mercado 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
202-2 Proporção de membros da diretoria
contratados na comunidade local

GRI 203: Impactos
Econômicos Indiretos
2016

84

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
203-1 Investimentos em infraestrutura e
apoio a serviços
203-2 Impactos econômicos indiretos significativos

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
205-2 Comunicação e treinamento em
políticas e procedimentos de combate à
corrupção
205-3 Casos confirmados de corrupção e
medidas tomadas

GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 206: Concorrência
Desleal 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
206-1 Ações judiciais por concorrência
desleal, práticas de truste e monopólio

-

20

-

GRI 300 Standards Série Ambiental

20

-

Energia

-

GRI 103: Forma de
gestão 2016

7

-

27, 40 e 42

-

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
GRI 302 – Energia 2016 302-1 Consumo de energia dentro da organização
302-5 Reduções nos requisitos energéticos de produtos e serviços

27, 40 e 42

-

Água

40 e 42

-

GRI 103: Forma de
gestão 2018

40 e 42

-

22

Página e/ou link

Omissão

7

-

22

-

22

-

25

-

25

-

7

-

22

-

22

-

25

-

7

-

74

-

74

-

74 e 75

-

75

-

7

-

52

-

52

-

Concorrência Desleal

7

Impactos Econômicos Indiretos
GRI 103: Forma de
gestão 2016

Disclosure

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
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GRI Standard
GRI 303: Água 2018

Disclosure
303-1 Interações com a água como recurso compartilhado
303-3 Retirada de água
303-5 Consumo de água

Página e/ou link

Omissão

52

-

72
72

-

7

-

50, 51 e 52

-

50, 51 e 52

-

51 e 52

-

51

-

Biodiversidade
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 304: Biodiversidade 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
304-2 Impactos significativos de atividades, produtos e serviços na biodiversidade
304-3 Habitats protegidos ou restaurados

Resíduos
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 306: Efluentes e
Resíduos 2020

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
306-1 Geração de resíduos e impactos
significativos relacionados a resíduos
306-2 Gestão de impactos significativos
relacionados a resíduos
306-3 Resíduos gerados
306-5 Resíduos destinados para disposição final

GRI Standard

GRI 307: Conformidade ambiental 2016

86

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

Página e/ou link

Omissão

7

-

61

-

61

-

61

-

62

-

7

-

58 e 64

-

58 e 64
58

-

65

-

65 e 66

-

66
65 e 66

-

7

-

61

-

61

-

62 e 63

-

GRI 400 Standards Série Social
Emprego
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 401: Emprego
2016

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
401-1 Novas contratações e rotatividade
de empregados
401-2 Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou de
período parcial

Saúde e Segurança no Trabalho
7

-

68

-

68

-

68 e 70

-

68 e 70

-

69

-

69

-

GRI 103: Forma de
gestão 2018

GRI 403: Saúde e
Segurança no
Trabalho 2018

Conformidade ambiental
GRI 103: Forma de
gestão 2016

Disclosure

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
403-3 Serviços de saúde ocupacional
403-4 Participação do trabalhador, consulta e comunicação sobre saúde e segurança ocupacional
403-5 Treinamento do trabalhador em
saúde e segurança ocupacional
403-6 Promoção da saúde do trabalhador
403-9 Acidentes de trabalho

-

Diversidade e igualdade de oportunidades

68

-

GRI 103: Forma de
gestão 2016

68

-

81

-

7

GRI 405: Diversidade
e igualdade de
oportunidades 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
405-1 Diversidade de órgãos de governança e empregados
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GRI Standard

Disclosure

Página e/ou link

Omissão

7

-

50, 51, 52, 53 e 57

-

50, 51, 52, 53 e 57

-

51, 52, 53 e 57

-

7

-

29, 31 e 57

-

29, 31 e 57

-

29

-

Comunidades locais
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
GRI 413: Comunidades 413-1 Operações com engajamento da
locais 2016
comunidade local. Avaliação de impactos
e programas de desenvolvimento local

Saúde e Segurança do Consumidor
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 416: Saúde e
Segurança do
Consumidor 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu
limite
103-2 Forma de gestão e seus componentes
103-3 Avaliação da forma de gestão
416-1 Avaliação dos impactos na saúde
e segurança causados por categorias de
produtos e serviços

Informações
coorporativas
Endereços |GRI 102-3|
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