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SOBRE O
RELATÓRIO
GRI 102-50 I 102-51 I 102-52 I 102-53 I 102-54
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SOBRE O RELATÓRIO
Pelo segundo ano consecutivo, publicamos nosso Relatório de Sustentabilidade
orientados pelas diretrizes
Standards da Global Reporting Initiative (GRI), opção
Essencial. O documento
apresenta nossa estratégia,
modelo de governança e

desempenhos econômico,
social e ambiental relativos à 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2021. Com a
publicação, reforçamos o
nosso compromisso com a
transparência e prestação
de contas aos nossos stakeholders.

As informações econômico-financeiras refletem os
padrões adotados pelas
Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS,
na sigla em inglês) emitidas pela Internacional Accounting Standards Board
(IASB). As demonstrações

consolidadas estão disponíveis para consulta no site
www.coopercitrus.com.br.
Os dados socioambientais e
de governança, assim como
os relativos à operação, foram apurados via contato
com áreas internas, que proveram indicadores, informa-

ções e análises sobre os negócios e sua relação com a
sustentabilidade.
Comentários sobre esta publicação podem ser encaminhados para sustentabilidade@coopercitrus.com.br.
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SOBRE O RELATÓRIO

Materialidade

GRI 102-42 I 102-44 I 102-46 I 102-47| 102-49
Em 2021, revisamos nossa Matriz de Materialidade, que norteia
a elaboração deste relatório, com vistas a ampliar a participação
dos stakeholders na definição dos temas considerados mais relevantes em nossa governança e nos desempenhos econômico,
social e ambiental. O trabalho incluiu:
• Identificação, em que relacionamos os temas a serem
abordados na pesquisa e nas
entrevistas com as partes interessadas, e identificamos nossos principais stakeholders;
• Priorização, por meio da
consulta às partes interessadas (cooperados, clientes,
colaboradores, fornecedores
e instituições financeiras) em
entrevistas presenciais ou
questionário on-line;
• Análise, com a consolidação
de resultados pela alta administração; e
• Validação entre os diretores e
o Conselho de Administração.
A partir desse processo, foram estabelecidos os seguintes materiais:
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SOBRE O RELATÓRIO

Tema Material

Justificativa

Limites do Impacto

|GRI 102-47|

|GRI 103-1|

|GRI 103-1|

O cooperado é nosso maior patrimônio. Ao oferecer soluções personalizadas que integram insumos,
Atendimento personalizado
serviços, comercialização e industrialização, fortalecemos nossa atuação com ele e juntos avançamos
ao Cooperado
na direção de um agro resiliente e sustentável, promovendo o nosso crescimento e o dos cooperados.

Nossas operações;
cooperados

Difusão de tecnologia
aos Cooperados

A difusão de tecnologias é intrinsicamente ligada à inovação e aos avanços nos aspectos ambientais, sociais e de governança. Nosso pacote tecnológico permite que o produtor avance em
ganhos de produtividade e produção ao mesmo tempo em que otimiza o uso de recursos como
água, energia, fertilizantes e produtos para proteção dos cultivos, entre outros.

Cooperados;
parceiros de negócio

Qualidade e segurança
dos produtos

A qualidade dos produtos e serviços fornecidos por nós aos nossos cooperados é essencial para
garantir que a produtividade rural seja alcançada com eficiência e sustentabilidade.

Cooperados; clientes

Nossas pessoas são essenciais para que sejamos bem-sucedidos e possamos crescer cada vez
mais em nossa atuação.
Desenvolvimento humano Buscamos instigar os desenvolvimentos pessoal e profissional de nossos colaboradores, oferecendo
um ambiente de trabalho desafiador, com processos sistematizados que demandam análise de dados
e tomadas de decisão.

Nossas
operações

Cultura organizacional

Investimos continuamente no fortalecimento de uma cultura organizacional que preze pela saúde
e segurança dos nossos colaboradores e a preservação do meio ambiente. Atuamos na mitigação
de riscos relacionados a atividades consideradas de alto perigo, e na avaliação das condições de
trabalho, visando à saúde, a segurança e a proteção do meio ambiente.

Nossas
operações

Mudanças climáticas

A agricultura é uma atividade altamente dependente de fatores climáticos, por isso, o efeito das
mudanças climáticas no agro tem impacto significativo. Nesse cenário trabalhamos para a adoção de medidas de adaptação junto a nossos Cooperados, bem como fortalecemos o agro e seus
impactos positivos, ao promover a adoção de medidas de mitigação das mudanças climáticas.

Nossas operações;
cooperados; parceiros de
negócio

Governança

Manter uma estrutura de governança alinhada aos valores da Coopercitrus, desempenhada de
Nossas operações; cooperados;
forma transparente e ética, garantindo a prestação de contas e a divulgação de informações
parceiros de negócio
relevantes aos cooperados, ao mercado e aos demais públicos de interesse.
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MENSAGENS DA LIDERANÇA

Mensagem do Conselho de Administração
Todo final de exercício nos remete à análise do que realizamos no período que findou.
Certamente, 2021 foi desafiador: pandemia, clima adverso, falta de insumos para o
agronegócio e tensão política. Esses aspectos nos obrigaram a rever nossa estratégia e
os impactos nas questões comerciais e socioambientais.
No atendimento ao cooperado, superamos todas as expectativas. Demos suporte à
venda de insumos e máquinas agrícolas para a maioria
deles no primeiro semestre
do ano, quando os preços ainda não haviam aumentado,
propiciando custos de produção muito convenientes.
Soma-se a essa ação o atendimento técnico no campo
sem interrupção, guardando
sempre as regras de segurança, incluindo as relacionadas
à pandemia de Covid-19. Esse
conjunto de ações possibilitou faturamento recorde, redução proporcional dos custos e resultado expressivo.

No aspecto socioambiental,
com participação dos cooperados, colaboradores e
fornecedores, consolidamos
a atuação da Fundação Coopercitrus Credicitrus. Avançamos na prestação de serviços
ambientais com os programas
Cooper Semear, que traduz
nosso compromisso com a
recuperação dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, e Cooper Nascentes, que atua na
recuperação de minas d’água.
O início dos cursos técnico em
Agronegócio e superior em
Big Data no Agronegócio, e o
auxílio ao Hospital do Amor
de Barretos e a entidades assistenciais, com a distribuição
de cestas básicas, consolidaram nossas atividades em prol
da comunidade e contribuíram para mitigar efeitos perversos da pandemia. Enfim,
avançamos consistentemente em nossos compromissos
ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança).
Em 2021, comemoramos 45
anos. A consistência de nos-

sos resultados é fruto de raiz
forte, alicerce sólido, fonte
de credibilidade e excelência na prestação de serviços.
É essa base que, mesmo em
cenários adversos como o da
pandemia, tem propiciado a
evolução contínua do nosso
negócio.
O atendimento integral ao
cooperado e a diversificação
de culturas fazem parte de
nossa estratégia de crescimento e de gestão dos riscos.
Em 2022, focaremos ainda
mais no desenvolvimento
sustentável dos pequenos e
médios produtores. Nosso
princípio básico está em melhorar a vida dos cooperados.
Atendimento personalizado e
melhor prestação de serviços
fazem parte de nossa estratégia para proporcionar a todos
as mesmas oportunidades.
Para além da produtividade,
é nosso compromisso envolver os 37 mil cooperados para
que deem atenção às questões ambientais e sociais da
propriedade rural.

Expandir nossa área de atuação comercial, ambiental e
social é a consequência natural do nosso propósito e
traduz a força do cooperativismo em cumprir objetivos
e vencer desafios para a construção de uma sociedade
cada vez melhor.

“Para além da

produtividade, é
nosso compromisso envolver os
37 mil cooperados
para que deem
atenção às
questões
ambientais e
sociais da
propriedade
rural .

”

José Vicente da Silva
Presidente do Conselho de Administração
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MENSAGENS DA LIDERANÇA

Mensagem da Diretoria
Em 2021, nossa trajetória empresarial foi marcada por duas
características que traduzem
fielmente nossa jornada: resiliência e sustentabilidade.
Sempre mantivemos atitude
positiva diante das dificuldades – que foram muitas – e
conduzimos os negócios no
caminho da inovação. Empenhamo-nos em entender novas tecnologias e direcionar
o trabalho dos colaboradores
e parceiros de modo a causar
impacto sustentável nos processos produtivos dos cooperados. Priorizamos boas práticas que resultam na entrega
de valor de fato, com vistas
sempre às futuras gerações.
O fruto de nossos esforços
está traduzido em diversas
conquistas obtidas ao longo
do ano, que fortalecem nossa
convicção de que a estratégia
de negócios está no caminho
certo: levar soluções integradas aos cooperados para que
alcancem resultados sustentáveis – um lema para nós.
Mantemo-nos ao lado dos as-

sociados do planejamento do
plantio à comercialização de
suas produções, e disponibilizamos a eles um portfólio de
produtos e serviços que agrega valor ao setor agropecuário e os torna mais ambientalmente corretos e socialmente
responsáveis. Esse é um dos
nossos diferenciais competitivos, que ajuda a explicar
o crescimento de 35% no faturamento do ano – o montante atingiu R$ 7,9 bilhões.
O resultado decorre de uma
série de fatores, entre eles
maior eficiência operacional,
comportamento do mercado
e a confiança depositada em
nós pelos produtores rurais,
o que está refletido no constante crescimento de nossa
base de associados.
Aspectos importantes para
esse desempenho foram
também o planejamento e
investimento em logística,
estoques e sistemas, o que
possibilitou cumprir os compromissos com os cooperados e clientes – fato relevante

diante de um cenário global
de grande instabilidade referente à disponibilidade de
produtos. Foram organizadas
várias campanhas no primeiro semestre, oferecendo condições diferenciadas aos cooperados, que anteciparam
suas demandas e usufruíram
menor custo de produção e
garantia de recebimento dos
insumos. Continuamos fortes
e crescendo porque nos preparamos para esse período
difícil e conseguimos atravessá-lo.
Para o próximo ano, temos
planos de expansão já delineados. Prevemos investimento de R$ 50 milhões na
abertura de dez unidades de
negócios distribuídas em São
Paulo, Minas Gerais e Goiás.
Paralelamente,
devemos
contratar pelo menos 200
profissionais especializados
nos segmentos de insumos
e equipamentos para continuarmos a prestar o melhor
atendimento aos cooperados. Vamos ampliar também

o conceito de loja Campo Digital, que aproxima os associados das mais novas e avançadas tecnologias e serviços
disponíveis para o campo.
Além disso, no primeiro trimestre deve entrar em operação a nossa fábrica de rações,
com capacidade para produzir 5 mil toneladas ao mês.
Por todas as conquistas, chegamos aos 45 anos de atuação confiantes em relação
ao futuro e cientes de que
muitos desafios continuarão
presentes, o que exigirá que
continuemos aprimorando
nossos processos, gestão,
cultura organizacional e práticas ESG. Convidamos todos os que contribuíram
com nossa jornada até aqui
para que se mantenham ao
nosso lado, fortalecendo o
cooperativismo e o agronegócio nacional.

“Chegamos aos 45

anos de atuação
confiantes em relação ao futuro
e cientes de que
muitos desafios
continuarão presentes, o que exigirá que continuemos aprimorando
nossos processos,
gestão, cultura
organizacional e
práticas ESG .

”

Fernando Degobbi Sambonovich
Diretor Presidente
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PERFIL CORPORATIVO E DESEMPENHO

Destaques do ano
Negócios

• Faturamento de R$ 7,9 bilhões, crescimento de 35% na comparação com o ano anterior.
• Lançamento da Corretora de Seguros.
• Início da construção da fábrica de rações em Colina (SP). |GRI 102-10|

Inovação

• Coopercitrus Expo Digital movimentou R$ 1,6 bilhão em negócios.
• Inauguração da primeira Loja Conceito Campo Digital. |GRI 102-10|
• Mais de R$ 14,9 milhões investidos em tecnologia agrícola.
• 1ª colocação no Coopera+, iniciativa de inovação promovida pela Bayer.

Social

Ambiental

• Inauguração do prédio educacional da Fundação Coopercirtrus Credicitrus, em Bebedouro (SP).
• Início do curso Técnico em Agronegócio pela Etec e do curso Superior em Big Data pela Fatec.
• Ações de combate à pandemia de Covid-19 e manutenção das operações de forma.
• Visita Solidária do Agro arrecadou R$ 298 mil para o Hospital do Amor, de Barretos (SP).

• Recuperação de 136 nascentes no programa por Cooper Nascentes.
• Plantio de 21 hectares de florestas nativas no programa CooperSemear.
• Migração de 13 unidades ao mercado de energia incentivada e renovável.
• Obtenção do certificado ISO 14001 para dez unidades operacionais.
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PERFIL CORPORATIVO E DESEMPENHO

Reconhecimentos 2021

1º lugar no 19º prêmio Visão Agro Brasil.

Clique nas imagens para
navegar pelos premios.
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PERFIL CORPORATIVO E DESEMPENHO

Linha do tempo
Fundação no dia 14 de maio, no
Ginásio de Esportes do Bebedouro
Clube, em Bebedouro (SP). Nascemos da fusão das cooperativas
Capdo e Capezobe e tínhamos
como denominação Cooperativa
dos Cafeicultores e Citricultores de
São Paulo – Coopercitrus.

Fundação da Cooperativa
de Crédito Credicitrus.

1976

Armazéns de café conquistam a certificação
internacional UTZ.

1983
Constituição da
Coperfam.

2013

Clique nas imagens para
navegar pela linha do tempo.

Inauguração da Unidade
de Beneficiamento de
Sementes.

2011
20ª Feacoop bate recorde
com R$ 842 milhões em
faturamento.
Inaugurada a Usina de
Energia Solar em Bebedouro (SP). Criada a Fundação
Coopercitrus Credicitrus.

2018

1986

Faturamento
ultrapassa
R$ 1 bilhão.

2012

Crescimento de
100% em quatro anos.

Criação da Coopercitrus
Revista Agropecuária.

2019

2004

Primeira Feira de Agronegócios
Coopercitrus (Feacoop).

2000
Início do serviço
de Transportador
Revendedor
Retalhista (TRR).

2003

Implantação
do sistema SAP.

Lançamentos da Corretora de Seguros

Primeira edição
da Coopercitrus
Expo Digital.

Obtenção da ISO 14001 para 11 unidades de negócios.

2020

Coopercitrus e da Loja Conceito Campo Digital.
Segunda edição da Coopercitrus Expo Digital atinge
R$ 1,6 bilhão em negócios.

2021
RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE COOPERCITRUS •

14

PERFIL CORPORATIVO E DESEMPENHO

Propósito

Nosso propósito é agregar valor à
jornada dos cooperados no setor
agropecuário.

GRI 102-1 I 102-2 I 102-3 I 102-4 I 102-5| 102-6 I 102-7

Somos a Coopercitrus – Cooperativa de Produtores Rurais, sociedade cooperativa
de responsabilidade limitada,
referência em cooperativismo
no Brasil e uma das maiores
do segmento agrícola do Brasil. Nosso propósito é agregar
valor à jornada dos cooperados no setor agropecuário.
Fazemos parte, diretamente,
do dia a dia de 37.938 mil produtores rurais associados, aos
quais ofertamos soluções integradas e alinhadas aos seus
desejos e necessidades para
que alcancem resultados sustentáveis.
Buscamos antever tendências
do mercado e do setor para
estarmos conectados às melhores práticas. Por meio do
nosso time de especialistas,
oferecemos assistência técnica aos agropecuaristas, de
forma a levar até eles inovações que simplificam o trabalho no campo e contribuem

para uma maior e melhor
produção. Assim, ajudamos a
promover o desenvolvimento
sustentável e a geração de alimentos e outros produtos do
agronegócio para o mundo.
Sediados em Bebedouro
(SP), contamos com 190
unidades de negócios, distribuídas em 65 municípios
dos estados de São Paulo,
Minas Gerais e Goiás, onde
atuam 3.091 mil profissionais para disponibilizar os
melhores serviços e produtos aos agropecuaristas.
Aos nossos cooperados, oferecemos amplo portfólio que
inclui insumos, fertilizantes,
produtos para proteção dos
cultivos, sementes, produtos
veterinários e para nutrição
animal, máquinas, implementos, tratores e irrigação, serviços de tecnologia agrícola e
soluções de agricultura de
precisão. Nossa estrutura física conta com concessionárias

de máquinas agrícolas, silos
de armazenamento de grãos
e café, fábricas de ração animal, shoppings rurais, postos de combustível e lojas de
conveniência.
Nosso crescimento econômico, acima dos 20% nos últimos anos, é acompanhado
e motivado por avanços nas
áreas de governança, operações, meio ambiente e desenvolvimento social, que
proporcionaram impacto positivo para a cadeia de valor.
Desde 2019, somos também
mantenedores da Fundação
Coopercitrus Credicitrus, com
sede em Bebedouro (SP), por
meio da qual materializamos
nossas ações ambientais e
sociais, contribuindo para o
desenvolvimento dos cooperados e das comunidades do
entorno com a execução de
projetos direcionados à pesquisa, à educação e ao meio
ambiente.
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PERFIL CORPORATIVO E DESEMPENHO

Missão, Visão e Valores
GRI 102-16

Visão

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

Missão

Entregar resultados sustentáveis
aos cooperados e sociedade.

Valores

Cooperação e ética como forma
de desenvolvimento econômico e
socioambiental.
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PERFIL CORPORATIVO E DESEMPENHO

Desenvolvimento da cooperativa (R$ mil)
2018

2019

2020

2021

4.118.684

4.784.200

5.929.724

7.979.954

112.522

137.774

152.375

222.699

Ativo Total

4.376.359

4.937.652

5.891.248

6.861.802

Patrimônio Líquido

1.073.645

1.202.951

1.347.210

1.546.436

Índice de Liquidez Corrente

1,28%

1,40%

1,39%

1,41%

Nº de Cooperados

35.257

36.036

37.027

37.938

Despesa Operacional

10.48%

9.87%

8,83%

9.01%

Faturamento Bruto
Resultado Líquido
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PERFIL CORPORATIVO E DESEMPENHO

Área de atuação
1

Bebedouro - Matriz

2

Aguaí

3

Alfenas

4

Altinópolis

5

Andradas

6

Andradina

7

Araçatuba

8

Araguari

9

Araraquara

10

Araxá

11

Barretos

12

Bauru

13

Birigui

14

Bom Jesus da Penha

15

Campo Florido

16

Casa Branca

17

Cássia

18

Catanduva

19

Colina

20

Cristalina

21

Espírito Santo do Pinhal

22

Franca

23

Frutal

24

Garça

25

Guaíra

26

Guapé

27

Ibitinga

28

Itamogi

29

Itápolis

30

Ituiutaba

31

Itumbiara

32

Iturama

33

Jacuí

34

Jales

35

Jaú

36

Lavras

37

Limeira

38

Marília

39

Medeiros

40

Mogi Mirim

41

Monte Alto

42

Monte Azul Paulista

43

Novo Horizonte

Coopercitrus

Lojas
Insumos

44

Olímpia

45

Passos

46

Patrocínio

47

Pirassununga

48

Piumhi

49

Porto Ferreira

50

Pratápolis

51

Quirinópolis

52

Ribeirão Preto

53

Santa Cruz das Palmeiras

54

São Gotardo

55

São José do Rio Preto

56

São Manuel

57

São Roque de Minas

58

São Sebastião do Paraíso

59

São Tomas de Aquino

60

Taquaritinga

61

Uberaba

62

Uberlândia

63

Varginha

64

Viradouro

65

Votuporanga

Postos de
combustíveis

20
20
20
20

GO
31
31
31

51
51
51

08
08
08
08

62
62
62
62
62
62

30
30
30
30
30

46
46
46

MG

54
54
54

32
32
32
15
15
15

10
10
10
10

61
61
61
61
61

23
23
23
23
34
34
34
34

65
65
65

11
11
11
44
44
44

55
55

06
06
06

18
18
18
18
18

07
07
07
13
13
13

43
43
43

38
38
38
38
38

39
39

12
12
12

41
41
41

17
17
17

22
22
22

45
45
50 45
59
59 50
59
04
04
04 58
58
58
58
33 14
33
14
14
28
28

19
19

64
01 64
42
4201
01
42
01
42
01
01

29
29
29
29
27
27
27
27
27

24
24

25
25
25
25
25

57
57

52
52
52
52

26
26
26

03
03

60
60
60
60

09
09
09
09

53 16
16
16
16
49
49 16
49
47
47
02
02
02
47
47

35
35
35
56
56
56

48
48
48

37
37
37
37

05
05
05

36
36
63
63

21
21
21
40
40
40
40

SP
Energia solar
fotovoltaica

CAMPO

DIGITAL

65 Municípios
Clique no botão para navegar pela
área de atuação da Coopercitrus.
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PERFIL CORPORATIVO E DESEMPENHO

Soluções integradas, resultados sustentáveis
COMERCIALIZAÇÃO

SERVIÇOS

INDUSTRIALIZAÇÃO
biental, Social e Go
m
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INSUMOS

Clique no botão para
navegar pelos pilares.

nç
a

Colocamo-nos ao lado dos produtores rurais do planejamento a comercialização de
sua produção. Disponibilizamos os serviços
e produtos necessários para que conduzam
as atividades no campo de forma eficiente.
Nosso time de especialistas presta suporte e
dá orientações técnicas, difundindo as mais
avançadas soluções disponíveis para promover o uso racional de recursos e incrementar a produtividade no campo. Dessa forma,
contribuímos para o fortalecimento do setor
agropecuário, a preservação do meio ambiente e a promoção do bem-estar social.
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Insumos

Como uma das maiores comercializadoras de insumos
do Brasil, mantemos uma
rede de lojas nos estados de
São Paulo, Minas Gerais e
Goiás, e centros de distribuição estrategicamente localizados. Temos uma estreita
relação com os fornecedores,
o que proporciona os melhores preços e condições para
aquisição dos produtos fundamentais para a condução
da lavoura, do início ao fim do
ciclo produtivo. Nossos associados encontram sementes,
produtos para proteção dos
cultivos, fertilizantes, produtos veterinários e rações, máquinas e implementos agrícolas, além de projetos que
podem ser contratados para
irrigação e/ou geração de
energia fotovoltaica em suas
propriedades.

Sementes
Oferecemos grande diversidade de sementes com
garantia de procedência,
vigor e qualidade, além de
suporte de técnicos e especialistas em indicar os tipos
e variedades mais apropriados a cada região, período
do ano e tipo de produção.
Trabalhamos com as principais marcas do mercado

para elaborar, com o cooperado, o melhor protocolo
de cultivo. Nosso objetivo é
proporcionar uma lavoura
bem estabelecida, acompanhada em cada fase e que,
na colheita, viabilize produção maior e melhor.
Mantemos marca própria de
sementes de soja, fornecidas
por produtores parceiros e
submetidas a rigorosos testes de qualidade, comerciali-

zadas em sacos ou bigbags.
Nossos especialistas acompanham periodicamente as lavouras dos cooperados multiplicadores.
Em nossa unidade de Beneficiamento de Sementes, em
Bebedouro (SP), colocamos
à disposição dos associados
tratamento e beneficiamento de sementes, o que inclui
o Tratamento de Semente
Industrial (TSI), garantindo a

homogeneidade na aplicação
dos produtos e maior proteção contra pragas e doenças
na lavoura.
Também temos um Laboratório de Análise de Sementes
que dispõe de informações
sobre o potencial de desempenho produtivo do material.
A unidade é reconhecida e
regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa).
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Fertilizantes
A despeito das dificuldades
de logística e preços enfrentadas no ano, atendemos
toda a demanda dos cooperados. Demos suporte e
antecipamos a comercialização no primeiro semestre
do ano, quando os preços
não haviam aumentado, suportando a produtividade e
a rentabilidade das opera-

ções de nossos cooperados.
Oferecemos apoio técnico
especializado para orientar sobre análises de solo,
fórmulas mais adequadas
a cada propriedade rural e
correta aplicação de corretivos do solo e adubos,
proporcionando redução
de custos e aumento da eficiência.

Proteção de cultivos
Os produtos usados na proteção de cultivos exercem papel
fundamental nas lavouras: na
dose correte e em conformidade com as leis aplicáveis,
eles protegem os cultivos,
evitando perdas no campo, e
contribuem para maximizar a
produção de alimentos sem a
necessidade de ampliação de
áreas dedicadas à agricultura.
Além disso, a falta de controle
das pragas tem impacto di-

reto no volume de alimento
ou matéria-prima produzida,
o que pode afetar os preços
para consumo em razão da relação entre oferta e demanda.
Estamos entre os maiores
comercializadores
desses
produtos no Brasil graças à
ótima relação que mantemos
com os principais fornecedores. Dessa forma, oferecemos
um portfólio completo, assim
como mantemos estrutura de

armazenamento que nos permite atender o cooperado de
forma adequada à sua necessidade. Além de orientações
sobre a aquisição, aplicação e
a correta destinação das embalagens dos agroquímicos,
oferecemos acesso a tecnologias que permitem reduzir
o consumo com aplicações
precisas, minimizando desperdícios e potencial impacto
ambiental.
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Em 2021, obtivemos aumento
de 45% na comercialização de
defensivos biológicos.

Insumos biológicos
Em linha com tendência global, em nossa área de atuação
cresce a demanda por biofertilizantes e biodefensivos.
Em 2021, obtivemos aumento de 45% na comercialização de defensivos biológicos.
Temos divulgado e incentivado o uso desses produtos
agrícolas desenvolvidos a
partir de ativos biológicos,
ou seja, ingredientes com
origem natural. O emprego
desses insumos é um aliado
do produtor rural no contro-

le de pragas e doenças que
prejudicam a lavoura. Entre
outras vantagens proporcionadas pelos biodefensivos estão não deixarem
resíduos nas culturas e não
ocasionarem desequilíbrios
biológicos.
Há a possibilidade de utilizar
os defensivos biológicos de
forma combinada com produtos químicos, o que pode
ser a melhor estratégia para
combater doenças, pragas e
nematoides, reduzir custos

de produção e incrementar a
produtividade. Não raras vezes, o uso combinado é mais
vantajoso, mais sustentável e
mais efetivo em longo prazo.
Temos como parceiros os
principais fornecedores de
biodefensivos no Brasil. Nossa equipe está preparada
para atender os cooperados
em suas dúvidas e necessidades. Um time de 22 especialistas de cultura realiza
estudos aprofundados de
forma a garantir que esteja-

mos capacitados para dar as
melhores orientações.
O uso de biofertilizantes (ou
fertilizantes
organominerais), por sua vez, tem o propósito de nutrir e aprimorar
as condições do solo, melhorando sua atividade biológica, o que traz reflexos positivos sobre suas características
originais. Além do aporte nutricional mineral, seu emprego resulta no fornecimento
de matéria orgânica, principalmente substâncias hú-

micas que agregam uma série de benefícios. Destaque
para o fato de os fertilizantes
organominerais utilizarem
como matéria-prima materiais considerados passivos
ambientais, ou seja, sua produção auxilia na destinação
adequada de resíduos orgânicos. Assim como acontece
com os defensivos biológicos
e químicos, os biofertilizantes podem ser empregados
em conjunto com adubos
minerais tradicionais.
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Nutrição e
saúde animal
A nutrição e a saúde animal
são fatores fundamentais
para o desenvolvimento de
uma pecuária sustentável.
Para auxiliar os produtores
a obterem o melhor desempenho dos seus rebanhos,
oferecemos desde assessoria
técnica a um amplo portfólio
de vacinas, medicamentos
veterinários, rações e suplementos. Nosso objetivo, enquanto cooperativa, é proporcionar sempre o aceso a
produtos de qualidade a preços competitivos, bem como
dar orientações para o alcance de bons resultados.
Cientes de que a alimentação dos rebanhos brasileiros se dá prioritariamente a
pasto, dedicamos atenção
especial ao tema. Por meio
de nossa equipe, levamos
aos cooperados as melhores
técnicas de manejo para fomentar pastagens cultivadas
e reverter cenários em que
estejam degradadas. Desde
2020, mantemos o programa

MAIS

PASTO

Mais Pasto que, atualmente,
atende oito pecuaristas. Nosso objetivo é, a partir desse
grupo, criar cases de sucesso
que possam ser replicados
por outros produtores.
O Mais Pasto conta com a parceria da Embrapa Pecuária Sudeste e do professor Moacyr
Corsi (Esalq/USP) e sua equipe
para apoio da metodologia da
assistência técnica. O propó-

sito é oferecer aos produtores informação de qualidade
e acesso a soluções capazes
de contribuir com o aumento
de produtividade das áreas
de pastagem, o que proporciona ganhos econômicos
– com a bem-dimensionada
e bem-distribuída aplicação
dos insumos – e ambientais
– quanto melhor o manejo da
pastagem, maior a capacida-

de de ela sequestrar carbono,
menor o risco de erosão, mais
baixo o consumo de insumos,
e menor a necessidade de expansão da área de cultivo.
O diferencial do Mais Pasto
está na manutenção, de nossa parte, de equipe técnica
especializada que vai a campo para estabelecer contato
com os produtores e entender – e atender – suas neces-

sidades. Essa equipe, que é
constantemente capacitada,
se relaciona com as empresas
fornecedoras de insumos e
tecnologias agropecuárias e
com centros pesquisa, estando apta a levar as melhores
e mais vantajosas soluções
aos pecuaristas. Assim, ampliamos significativamente o
alcance do programa e a difusão de boas práticas.
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Na Fundação Coopercitrus
Credicitrus mantemos campos experimentais em que
realizamos testes com diferentes forrageiras e sistemas
de produção, como a integração entre lavoura e pecuária ou entre lavoura, pecuária e floresta. Com isso,
pretendemos desenvolver e
disseminar as melhores práticas de manejo, associando
produtividade e viabilidade
econômica em diferentes
cenários.
No que diz respeito à nutrição animal, destacam-se as
rações Coopercitrus, que são
preparadas e balanceadas
para atender cada fase do
desenvolvimento dos animais. Seu processo de produção segue os mais rigorosos critérios de qualidade em
todas as etapas, desde a seleção e compra da matéria-prima, passando por industrialização, armazenamento
e transporte. Como diferenciais, oferecemos aos produtores rações com alto padrão
e a garantia de entrega do
alimento. Para assegurar o
sucesso da nutrição animal,

nosso time de veterinários
e técnicos especialistas dá
suporte e faz as recomendações aos cooperados. Um de
nossos principais objetivos
é municiar os pecuaristas
com informações para que
tenham condições de calcular as vantagens obtidas com
o investimento em ração de
qualidade.

No que diz respeito à saúde dos animais, dedicamos
esforços no sentido de disseminar boas práticas entre
os cooperados. Ressaltamos
entre eles a relevância das
vacinações e do controle de
sanidade dos rebanhos, uma
vez que existem enfermidades com sintomas leves,
nem sempre facilmente per-

ceptíveis, que podem minar
os resultados produtivos.
Estamos atentos para garantir a disponibilidade e a
qualidade de vacinas e medicamentos. Mais uma vez,
recomendamos aos produtores que sempre analisem
a relação custo-benefício
no momento da escolha dos
produtos a serem utilizados

nos rebanhos, indicando
aqueles que são mais eficazes. Em 2021, ao percebermos o risco – que se confirmou – de falta de vacinas
para a febre aftosa, fomos
proativos e buscamos o produto de forma antecipada,
o que possibilitou atendermos à demanda de nossos
cooperados.
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Máquinas e
implementos
Mantemos 46 concessões, incluindo as marcas Valtra, New
Holland, Massey Ferguson,
JCB, Jacto, Netafim e Valley, o
que proporciona aos cooperados o acesso a máquinas e
implementos agrícolas que
auxiliam em todas as etapas
da produção, da preparação
do solo, passando pela manutenção e irrigação das lavouras
até o momento da colheita. Em
resumo, o agricultor consegue
plantar mais rápido, pulverizar
de modo mais eficiente e colher no tempo certo.
Nossa equipe de vendas e
consultores técnicos está
capacitada para orientá-los
sobre os melhores equipamentos de acordo com as características de suas propriedades, de forma a assegurar
a máxima produtividade a
partir do uso adequado do
maquinário – o que reduz os
impactos ambientais, como
os ocasionados por emissões.
Equipamentos bem-dimensionados e bem-regulados

(oferecemos suporte nesse
sentido) permitem aos produtores encurtarem suas janelas agrícolas e operarem
com precisão, o que possibilita ampliar a produção em um
mesmo espaço de terra.
Todos os tratores que comercializamos são emissionados,
ou seja, menos poluentes.
Eles estão adequados às exigências do Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores (Proconve) em sua fase MAR-1,
seguindo as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente ( Conama).
Essa legislação define limites
de emissões de monóxido de
carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio
(NOx) e material particulado.
Novos maquinários contam
com avançadas tecnologias
embarcadas, com as de geoposicionamento, que permitem obter a máxima eficiência em áreas sistematizadas.
No caso de pulverizadores
autopropelidos a tecnologia
de piloto automático possibilita reduzir sensivelmente
as perdas provocadas pelo

amassamento de plantas. Os
novos equipamentos disponíveis no mercado se destacam
por aspectos de segurança –
os tratores, por exemplo, possuem tecnologia antitombamento – e conforto, ampliando
o bem-estar dos trabalhadores
durante a execução das atividades no campo.
Além da assessoria ao produtor
na hora da compra de máqui-

nas e implementos, oferecemos, de acordo com cada caso,
a entrega técnica dos produtos,
em que profissionais especializados vão até a propriedade
para orientar sobre o melhor
uso dos equipamentos.
Trabalhamos no sentido de
disseminar as melhores práticas entre os cooperados
por intermédio de atividades
como Dias de Campo e cursos

oferecidos por intermédio da
Fundação Coopercitrus Credicitrus, em que eles recebem
orientações sobre o uso eficiente de máquinas e implementos, bem como instruções
de segurança. Em nossas unidades eles ainda contam com
a facilidade de contratação de
consórcios para aquisição de
máquinas agrícolas, uma alternativa segura e econômica.
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Energia solar
Entre os nossos cooperados
é crescente a demanda por
energia fotovoltaica, solução
de baixo impacto sobre o ambiente, fácil instalação, elevada
vida útil e baixa manutenção,
resultando em economia imediata dos custos operacionais,
bom retorno do investimento
e redução das emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE).
Fornecemos sistemas de geração de energia fotovoltai-

ca com os melhores equipamentos e total confiabilidade.
Nosso time de técnicos especializados presta assessoria
aos produtores, do financiamento à entrega do projeto,
com a análise de viabilidade
de acordo com as demandas
de cada propriedade e elaboração de propostas sob
medida. Atuam ainda na manutenção dos equipamentos
e no acompanhamento do
desempenho.
Em 2021, nosso time de especialistas apoiou a instalação

de 52 usinas fotovoltaicas em
propriedades rurais de cooperados, sendo três delas de
grande porte, o que representou crescimento de 179% de
potência instalada em relação
a 2020. A potência instalada
foi de 4.100 kWp, o que corresponde a cerca de 10 mil painéis solares. Isso representa a
geração de aproximadamente
500.000 kWh de energia por
mês, suficiente para abastecer
o consumo mensal de 1,5 mil
residências (consumo por residência 330 kWh/mês).

Postos de
combustíveis
Em nossa rede de 16 postos de combustíveis, com as
bandeiras Ipiranga e Shell,
situados nos estados de São
Paulo e Minas Gerais, oferecemos atendimento diferenciado, estrutura de serviços
automotivos e lojas de con-

veniência. Os clientes encontram, nas unidades, gasolina,
etanol e diesel S-10, todos na
versão comum e aditivada,
diesel S-500, filtros e lubrificantes. Em 2021, comercializamos aproximadamente 39
milhões de litros de combustível, cuja qualidade é assegurada pelo Inmetro e pelos
laboratórios da Ipiranga e da
Shell.
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Agripetro TRR
Por meio da Agripetro TRR
(Transportador, Revendedor,
Retalhista), nossa empresa especializada na distribuição de
óleo diesel para os cooperados, comercializamos 100 milhões de litros do combustível
em 2021. Esse volume representou faturamento de R$ 423
milhões, 36,8% maior do que
o registrado no ano anterior,
em virtude de consolidação
de parcerias, investimentos
em logística e expansão da
carteira de cooperados. Com
a Agripetro TRR atendemos
mais de 300 municípios do interior de São Paulo, Triângulo
Mineiro e sul de Minas Gerais.
Oferecemos aos clientes diesel duplamente filtrado e certificado por grandes empresas
e órgãos de controle, assegurando preços justos e facilidades no prazo de pagamento.
A Agripetro tem também
como diferencial o óleo diesel
aditivado Agripetro. Formulado com o melhor aditivo do
mercado, inovador e de alta
tecnologia, ele soluciona pro-

blemas de contaminação por
umidade, evita a proliferação
de micro-organismos no diesel e reduz a borra, o consumo
de combustível e desgastes
de peças e injetores, proporcionando economia com manutenções.
Nossa frota própria de caminhões é rastreada por satélite,
o que nos qualifica para garantirmos segurança e confiabilidade nas entregas. Os
funcionários da Agripetro TRR
são capacitados para orientar
os cooperados quanto ao correto armazenamento e a utilização do óleo diesel, com o
intuito de prevenir acidentes
pessoais e ambientais.
Em 2021, concluímos a adequação das nossas bases para
aumentar a capacidade de
armazenamento do combustível Diesel S-10. Outro destaque foi a implantação de telemetria na frota da Agripetro
TRR, com limitador de velocidade a 90 km/h, o que resultou em economia de combustíveis e, consequentemente,
redução das emissões de Gases de Efeito Estufa.

Atendemos cooperados em mais
de 300 municípios do interior de
São Paulo e Minas Gerais
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Eventos e canais de venda
28 mil produtores e visitantes passaram
pela Coopercitrus Expo.

Coopercitrus
Expo Digital
Em razão da pandemia de
Covid-19, pelo segundo ano
consecutivo nossa principal
feira, a Coopercitrus Expo,
aconteceu em formato digital, em uma plataforma 3D
de experiência 360 graus,
conduzindo os visitantes em
12 jornadas pelas principais
atividades
agropecuárias.

Elas tiveram como temas:
amendoim, batata, café, cana-de-açúcar, citros, milho,
pecuária, soja, tomate, mecanização e projetos desenvolvidos por nós e pela Fundação Coopercitrus Credicitrus.
O evento contabilizou R$ 1,6
bilhão em negócios, crescimento de 45% na comparação com o do ano anterior.
A experiência da Jornada do
Agro trouxe inovação aos 28
mil produtores e visitantes
que passaram pela Cooper-

citrus Expo e puderam acompanhar conteúdos de sua
cultura desde o planejamento de plantio até a colheita,
passando pelo manejo detalhando de cada fase. A ideia
foi promover conteúdos na
linguagem do produtor, de
maneira simples e direta e a
permitir que reciclassem seus
conhecimentos, aprendessem técnicas, solucionassem
problemas e, ainda, se valessem de condições comerciais
diferenciadas.

Todas as empresas participantes prepararam seus
espaços digitais, envolvendo-se nas atividades das
jornadas e oferecendo soluções, o que gerou em torno
de 5 mil conteúdos exclusivos para o evento. Em cada
jornada, o produtor recebeu
informações técnicas sobre
as melhores práticas e conferiu as soluções tecnológicas mais relevantes. Mais de
500 técnicos e especialistas
estiveram à disposição, au-

xiliando as negociações de
forma dinâmica e ágil.
Durante o evento, oferecemos condições especiais de
negócios e linhas de crédito
para todo o manejo agropecuário, em parceria com
mais de 140 empresas. Simultaneamente ao evento
digital, todas as nossas unidades de negócios, estavam
preparadas para receber os
cooperados
interessados
em aproveitar as condições
especiais da feira.
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Loja-conceito
Campo Digital
Em linha com o propósito
de aproximar os produtores
rurais das novas soluções de
agricultura digital e contribuir
para uma produção mais sustentável, em abril inauguramos a primeira loja-conceito
Campo Digital, na cidade de
Cristalina (GO). |GRI 102-10|
Com mais de 1.800 m2 e arquitetura diferenciada, ela é
um completo showroom de
tecnologia, com espaço to-

talmente integrado para demonstração de todas as soluções disponíveis em nosso
portfólio, entre elas piloto automático para tratores, drones
de imagem e pulverização,
monitoramento via satélite,
análise de solo com georreferenciamento, aplicação em
taxa variável e projetos de sistematização de plantio.
Além da completa linha de
produtos, serviços e tecnologias agrícolas, a loja conta
com concessão master da
Jacto, referência mundial em
implementos agrícolas. Tam-

bém oferece oficina mecânica e um time de especialistas
para orientar as melhores
práticas agrícolas. Em seu primeiro ano de atuação e com
faturamento superior a R$ 27
milhões, superou as expectativas iniciais, confirmando a
efetividade desse novo modelo de negócio em suprir as
expectativas de nossos cooperados. Para os próximos
períodos, planejamos a ampliação desse modelo de loja
e a introdução, nas filiais em
que for possível, de Espaços
Campo Digital.

Nova Filial
Franca (SP)
Em Franca (SP) inauguramos
nossa 21ª loja em parceria com
a Valtra. Além da cidade sede, a
nova unidade vai atender aos
municípios paulistas de Cristais
Paulista, Jeriquara, Mirapuã, Patrocínio Paulista, Pedregulho,
Restinga, Ribeirão Corrente,
Rifaina e São José da Boa Vista,
abrangendo mais de 400 cooperados. O lançamento reforça
nosso compromisso de estar ao
lado dos produtores rurais, atendê-los com agilidade e agregar
soluções integradas para que
produzam mais e melhor.

Na loja de Franca está disponível um completo portfólio
de produtos para o agro. Os
produtores também podem
se valer de serviços especializados, como assistência
técnica e suporte em campo. A loja conta com oficina
completa para realizar a manutenção em tratores e máquinas agrícolas, com mecânicos altamente capacitados.
Com forte vocação para a
produção de café, os produtores da região se beneficiam das oportunidades
de negociação conosco,
incluindo as operações de
Barter (leia mais a respeito
na página 41).
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Shopping Rural
Nossos cooperados e os consumidores em geral encontram mais de 8 mil itens em
cada uma das 24 unidades
do Shopping Rural, mantidas
nos estados de São Paulo e

Minas Gerais. Além dos produtos para o campo – como
veterinários, fertilizantes, sementes, ferramentas, pneus,
lubrificantes, máquinas etc.
– há também seções como
selaria, linha automotiva, jardinagem e souvenirs entre

outras. As lojas valem-se do
modelo de autoatendimento
e contam com preços e condições de pagamento diferenciados. O Shopping Rural
também está disponível no
link: www.shoppingruralcoopercitrus.com.br.

Balcão do
Agronegócio
Nosso Balcão do Agronegócio é realizado estrategicamente no início de cada
ano, quando o produtor
prepara o solo para o plantio de diversas culturas e há
maior necessidade de aquisição de insumos e máquinas
agrícolas. Durante o evento,
que ocorreu em janeiro de
2021, foram movimentados
negócios na ordem de R$
406 milhões. No Balcão do

Agronegócio são ofertadas
condições especiais para o
cooperado negociar insumos, máquinas, implementos e serviços de tecnologias,
com os melhores preços e
pagamento facilitado. Em
parceria com as principais
instituições financeiras, são
disponibilizadas linhas de
crédito diferenciadas, entre
as quais se destacam as taxas especiais disponíveis por
meio da Intercooperação
com a Credicitrus para custeio e financiamentos agropecuários.
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Serviços
Mais do que oferecer insumos de qualidade na hora
certa e a preços competitivos,
suportamos nosso cooperados em sua jornada para uma
agropecuária resiliente, lucrativa e sustentável oferecendo
serviços e soluções alinhados
às suas necessidades.
Dispomos de profissionais
com formações especializadas em diversas culturas para
analisar e orientar a forma
correta de manejos e uso de
tecnologias no campo. Consultores técnicos atendem
as propriedades analisando
as lavouras e criações, oferecendo produtos e proporcionando soluções para o crescimento dos negócios. Nossos
cuidados com os trabalhadores do campo incluem ainda a
oferta de seguros para dentro
e para fora da porteira e serviço de pós-venda que garante
o bom uso e a longevidade
dos equipamentos que comercializamos.

“Trabalhamos para desembarcar

Inovação e
transformação
digital
Nosso Departamento de
Tecnologia Agrícola facilita o acesso para diferentes
produtores a tecnologias
de ponta, que de forma
individual, poderiam tornar-se inacessíveis. Assim,
aceleramos a evolução no
campo e a colheita de bons
resultados entre nossos
cooperados.
Ao longo de 2021, avançamos significativamente na
prestação de serviços aos
associados, com crescimento de 70% no ano, totalizando R$ 14,6 milhões, com
soluções exclusivas que fazem a diferença no campo,
conferindo ganhos econômicos e socioambientais.
Contamos com 242 profissionais do Departamento

de Tecnologia Agrícola, que
prestam assistência aos
cooperados na aplicação de
tecnologias e nas análises
das informações coletadas,
cobrindo área equivalente a 291 mil hectares em
2021. Confira algumas das
tecnologias e serviços que
colocamos à disposição dos
cooperados.

no campo tecnologias de ponta
que estão transformando os processos e relações, visando sistemas
produtivos mais eficientes, que
promovem o círculo virtuoso entre
ganhos de produtividade, desenvolvimento social e preservação
ambiental”.

Adilson Rodrigues do Nascimento
Departamento de Tecnologia Agrícola
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Spray Drone
O que faz: pulverização localizada por meio de drone, com base
em dados de mapeamento georreferenciado. Identifica o local
exato para realizar a aplicação direcionada de agroquímicos.
Benefícios: otimiza o uso de agroquímicos, evita desperdícios,
aumenta a segurança da operação e preserva o meio ambiente.
A aplicação direcionada promove o melhor controle de pragas
e doenças, com rapidez, praticidade e o melhor relação custo-benefício, além de possibilitar a redução de pulverizações ao
longo do ciclo das culturas.

Geofert
O que faz: amostragem de solo georreferenciada que permite
conhecer as características e variabilidade do solo em cada região da propriedade.
Benefícios: permite realizar a correção necessária, com inteligência e precisão, ao otimizar o uso dos fertilizantes, aumentar o
potencial produtivo da área e preservar as condições ambientais.

GeoCoopercitrus Satélite
O que faz: monitoramento via satélite, que permite ao cooperado ter visão aérea de sua produção e assim obter informações
precisas sobre problemas fitossanitários da lavoura, infestações
por pragas e deficiências nutricionais, entre outros. Reúne informações geoespaciais e gera mapas temáticos, suportando o
manejo da área com melhor precisão.
Benefícios: acompanhar a evolução da lavoura por safra, localizar infestações e doenças com maior facilidade para planejar
as operações e tomar decisões mais assertivas, aumentando a
produtividade e otimizando o uso de recursos nas operações.
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Aplicação de corretivos
O que faz: correção de solo, a partir de aplicação de insumos
na dose certa. As aplicações dos corretivos podem ser feitas a
taxa fixa, com distribuição uniforme 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 gestão inteligente dos insumos.
Benefícios: evitar desperdícios e maximizar o potencial produtivo
das culturas, resultando em maior produtividade.

GeoCoopercitrus Vant
(Veículo Aéreo Não Tripulado)
O que faz: ao sobrevoar a área, a aeronave gera fotos em alta resolução, agrupadas e analisadas por diferentes algoritmos que
geram o levantamento planialtimétrico da área, classe e declividades, permitindo simular o fluxo de enxurrada e estabelecer
estratégias para retenção da água na propriedade.

Mapeamento de falhas

Benefícios: possibilita a sistematização e projeta o melhor sentido de plantio, com objetivo de evitar erosão e promover a
infiltração da água no solo, suportando a reposição de lençóis
freáticos, o melhor aproveitamento da área plantada e redução
de manobras de máquinas, resultando em maior eficiência e
rendimento ao produtor rural.

O que faz: após mapeamento georreferenciado que identifica
locais de falhas no canavial, permite o replantio com solução
que simplifica a operação por meio de tecnologia de precisão.
O serviço é realizado com o apoio de Máquina de Replantio que
escava as valas com o suporte de alta tecnologia.
Benefícios: garantir praticidade, precisão e agilidade no serviço,
o que resulta em maior produtividade, longevidade do canavial
e melhor relação custo-benefício ao promover economia de
mão de obra e equipamentos.
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Precision Planting
O que faz: transforma uma plantadeira tradicional em solução
para aperfeiçoar o plantio com a máxima precisão.
Benefícios: assegurar a distribuição correta de sementes, no
espaçamento ideal, garantindo eficiência, um melhor arranjo
espacial e aumento de produtividade.

Agroflux
O que faz: medição rápida e precisa do fluxo dos bicos de pulverização. O equipamento é portátil e se adapta a todos os modelos,
levando apenas cinco segundos para fazer a leitura. Os dados das
medições são enviados para o celular, gerando relatórios.
Benefícios: contribuir com uma pulverização mais eficaz, com
os produtos aplicados na dose certa, o que resulta no melhor
controle de pragas e doenças e, consequentemente, na menor
necessidade de novas pulverizações, com resultados positivos
sobe a produtividade da área, redução de desperdícios e a melhor relação custo-benefício.

Fert Control
O que faz: garante a correta distribuição dos insumos e pode ser
acoplado a qualquer distribuidor de fertilizantes recebendo os
comandos direto do celular.
Benefícios: promove aplicação uniforme em toda a área, independentemente da topografia e da velocidade, aumentando a
produtividade e otimizando o uso de recursos na operação.
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Aplicativo Campo Digital
O que faz: reúne informações importantes para o dia a dia no
campo e disponibiliza todos os serviços de tecnologias agrícolas ao cooperado.
Benefícios: acesso as informações e tecnologias agrícolas, independentemente da cultura e do porte da propriedade, com
agilidade e segurança.

O conjunto de nossas soluções em inovação e transformação digital é parte de
nosso compromisso com a
construção de um agronegócio cada vez mais sustentável,
e contribui para atender à
crescente demanda mundial
por alimentos e bioprodutos
do agronegócio.
Ao otimizar o uso dos recursos, ao mesmo tempo em
que suportamos ganhos de
produtividade numa mesma
área, contribuímos para a redução da pegada de carbono
e de água dos produtos gerados. O conjunto de nossas
tecnologias pode colaborar

para a maior retenção de
água no solo, favorecendo a
gestão hídrica das microbacias hidrográficas dos locais
onde os produtores estão
presentes, bem como para
promover a biodiversidade
ao permitir a aplicação de
agroquímicos de forma direcionada nas áreas de cultivo.
Temos a convicção de que a
construção de uma sociedade
mais sustentável passa pela
adoção de nossas tecnologias
no campo que promovam
ganhos de produtividade ao
mesmo passo em que protejam os trabalhadores e o meio
ambiente.
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Renova Soja
Conduzimos desde 2017 o
Renova Soja, programa cujo
objetivo é fomentar o plantio
da soja na renovação dos canaviais, de modo a melhorar a
rentabilidade dos cooperados
e aumentar a produtividade
da área. A ideia é que os associados cultivem o grão no momento de reforma do canavial,
o que contribui para aumentar
a fertilidade do solo, reduzir a

erosão, manejar plantas daninhas e auxiliar no controle de
pragas. Assim que a colheita da
soja é finalizada, a terra volta a
ser utilizada para o cultivo de
cana-de-açúcar.
O plantio do grão pode ser feito na área total ou por sistema
de Meiosi (Método Inter-rotacional Ocorrendo Simultaneamente). O programa pode
reduzir os custos de produ-

ção de cana em até 30%, além
de ampliar a remuneração do
produtor rural. Oferecemos
aos cooperados interessados
auxílio em todas as etapas de
produção e renovação da área
de cana, do plantio à colheita,
com assistência agronômica,
máquinas e tecnologias. Em
2021, 1.800 hectares foram renovados e assistidos por nossas equipes.

S
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Irrigação
Mantemos equipe de 67 especialistas dedicados exclusivamente à área de irrigação,
incluindo projetistas, técnicos de vendas e pós-vendas
e montadores, para atender
os produtores rurais em todas as suas necessidades, do
planejamento à manutenção,
passando pela instalação dos
equipamentos. Para a introdução do sistema, nossos
técnicos realizam diagnóstico
da propriedade e indicam o
mais adequado para atender
cada caso e tipo de lavoura.
Essas informações são repassadas a uma equipe de projetistas, que garante a qualidade e precisão da solução a
ser apresentada. O processo
de instalação é realizado por
nossos profissionais ou de
parceiros homologados. Todos os sistemas de irrigação
propostos visam à eficiência
na utilização da água e da
energia.
Em nossa unidade de Guaíra
(SP), mantemos oficina exclusiva de irrigação e estoque de peças para garantir o

pronto atendimento ao cooperado. Já em Uberaba (MG)
há oficina de telemetria, em
que técnicos acompanham
o desempenho da irrigação
remotamente, fornecendo
ao cooperado informações
importantes para garantir o
pleno funcionamento de tecnologias, como pivô central,
gotejamento e aspersão.
Em 2021, houve crescimento de mais de 100% na instalação de projetos de gotejamento e pivô central,
totalizando 223 executados, todos com outorga de
uso da água.

Produtividade
No ano, lançamos o CooperIrriga, programa que utiliza ferramental
de análise de umidade do solo e análise de satélite para averiguar
se as plantas estão ou não com deficiência hídrica. A partir do diagnóstico, prestamos consultoria para que o associado tire o melhor
proveito do sistema de irrigação e da fertirrigação. A economia de
água é uma busca constante no programa.

cooper
irriga
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Central de recebimento
de embalagens
GRI 306-1
Somos referência nacional na
logística reversa de embalagens de agroquímicos, por
meio do Sistema Campo Limpo, iniciativa do Instituto Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias (InpEV),
que tem como base o conceito de responsabilidade
compartilhada: agricultores,
indústria fabricante, canais
de distribuição e poder público têm papéis específicos no
fluxo de funcionamento.
No momento da venda,
orientamos nossos cooperados sobre a realização da tríplice lavagem e a correta devolução das embalagens de
agroquímicos vazias, além de
informar sobre os locais dos
nossos pontos de recebimento, descritos na nota fiscal da
compra do defensivo.
Em 2021 recolhemos 739 toneladas de embalagens plásticas, avanço de 14% na com-

paração com o ano anterior.
Atribuímos o crescimento à
crescente conscientização da
destinação correta de embalagens de agroquímicos e
a campanhas de conscientização, a exemplo do Dia Nacional do Campo Limpo, data
em que diferentes agentes
da cadeia do agronegócio se
organizam para intensificar
a importância da destinação
ambientalmente correta das
embalagens.
Para a coleta do material,
mantemos postos de recebimento distribuídos estrategicamente em todas as
nossas regiões de atuação.
Deles, os materiais são enviados para nossas centrais
de recolhimento, em Bebedouro (SP) e Catanduva (SP),
onde as embalagens são separadas por tipo de plástico,
prensadas e destinadas à
empresa de reciclagem.

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE COOPERCITRUS •

38

PERFIL CORPORATIVO E DESEMPENHO

Oficinas e pós-vendas
Além de comercializar tratores, máquinas e implementos das melhores marcas,
colocamos à disposição dos
cooperados uma completa
estrutura de pós-vendas, incluindo serviços de manutenção preventiva e corretiva
para assegurar o perfeito funcionamento dos equipamentos, considerando sua disponibilidade, alto desempenho
e longevidade. Mais de 300
profissionais,
especialistas
nesta área, atuam na entrega
técnica dos produtos e em

sua manutenção. Mantemos
um amplo estoque de peças
originais para assegurar reposições ágeis, e contamos
com 32 oficinas autorizadas
para a manutenção de tratores e implementos. Com o
objetivo de tornar os serviços
acessíveis a produtores de todos os portes, oferecemos diversos planos de pós-vendas.
Por meio deles, nossa equipe
monitora o ciclo de vida de
cada equipamento, alertando
sobre a necessidade de manutenção.

Corretora de Seguros
Em 2021, lançamos nossa corretora de seguros para proporcionar facilidade e condições especiais aos produtores
rurais na preservação de seu
patrimônio e bem-estar. A
unidade oferece seguros agrícolas para a proteção da safra
e do rebanho, para máquinas
e equipamentos, patrimonial
(bens, como casa, galpão,
insumos etc.), além de segu-

ros de vida, de automóvel e
residencial, entre outros. Os
serviços estão disponíveis em
todas as nossas unidades de
negócios. Por meio da parceria com as principais seguradoras do mercado, ofertamos
preços e condições diferenciados. Em seis meses de
atuação, a corretora registrou
a contratação de 550 apólices. |GRI 102-10|
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Comercialização
Comercializamos grãos com
produtores de soja, milho e
café – para consumo próprio
ou futura negociação. Também possibilitamos aos cooperados a armazenagem de

seus produtos em silos em
São Paulo e Minas Gerais, o
que proporciona condições
para que negociem suas
safras em momentos mais
oportunos. Além disso, ofere-

cemos o acesso a pacotes de
trocas (barter) e colocamos à
disposição equipes de profissionais que dão informações
de mercado e apoio técnico
no campo.
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Barter
Nossos cooperados podem
optar por fazer negociações
via Barter, o que significa a
possibilidade de adquirir produtos e serviços e pagar com
a produção de café, soja ou
milho. Nesse caso, calculamos
o valor do produto ou serviço
pretendido e a quantidade
de sacas que terá de ser disponibilizada para a aquisição.
Na negociação via Barter, o
valor da saca é fixo, garantido mesmo que haja oscilação
no mercado. Para isso, man-

temos equipe especializada
que presta orientações e auxilia nas negociações.
Em 2021, foram realizadas operações de Barter com 190 produtores de soja, num total de
30 mil toneladas. Outras 210
mil sacas de café foram negociadas com 615 cafeicultores.
Para o agricultor, o Barter proporciona domínio sobre seu
custo produtivo e assegura a
disponibilidade dos insumos,
serviços e equipamentos na
hora certa, sem a necessidade de desembolso ou da captação de crédito.

São Sebastião do Paraíso

Araçatuba

Suporte em
grãos
Com a oferta de silos para o
armazenamento de grãos de
soja e milho, nos tornamos
uma extensão dos produtores rurais, conferindo a eles
a oportunidade de preservar
a qualidade do produto e comercializá-lo fora de sua sazonalidade, aproveitando as
melhores condições de preço,
ampliando seus rendimentos.
Além disso, os silos apoiam a
segurança alimentar via for-

São Roque de Minas

Andradas

mação de estoques reguladores. Esses aspectos configuram importante diferencial
a serviço especialmente dos
pequenos produtores que
não têm condições de investir em estrutura própria em
razão do alto custo.
Possuímos dez silos próprios
de armazenamento de soja e
milho, com capacidade para
aproximadamente 260 mil
toneladas. Eles estão estrategicamente localizados nas cidades de Bebedouro (SP), Colina (SP), Barretos (SP), Santa
Cruz das Palmeiras (SP), Votu-

Cássia

Araxá

poranga (SP), Araçatuba (SP),
Andradina (SP), São Roque
de Minas (MG), Araxá (MG) e
Cássia (MG). Nas regiões em
que não contamos com estruturas próprias, estabelecemos parcerias para oferecer a
estocagem aos cooperados.
Todos os nossos silos e os
dos parceiros são segurados
e contam com alvará de funcionamento, garantindo tranquilidade aos produtores. Em
2021 transacionamos aproximadamente 250 mil toneladas de soja e 80 mil toneladas
de milho.

Colina

Bebedouro
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Café
Cafeicultores cooperados contam com suporte técnico, produtos e serviços e laboratório
de análise foliar, além de facilidades para beneficiamento,
armazenagem e comercialização. Nossa equipe de especialistas está capacitada para
realizar os processos de classificação da produção.
Dispomos de oito armazéns
próprios, com capacidade
total superior a 1 milhão de
sacas de 60kg e armazéns de
parceiros, distribuídos nos estados de São Paulo e Minas
Gerais. Para a comercialização, o cooperado também
conta com diferenciais como
o Barter.
Em 2021, mais de 1 milhão de
sacas foram movimentadas
em nossos armazéns, com faturamento de R$ 428 milhões.
Investimos na adequação das
estruturas de Andradas e Araxá (MG) para o recebimento
da produção a granel, conferindo maior eficiência para a
operação. Ainda na filial de
Araxá iniciamos a construção
de uma usina de beneficia-

mento de café com capacidade para 240 sacas por hora.
Cinco de nossos oito armazéns – localizados em Altinópolis (SP), Araxá (MG), São
Sebastião do Paraíso (MG) e
São Roque de Minas (MG) –
possuem as certificações UTZ
/ Rainforest Alliance para recebimento da produção dos
cafeicultores. Elas priorizam
segurança, integridade, tecnologia e qualidade – que
começam no cafezal e se estendem até as condições de
armazenamento. Em nossas
unidades, os lotes de café são
separados e identificados individualmente, minimizando
as possibilidades de mistura
e garantindo a rastreabilidade da produção.
No ano, comercializamos 5,3
toneladas do café Expresso
do Campo, produzido em
São Sebastião do Paraíso
(SP) e São Roque (SP) por
nossos cooperados, com
faturamento de R$ 138 mil.
Disponível nos sabores tradicional e gourmet, o café
Expresso do Campo tem a

qualidade da produção garantida por classificadores
especializados na testagem
da uniformidade dos grãos.
Além disso, a análise sensorial da bebida é realizada
por provadores treinados
para diferenciar os tipos,
permitindo que o produto
seja comercializado com garantia atestada.
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Nucoffee

Desde 2014, em parceria com
a Syngenta, possibilitamos
aos cooperados a participação no programa Nucofee,
que contribui para que os
cafeicultores agreguem valor
à produção, com incremento de produtividade, adoção
de processos sustentáveis e
por meio da diferenciação do
produto. O programa ocorre
em três frentes:

Nucoffee
Sustentia
Por intermédio de capacitação e tecnologia contribuímos para os que os produtores de café adotem práticas
agrícolas sustentáveis em
suas propriedades. O objeti-

vo é fazer com que ampliem
a qualidade do produto; reduzam riscos na atividade;
ganhem em produtividade
e rentabilidade por meio de
boas práticas agrícolas (com
uso racional de insumos e
recursos); estejam em conformidade com as normas sociais, trabalhistas e ambientais exigidas; e recebam o
reconhecimento do mercado
por meio de conquista da certificação internacional UTZ /
Rainforest Alliance. Em 2021,
28 cafeicultores foram certificados. Ao longo de ciclos
de quatro anos, os produtores participantes do Nucofee
Sustentia devem cumprir 129
pontos relacionados a melhores de práticas agrícolas,
conservação ambiental, ges-

tão e condições de trabalho.
Isso assegura que o café foi
produzido e manuseado em
conformidade com as condições sociais e ambientais ao
longo de toda a cadeia de suprimento. |GRI 102-12|

Nucoffee
Rastreabilidade
A rastreabilidade ocorre por
meio do registro e da auditoria de todas as etapas pelas
quais passa o café, desde o
talhão até o consumidor final,
gerando ganho na eficiência
operacional, atestando a segurança do alimento e trazendo confiabilidade. Além disso,
garante a origem geográfica,
padroniza a qualidade da pro-

dução e atende aos pontos
de controle das certificações,
proporcionando bonificação
adicional (premiação) por saca
comercializada. Em 2021, 82
produtores estavam em conformidade com o programa e
em 2022 receberão bonificação pelo produto entregue.

Nucoffee
Artisans
Em 2021, possibilitamos a
nossos cooperados a participação no programa Nucofee
Artisans. Ele insere a técnica
de fermentação controlada
nas propriedades com o objetivo de aumentar a qualidade
do produto. Contando com o
apoio da Universidade Federal

de Lavras, a iniciativa, além de
oferecer aos produtores os melhores microrganismos para a
produção de cafés de fermentação controlada, promove a
capacitação dos cafeicultores e
o acompanhamento do método. O processo de fermentação
controlada da Nucofee utiliza
microrganismos originados e
selecionados nos últimos 20
anos do próprio ambiente do
café (microbiota), a fim de influenciar no sabor e aroma dos
grãos, beneficiando o consumidor final com produtos mais
gostosos e bem pontuados.
Esse projeto tem conquistado
resultados positivos, elevando a pontuação na escala dos
grãos especiais e contribuindo
para o aumento da renda dos
cafeicultores.
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Industrialização
Possuímos quatro fábricas de
ração, nas cidades de Araçatuba (SP), Votuporanga (SP),
Araxá (MG) e Cássia (MG),
que garantem produção eficiente e elevado padrão de
qualidade. Juntas, têm capacidade para produzir aproximadamente 13 mil toneladas
por mês. Em 2021, tivemos
crescimento de 24% no faturamento, totalizando R$ 232
milhões. Também no ano iniciamos a construção de outra
fábrica de ração, em Colina
(SP). Com projeto moderno,
100% automatizado, a nova
unidade será inaugurada em
2022, com capacidade de
produção de 5 mil toneladas
mensais.
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Fundação Coopercitrus Credicitrus
Desde 2019, somos mantenedores, juntamente com a Credicitrus, da Fundação Coopercitrus Credicitrus. Com sede
na cidade de Bebedouro (SP),
a instituição, que não tem fins
lucrativos, atua com foco em
três pilares principais, destinados à pesquisa, educação e
ao meio ambiente.
Dessa forma, promovemos o
desenvolvimento dos cooperados, demais agricultores e
das comunidades do entorno, contando com parcerias
estratégicas que viabilizam a
idealização e implementação

de inciativas dedicadas ao
desenvolvimento sustentável
do agronegócio.
A Fundação conta com prédio educacional onde são
ministrados cursos técnico
e superior e treinamentos
operacionais direcionados a
produtores rurais, com o objetivo de qualificar o capital
humano para o trabalho no
campo (veja mais na página 74). A Fundação mantém
convênio com o Centro Universitário Unifafibe, que possibilita estágios a alunos de
Engenharia Agronômica para

conhecerem todo o ciclo do
processo produtivo e de manejo das culturas.
Programas ambientais também se destacam na Fundação. O CooperSemear auxilia
cooperados na restauração de
áreas de conservação de vegetação nativa e o CooperNascentes promove a restauração
de minas d’água no campo.
Esses programas contam com
o apoio de nosso viveiro de
mudas, onde são cultivadas
espécies florestais dos biomas
Cerrado e Mata Atlântica (saiba mais na página 83).

Em pesquisa, no Campo
Experimental da Fundação, empresas parceiras
desenvolvem experimentos de campo, validam e
demonstram suas tecnologias, permitindo aos agropecuaristas e estudantes
conhecerem diferentes protocolos para a condução
de lavouras (veja mais na
página 71). Soma-se ainda
um Laboratório de Solo e
Tecidos Vegetais, recentemente modernizado, com
capacidade para analisar 20
mil amostras por ano.

Integra está frente, o convênio com a Embrapa. O projeto de cooperação técnico-científica para validação
agronômica e mercadológica de variedades e práticas
de manejo de citros conferiu, desde 1985, importantes
contribuições para o cenário
da citricultura, com mais de
521 trabalhos técnicos e
científicos publicados, acima de 200 eventos, seminários e congressos nacionais
e internacionais de tecnologia e 1.850 atendimentos a
produtores e técnicos.
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Laboratório de Análise de
Solo e Folhas
Em 2021, a Fundação Coopercitrus Credicitrus investiu R$ 350 mil na modernização de seu Laboratório de
Análises de Solo e Folhas.
Com o aporte, sua capacidade passou de 13 mil para 20
mil análises de solo ao ano,
e de 2 mil para 4 mil análises
de folhas. O objetivo, com o
investimento, é prestar melhores serviços e contribuir
com o desenvolvimento da
produção agropecuária e da
produtividade no campo.
A análise de solo permite ao
produtor rural otimizar sua
produtividade ao identificar
a concentração de nutrientes
e avaliar a fertilidade da terra,
contribuindo com um melhor
planejamento do manejo
agrícola. As análises de folhas
atuam como complemento e
auxiliam na avaliação do estado nutricional das plantas,
destacando eventuais deficiências e dificuldades em
seu desenvolvimento.

O Laboratório de Análises
de Solo e Folhas atende
produtores rurais de toda
a nossa região de atuação.
As amostras podem ser levadas diretamente ao laboratório ou enviadas a uma
de nossas unidades de negócios, que as direcionam
para a Fundação. Os materiais são identificados em
um sistema exclusivo do
laboratório e, após a realização das análises, os dados são transformados em
relatório detalhado, disponibilizado nos formatos impresso e digital.
Com a nova estrutura, o laboratório passa a duplicar
sua capacidade de análises
de 10 mil para 20 mil por
ano. Em 2021, foram realizadas 15.846 análises químicas
de solo, 2.771 análises de tecidos vegetais e 20 análises
tecnológicas de frutos e sete
medições de pH, totalizando 18.644 análises.
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Resultados econômicos
Apesar dos grandes desafios enfrentados pelo setor
agropecuário brasileiro em
2021, o Produto Interno Bruto do agronegócio voltou a
crescer no ano. Os resultados não foram melhores em
razão de eventos climáticos
que afetaram fortemente a produção de algumas
culturas – como a do café,
por exemplo – e da alta no
preço dos insumos. O incremento esteve relacionado a
aspectos como alta demanda,
escassez da oferta mundial,
elevação dos preços internacionais e problemas logísticos.
Por outro lado, houve elevação
nos preços das commodities
no exterior, o que, combinado
ao real desvalorizado, permitiu
o aumento da receita a partir
das exportações.
Nesse cenário, registramos
crescimento
expressivo.
Nosso faturamento chegou
a R$ 7,9 bilhões, avanço de
35% na comparação com
o ano anterior. Fechamos
o período com Patrimônio
Líquido de R$ 1,5 bilhão,

crescimento de 15% em relação a 2020.
O resultado está atrelado ao
trabalho eficiente que executamos e à confiança dos
cooperados, o que permitiu
mitigar fatores negativos
que surgiram em 2021. Prestamos ajuda aos produtores
que tiveram grandes perdas
com a seca e com a geada;
contornamos a alta de preços e a falta de insumos no
mercado ao formarmos estoques reguladores e, com
operações de Barter (troca)
e fornecimento a prazo, regulamos oscilações de juros
e dólar. Além disso, os dois
grandes eventos comerciais
que promovemos, o Balcão
do Agronegócio e a Coo-

percitrus Expo Digital, propiciaram aos cooperados
compras antecipadas para
a safra 2021/2022, com reserva dos insumos e preços
baixos para a safra.
O aumento no nosso faturamento, em 2021, está
atrelado, ainda, a ganhos
de share. No ano, abrimos
novas lojas e registramos
crescimento no número de
cooperados.
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Estratégia
Há alguns anos, definimos
fundamentos para a nossa
estratégia optando pela expansão de área de atuação e
número de cooperados e diversificação de culturas com
as quais trabalhamos. Nosso
intuito foi reduzir riscos. A partir da nova diretriz, expandimos a atuação em soja, milho,
café, citros e outros e, paralelamente, avançamos nossa rede
de atendimento para mais estados e municípios.
O segundo pilar estratégico refere-se à fidelização do
agricultor por meio da oferta
de portfólio de serviços diferenciados. Disponibilizamos
soluções em tecnologias de
ponta e agricultura de precisão, como recursos que mapeiam áreas, identificam pragas e doenças nas lavouras,
otimizam linhas de plantios,
racionam aplicações, georreferenciam análises de solo e
otimizam as operações com
tratores e implementos. Buscamos oferecer soluções com

excelência e a preços justos. É
parte dessa estratégia o forte
investimento em nosso time
de especialistas de campo.
Fomos uma das pioneiras em
separar a equipe técnica da
equipe comercial, e mantemos estrutura dedicada, com
reporte direto à presidência,
para impulsionar a oferta de
Tecnologias Agrícolas para o
cooperado – diferencial muito forte que faz parte do nosso DNA.

O terceiro pilar estratégico é
a mescla dos dois primeiros,
ou seja, oferecer soluções
integradas e inovadoras
para impulsionar resultados
sustentáveis. Dessa forma,
queremos proporcionar aos
cooperados todo o aparato
necessário para aumentar a
sustentabilidade sistêmica
de sua operação, considerando gestão, produtividade, renda, preservação ambiental e desenvolvimento
social.

Frente ao nosso crescimento e elevado volume de negócios, reunimos condições
comerciais
interessantes
aos cooperados, até mesmo
porque geram relação de ganha-ganha com os fornecedores: possibilitamos que as
empresas parceiras acessem
os produtores.
Alicerçada nesses pilares,
nossa estratégia é continuamente analisada e avaliada. Assim, a mantemos
atualizada para atender às

necessidades e demandas
dos cooperados e do setor
agropecuário, assegurando
ao mesmo tempo a adoção
das melhores práticas ESG.
Além disso, a proximidade
entre o presidente e o vice-presidente do Conselho de
Administração (CA) e a Diretoria-Executiva permite a
discussão permanente sobre
os rumos a serem tomados,
assim como a correção de
desvios de rota em relação à
nossa estratégia.

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE COOPERCITRUS •

49

ESTRATÉGIA E GESTÃO

Governança corporativa
|GRI 102-22

Conselho de Administração

André Luiz
Perrone dos Reis

Diretoria Executiva

Victor Paschoal
Cosentino Campanelli

Conselho Consultivo

José Vicente da Silva

Ivan Antonio Aidar

Conselho Fiscal
Efetivos

João Pedro Matta

Presidente do Conselho
de Administração

Fernando Degobbi

Salin Taha

Presidente Executivo

João Rossetti Neto
Jair Guessi
João Roberto
Gasperini

Sebastião Blanco
Machado

Ivan Chiara Bertolami

Suplentes
Sergio Luiz Facio

Matheus Kfouri Marino
Vice-Presidente Conselho de
Administração

Raul Huss de
Almeida
Walter da Cunha
Stamato Filho

Simonia Sabadin
Diretora Financeira

Adelmar Rissi
Priscila Delanez Brito

João Carlos
Pieroni

José Geraldo da Silveira Mello

Diretor Comercial de Máquinas Agrícolas

Fabricio Yukio
Fugita

Paulo Tinoco
Cabral
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Nossa governança traduz o
empenho em prestar atendimento de excelência aos
cooperados, assegurar a
transparência das ações, mitigar riscos inerentes aos negócios e promover o desenvolvimento sustentável. Em
2021 seguimos o processo
de aperfeiçoamento com a
estruturação de dois comitês,

que contribuem para as tomadas de decisão do Conselho de Administração (CA).
O primeiro deles, de Investimentos, tem por objetivo
qualificar nossas gestões estratégica e financeira, refletindo sobre a administração do
capital dos cooperados. São
tomadas decisões sobre novos
negócios e/ou a realização de

obras, aquisições e vendas que
configuram oportunidades de
avançarmos, sempre respeitando os limites estatutários.
Ele é integrado pelo presidente
e vice-presidente do CA, diretor-presidente, diretora Financeira e gerente de Governança
Corporativa.
O segundo comitê é o de Sustentabilidade, composto pelo

presidente e vice-presidente
do CA, diretor-presidente, diretora Financeira, superintendente de Tecnologia, gerente
de Governança Corporativa,
coordenador de Meio Ambiente e consultor de Sustentabilidade. Alinhado à estratégia de
negócio, o órgão configura um
fórum para discussão sobre o
estabelecimento de progra-

mas e projetos dedicados à
criação de valores econômico,
ambiental, social e de governança em nossa atuação.
Há ainda, desde 2020, o Comitê de Ética, responsável
por receber, apurar e deliberar as medidas a serem adotadas em relação a denúncias de violação do Código de
Conduta e Ética.
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Estrutura de governança
|GRI 102-18 I 102-22 I 102-23

Conselho
Consultivo

Assembleia
Geral

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

A Assembleia Geral dos Associados,
que se reúne ordinariamente uma
vez ao ano e extraordinariamente se
necessário, é a instância máxima decisória, seguida pelo Conselho de Administração (CA) e pela Diretoria-Executiva.
O CA é composto por 12 membros, todos cooperados, eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de quatro
anos. Dois de seus integrantes ocu-

pam os cargos de presidente e vice-presidente. Entre as funções do órgão
está deliberar sobre o planejamento
e diretrizes estratégicos e planos de
negócios. Seus membros reúnem-se
pelo menos uma vez a cada mês. Todos são empresários rurais com experiência em diferentes culturas/ramos
de negócio.
A administração é fiscalizada por um
Conselho Fiscal, integrado por três

membros efetivos e três suplentes,
todos associados, eleitos pela Assembleia Geral. Suas reuniões são mensais. O órgão fiscaliza as operações,
as atividades e os serviços em termos
financeiros.
Optamos também pela instalação de
Conselho Consultivo, do qual fazem
parte membros indicados pelo Conselho de Administração. Entre suas
atribuições estão propor diretrizes

Presidência
executiva

estratégicas por intermédio do CA e
nos subsidiar, via Conselho de Administração, na coleta de sugestões para
o planejamento anual.
A Diretoria-Executiva é composta
por três membros: o diretor-presidente, a diretora Financeira e o
diretor Comercial de Máquinas
Agrícolas. Sua tarefa é executar a
estratégia e as diretrizes delineadas
pelo CA.
RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE COOPERCITRUS •

52

ESTRATÉGIA E GESTÃO

Departamento de Governança
Desde 2020 contamos com o Departamento de Governança, que auxilia outras áreas internas, de
forma consultiva. Ele se divide nas seguintes frentes, complementares entre si:

Compliance – Atende o Canal de
Denúncias e Fale Conosco, apurando as denúncias e reclamações, e realiza a revisão do Código
de Conduta e Ética e dos treinamentos que os envolvem.

Controles internos – Acompanha a implementação dos planos
de ação, realiza e monitora os
ajustes de inventários de estoques e contribui na elaboração de
políticas corporativas.

Auditoria interna – Identifica as
fragilidades de controle dos processos, com foco em riscos, e recomenda planos de ação.

Gestão de ativos – Administra
nossos ativos, promovendo a
venda dos obsoletos, e monitora
a contabilização desses bens.

Gestão de riscos – Acompanha
os principais riscos corporativos,
avaliando seus potenciais impactos e nossa exposição a eles,
permitindo a tomada de decisões
estratégicas.

Sustentabilidade – Integra
ações ESG à cultura e à estratégia
organizacional, monitorando e
antecipando temas de sustentabilidade, visando ações que reduzam os riscos e capturem oportunidades para nós, os cooperados
e a sociedade.
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Ética e compliance
Nosso Código de Conduta
e Ética, lançado em 2020,
orienta os membros dos Conselhos, diretores e cola¬boradores a fazerem as escolhas
certas no estabelecimento
das relações comerciais e pessoais e na condução de nossas atividades. O conteúdo
aborda assuntos referentes à
diversidade, direitos humanos, lei anticorrupção, conflitos de interesse, entre outros.
Todos os colaboradores recebem o documento e se comprometem a respeitá-lo, além
de serem comunicados e treinados sobre nossas políticas
e práticas anticorrupção. |GRI
102-25, 205-2|
Em 2021, conduzimos pesquisa interna, on-line, para
averiguar o grau de aderência
dos profissionais ao código.
Para assegurar a participação
de todos, foram disponibilizados mais de mil microcomputadores para uso dos que
não tinham o equipamento.
O questionário foi composto por questões de múltipla
escolha, e a nota média final

obtida foi 93,3, de 100 pontos
possíveis.
Para o tratamento de eventuais violações do Código de
Conduta e Ética, assim como
para sanarmos dúvidas e recebemos sugestões sobre o
documento, mantemos o Canal de Ética, operado por empresa terceirizada. Qualquer
pessoa, interna ou externa,
pode acessá-lo por intermédio da internet (www.contatoseguro.com.br/coopercitrus) ou por telefone (0800
601 6895), tendo a garantia
de anonimato. Após o registro do contato, o conteúdo é
encaminhado ao Comitê de
Ética, que investiga e soluciona a demanda, dando a tratativa adequada a cada tema.
Em 2021, por meio do Canal
de Ética recebemos e tratamos 145 denúncias.
|GRI 102-17|
No ano, realizamos pesquisa
com ampla adesão de nossos
colaboradores sobre Relacionamentos e Conflitos de Interesse visando ao ajuste de
potenciais pontos de conflito.
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Gestão de riscos
Dedicamo-nos a identificar,
controlar e mitigar fatores
que possam comprometer
o desempenho e a sustentabilidade dos negócios.
Nesse sentido, em 2021
construímos uma matriz
de riscos cuja consolidação envolveu entrevistas
com executivos e gestores

de diferentes áreas, análise
sobre gaps de controle e
um walk-though pelos diferentes processos internos.
Também serviram de subsídio os contatos realizados
por meio do Canal de Ética.
Os riscos identificados estão distribuídos em cinco
grandes categorias: estraté-

gicos, financeiro/contábeis,
operacionais, regulamentares e cibernéticos. No total,
foram definidas 125 ameaças às operações.
A partir da discussão sobre
cada tema e da análise a
respeito dos controles existentes, há definição sobre
sua criticidade, consideran-

do vulnerabilidade e potencial impacto. Assim, os riscos são classificados como
muito altos, altos, médios
ou baixos, o que indica as
medidas para mitigá-los
(com a introdução de novos controles) ou terceirizá-los (com a contratação de
seguros, por exemplo). Há

riscos que são aceitos como
inerentes aos negócios.
Para 2022 estudamos a estruturação de Comitê-Executivo
de Auditoria e Risco, que será
constantemente alimentado
com informações sobre as
ameaças e discutirá, de forma
tempestiva, as medidas a serem adotadas.
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Cooperados
Encerramos 2021 com 37.938 produtores rurais associados, o que
representa crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior. Do total, 73% são considerados pequenos, enquanto 23% se enquadram
na categoria de médios e 4% na de grandes agropecuaristas.

2021 - 37.938 produtores rurais associados
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Motivos para de ser um cooperado

• Adquirir produtos de qualidade e marcas renomadas do mercado

• Contar com oficinas com mão de obra especializada para máquinas,

com preços justos.

tratores e implementos.

• Valer-se de crédito rural e financiamentos especiais por meio dos

• Contratar a entrega de diesel na propriedade.
• Valer-se da recepção da produção de grãos (soja, milho e café).
• Contratar projetos de irrigação com monitoramento do melhor uso

maiores agentes de financiamento do País.

• Ter apoio técnico e assistência de pós-venda.
• Vender antecipadamente a produção de soja e café.
• Negociar na categoria Barter – troca de sacas de grãos por insumos

e máquinas agrícolas.

• Participar de eventos técnicos, ministrados por especialistas.
• Ter atendimento às principais culturas agrícolas, com tecnologias

que visam produtividade.

•

Fazer a devolução legal das embalagens de agroquímicos com facilidade.

• Acessar soluções em seguros agrícolas.
• Poder contratar consórcios de máquinas, tratores e implementos.
• Ter condições exclusivas de pagamento e taxas diferenciadas.

da água e assistência técnica especializada.

• Receber apoio para o início do cultivo de nova cultura.
• Contar com treinamentos para as equipes das propriedades.
• Receber recomendações técnicas e agronômicas de equipe especializada.
• Acessar insumos de ponta com resultados comprovados.
• Fazer tratamentos biológicos.
• Ter acesso a sementes de alta tecnologia genética, adaptadas à nos-

sa região de atuação.

• Adquirir nossas rações, de alta qualidade, para equinos, bovinos,

suínos e aves.
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Capacitação de cooperados
Ao longo do ano, promovemos eventos de capacitação dos nossos cooperados,
para os quais é fundamental
a atuação da Fundação Coopercitrus Credicitrus, que disponibiliza cursos e Dias de
Campo.
Além disso, realizamos eventos localizados para divulgação sobre temas como novos
portfólios de produtos e serviços, cultivares de soja, híbridos
de milho e manejo integrado.
Em cada filial realizamos de
três a quatro atividades anuais
para difundir a parte técnica
de maneira que os produtores se familiarizem com novos
métodos de manejo.
Anualmente ofertamos simpósio temático sobre determinada cultura, no qual participam pesquisadores externos,
de entidades como a Embrapa. Assim, colocamos os cooperados em contato com o
que há de mais atualizado em
termos de produção. Estabelecemos ainda parceria com o
Sebrae em unidades próximas
a Bebedouro (SP) para capaci-

Campo Digital, mais de 5 mil vídeos e
documentos sobre manejo agropecuário

tar cooperados em relação à
gestão financeira.
Destaque de 2021 foi o relançamento do Coopercitrus
Campo Digital, plataforma
que coloca à disposição mais
de 5 mil vídeos e documentos com informações sobre
manejo agropecuário, boas
práticas e demonstrações de
tecnologias para melhorar a

produção. Pretendemos, assim, contribuir para que produtores rurais e profissionais
do agronegócio atualizem
seus conhecimentos e entendam como solucionar problemas sobre diversas culturas,
do planejamento do plantio
à colheita.
Os visitantes do portal encontram material organi-

zado em jornadas temáticas sobre diversas culturas,
como amendoim, batata,
café, cana-de-açúcar, citros,
milho, soja, tomate e pecuária. Os conteúdos são apresentados por nossos técnicos especialistas, de forma
prática e objetiva. Há também jornadas especiais que
apresentam novas tecnolo-

gias de mecanização agrícola e os projetos desenvolvidos por nós e pela Fundação
Coopercitrus Credicitrus. O
visitante pode acompanhar
as inovações de mais de 140
empresas líderes no fornecimento de tratores, máquinas, implementos, insumos,
serviços e soluções de agricultura de precisão.
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Plano de saúde
Em parceria com a Unimed,
passamos a oferecer a todos
os cooperados, em 2021, o
Plano Nacional de Saúde da
Unimed. Até então, o benefício era restrito a associados
de municípios de São Paulo,
com abrangência estadual.
O produto é regulamentado pela Agência Nacional de
Saúde (ANS) e inclui cobertura ambulatorial, internações
hospitalares e obstetrícia,
consultas médicas, exames
e tratamentos, sem coparticipação. Outros diferenciais
são a facilidade na contratação, que pode ser efetuada
em qualquer uma das nossas
filiais, com suporte exclusivo
da Unimed e a possibilidade
de isenção de carência. Como
cooperativa,
asseguramos
ao nosso coopera¬do preços mais atraentes e a possibilidade dos planos serem
estendidos a dependentes,
como cônjuge e filhos com
até 21 anos completos, ou 24
anos, caso estejam cursando
a faculdade.
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Comunicação
Atuamos para deixar o
produtor rural conectado
ao que há de inovador em
relação ao agronegócio.
Nesse sentido, investimos
em canais de comunicação
capazes de fazer efetiva diferença no campo. Nossa
Revista Agropecuária chegou ao 35º ano em 2021,
mantendo-se como um dos
principais canais de contato. Mensal, a publicação leva
a 23 mil produtores rurais, em
mais de 500 municípios, artigos técnicos, cases de sucesso, relatos e entrevistas com
cooperados,
apresentação
de tecnologias, divulgação
sobre eventos e campanhas,
boas práticas agropecuárias,
opiniões e artigos de profissionais referências no setor.
No ano promovemos também profunda reformulação
em nosso site (www.coopercitrus.com.br), que se tornou
mais moderno e atraente.
Nele, o cooperado encontra
informações sobre nossas

unidades, produtos, serviços
e tecnologias disponíveis,
além de notícias, artigos técnicos, agenda de eventos,
cotações e classificados para
compra e venda de equipamentos e imóveis agropecuários. Entre as novidades está
o CooperCast, um podcast
apresentado por profissionais e especialistas do mercado. No site também é possível
fazer downloads de nossos
balanços, Código de Conduta e Ética, Estatuto Social,
Relatório de Sustentabilidade e Código do Consumidor.
Estão disponíveis links para
acesso às edições da Revista,
ao Shopping Rural, ao Campo
Digital (leia mais abaixo) e ao
portal da Fundação Coopercitrus Credicitrus.
Ainda em 2021 passamos a
utilizar com maior ênfase redes sociais como LinkedIn
e Instagram para divulgar
nossas ações e compartilhar
conhecimentos com os cooperados.

Revista Agropecuária

COOPERCITRUS
COOPERCITRUS
REVISTA
REVISTA
AGROPECUÁRIA
AGROPECUÁRIA

CÓDIGO DE CÓDIGO DE
CONDUTA CONDUTA
ÉTICA
ÉTICA

www.coopercitrus.com.br
Clique no botão para conhecer
os meios de comunicação da Coopercitrus.
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Intercooperação: agricultura familiar
GRI 413-1
Com o apoio da Coopercitruse a assessoria do Sebrae Barretos, a Cooperativa de Produtores Rurais de Agricultura
Familiar (Coperfam) foi constituída em 2012 com o intuito
de contribuir para o desenvolvimento sustentável da
agricultura familiar, ampliando o acesso de agricultores
ao mercado para a comercialização de seus produtos.
Auxiliamos a entidade com
o fornecimento de produtos
e serviços, suporte técnico e
consultoria operacional.
A produção dos cooperados
é direcionada ao varejo, ao
Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) e
à Citrosuco. Conta com 116
associados distribuídos pelo
norte de São Paulo. Desse total, 74 se dedicam à cultura
de laranja.
Desde 2014, a fruta produzida pela Coperfam é certificada com o selo Fairtrade,
que exige dos cooperados o
cumprimento de vários cri-

térios sociais, ambientais e
econômicos durante todo o
ciclo de produção, auditados
anualmente. Em contrapartida, a certificação assegura
aos citricultores um preço mínimo pela fruta e um prêmio
(Fairtrade Premium) à cooperativa. Por sua vez, a cooperativa destina o prêmio Fairtrade a iniciativas que visam
ganhos de produtividade,
produção, qualidade, gestão
das propriedades e melhorias
ambientais e sociais.
Uma das ações relevantes é
a compra de implementos
agrícolas para serem usados
gratuitamente pelos associados que não têm condições
de adquiri-los ou são de uso
esporádico. Exemplo são podadeiras, perfuradores de
solo, sulcadores, subsoladores, guincho, coroadeiras e
adubadoras, entre outros, os
quais a Coperfam se responsabiliza pela manutenção.
Também são ofertados aos
associados assistência técni-

ca e análise de solo e foliar
gratuitas. Especialistas os
orientam sobre temas como
controle de pragas e doenças; condições do solo e das
plantas para a escolha correta e aplicação eficiente de
fertilizantes e corretivos, reduzindo também o impacto

ambiental e necessidade de
readequar pomares que estão com excesso de sombreamento, o que compromete a
produtividade.
Outro foco é a capacitação
dos associados, para os quais
é mantido um calendário
anual de treinamentos. Em

2021 foram realizadas 162
horas de capacitação para
375 pessoas, entre cooperados, funcionários permanentes e safristas. O projeto de
processamento de mandioca
de mesa descascada e embalada a vácuo continua em desenvolvimento.
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Ações adicionais
• Distribuição de kits de pulverização a todos os envolvidos nos
ciclos de produção – cooperados, familiares e funcionários –
que passaram por treinamento
sobre o tema.

A Coperfam identificou os
agricultores familiares que se
dedicam a esse cultivo e incentivou a produção entre os
cooperados e a comunidade,
o que proporciona renda extra
via produção intercalada com
a de laranjas ou em áreas para
rotação de cultura. A Fundação
Coopercitrus Credicitrus contribuiu com a iniciativa ao fornecer uma área para testes de
três variedades de mandioca
de mesa, no âmbito de parceria entre Coperfam e Embrapa.
Na Fundação, a Coperfam
apoiou a construção de redes coletoras de esgoto que
garante a destinação correta dos efluentes produzidos,

prevenindo a proliferação de
doenças e poluição e favorecendo o funcionamento da
instituição que atende a comunidade da região com cursos gratuitos na área agrícola.
Também disponibilizou recursos para a instalação de 25
fossas sépticas nas propriedades dos cooperados. A ideia é
melhorar o saneamento nas
regiões rurais, evitando assim
a contaminação do solo.

• Manutenção de estação meteorológica para fornecer informações necessárias e confiáveis
das variáveis climáticas em conjunto com outras estações parceiras.
• Fornecimento de jarras graduadas, balanças eletrônicas
e pluviômetros para a correta
aplicação e redução no uso de
agroquímicos.
• Bonificação anual como incentivo a citricultores que
cumprem todos os critérios
estabelecidos pela certificação
Fairtrade.

• Empréstimo de carreta sanitária usada no campo nos períodos de colheita da laranja.
• Fornecimento de gramíneas
para cobertura de solo, evitando erosão e compactação nas
propriedades selecionadas pelo
técnico de campo.
• Manutenção do Prêmio Safra
Contra Granizo, fundo de reserva que pode ser acionado se
produtores perderem sua produção de laranja em razão do
fenômeno climático.
• Fornecimento, na pandemia de
Covid-19, de termômetros, álcool
em gel e máscaras para cooperados ativos e funcionários rurais.
• Placas sinalizadoras de identificação em vários ambientes das
propriedades.

www.coperfam.com.br
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Colaboradores
|GRI 404-2|

O ano de 2021 foi marcado por intensa atividade de preparação da
área de Recursos Humanos para os períodos
vindouros. Com os nossos gestores, desenhamos o planejamento
estratégico para o próximo quinquênio, visando
fortalecer os pilares de
gestão de pessoas e nos
consolidar como centro
de atração, desenvolvimento e retenção de
talentos. Para qualificar
ainda mais a gestão de
pessoas, estão em desenvolvimento
cinco
polos de apoio na forma
de business partner nas
pontas.
Uma das medidas adotadas no período foi o
recrutamento interno.
As vagas disponíveis
são agora anunciadas
previamente entre os
colaboradores,
que
podem se candidatar
ao preenchimento. A

prática nos permite
ser mais assertivos nas
contratações, além de
promover a mobilidade
interna. Com a iniciativa, movimentamos no
ano 21% dos colaboradores entre mérito e
promoções.
No sentido de identificar novos talentos para
os nossos quadros,
mantemos programas
de entrada como o Jovem Aprendiz e o de
Estágios. O objetivo
é desenvolver os jovens para que possam
preencher
posições
efetivas em nosso quadro funcional.
Quanto ao recrutamento externo, qualificamos a atuação com o
uso da rede social LinkedIn e do site vagas.
com, o que ampliou o
número de candidatos
para cada vaga aberta e
reforçou nossa imagem
de marca empregadora.

No decorrer do ano,
também realizamos o
Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT), a partir
do qual identificamos
– e agimos para sanar
– os gaps de nossas
equipes, tanto técnicos
como comportamentais, oferecendo programas de capacitação
adequados às suas necessidades.
Com a permanência da
pandemia de Covid-19,
ampliamos o número de capacitações a
distância. Conduzimos
mais de 9 mil treinamentos, especialmente
legais, levando 99% dos
participantes a concluírem os módulos. No ano,
proporcionamos mais de
45 mil horas de capacitação aos colaboradores,
o que representa uma
média de 14,9 horas por
profissional.
|GRI 404-1
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Total de colaboradores por categoria funcional e gênero
|GRI 102-8, 401-1|

Homens

Mulheres

Total

Conselho

17

1

18

Diretor/Presidente

2

1

3

Estratégico

4

0

4

Liderança

138

17

155

Liderança operacional

136

17

153

Especialista

28

3

31

Técnico

184

1

185

Comercial

430

48

478

Administrativo

370

268

638

Operacional

1026

345

1371

Aprendiz

21

28

49

Estagiário

3

3

6

2359

732

3091

Total
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Segurança e saúde
|GRI 403-3, 403-4, 403-5|

Nossa área de Saúde Ocupacional desenvolve métodos
para monitorar as condições
de trabalho a fim de evitar
doenças do trabalho e problemas de saúde aos nossos
colaboradores. Tanto na contratação quanto uma vez ao
ano, todos os funcionários
passam por avaliação médica.
Além disso, envolvemos os
colaboradores desde o início
do mapeamento de perigos e
riscos nas tarefas que desempenham, sendo responsáveis
por informar detalhadamente
suas funções e as ferramentas
utilizadas. Alguns ainda participam de inspeções de segurança com checklist de temas
relacionados às normas de
segurança, combate a incêndios e outros temas.
Por meio de orientações, capacitações e medidas estruturadas, reforçamos entre os
colaboradores a cultura de
saúde e segurança no desempenho de suas funções. Em

2021 investimos em treinamentos sobre Normas Regulamentadoras (NR) aplicáveis
aos nossos negócios para garantir a aptidão aos profissionais no desenvolvimento das
atividades com qualidade,
sempre priorizando sua segurança e a dos colegas por

meio da aplicação, na prática, de conceitos e medidas
de controle de risco.
Elegemos, no ano, as novas
gestões das 27 Comissões
Internas de Prevenção de
Acidentes (Cipas), distribuídas por 148 filiais. Os
colaboradores eleitos são

oriundos de diferentes departamentos e atuam com
foco na prevenção de acidentes, nos cuidados com
as pessoas e nas melhorias
de condições de trabalho.
Os integrantes das Cipas se
reúnem mensalmente para
discutir segurança e aciden-

tes de trabalho e desenvolver ações para mitigar os perigos e riscos identificados.
Eles passam por treinamento de 20 horas para atualizações em relação a ajustes
regulamentares e possíveis
mudanças nos procedimentos internos.
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Com apoio dos integrantes
das Cipas e de assistentes
administrativos, realizamos
o Programa Diálogo Semanal de Segurança (DSS) nas
unidades. O propósito é a
conscientização dos colaboradores sobre segurança,
saúde e meio ambiente. Entre os temas abordados estão
segurança no trabalho e no
trânsito, uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sustentabilidade,
saúdes física e mental, ergonomia e saúde ocupacional.
Em relação ao último tema,
monitoramos os profissionais para prevenir doenças
e outros problemas de saúde relacionados ao desenvolvimento de suas atividades. Na contratação, os
novos funcionários passam
por avaliação médica e recebem orientações sobre
bem-estar.
Em Bebedouro (SP) oferecemos aos colaboradores
ginástica laboral três vezes
por semana. Nos encontros,
difundimos informações que

incentivam exercícios físicos
e hábitos saudáveis e orientamos sobre temas como postura, prevenção de doenças
laborais e sedentarismo.
Para além da segurança ocupacional,
desenvolvemos
ações dedicadas à saúde e ao
bem-estar, como campanhas
de conscientização com palestras educativas sobre saúde em datas especiais, como
Setembro Amarelo (campanha de prevenção ao suicídio), Outubro Rosa (para alertar sobre o câncer de mama e
de colo do útero) e Novembro
Azul (com informações sobre
o câncer de próstata e pele).
Em 2021, a taxa de frequência de acidentes com afastamento foi de 5,6. A taxa de
frequência sem afastamento
foi de 0,7. Concluímos o ano
com zero óbitos e 49 acidentes, sendo 12 de trajeto e 37
típicos, que tiveram abertura
de Comunicação de Acidente
de Trabalho (CAT). Mantemos
nossa atuação firme para reduzir cada vez mais esses dados. |403-9|
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Benefícios
|GRI 401-2, 403-6|
Aos nossos colaboradores oferecemos amplo pacote de benefícios que inclui:

• Vale-alimentação a todos os • Convênio médico com cober- • Seguro de vida complementar, • Programa de Participação nos
profissionais.

• Vale-refeição a ocupantes de
cargos específicos, de acordo
com negociação sindical.

•

Vale-transporte a todos os
que necessitam fazer uso de
transporte público ou rodoviário.

tura nacional, extensivo a dependentes.

•

Convênio odontológico, de
adesão voluntária.

que arca com 100% dos custos
com desconto em folha de pagamento.

• Programa de Apoio Pessoal,
em parceria com a Auster.

• Seguro de vida 100% subsidiado.
• Previdência privada.
• Acesso à Associação dos Funcionário da Coopercitrus (AFC).
• Empréstimo consignado.

Resultados, que abrange todos
os profissionais.

• Check up anual para executivos da alta liderança.
• Cesta de Natal.
• Concessão de automóvel para
alguns cargos, como parte do
Pacote de Remuneração total.
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5.2.4. Covid-19
Para monitorar os efeitos
da pandemia de Covid-19,
criamos um comitê que se
reuniu periodicamente, avaliando o número de casos e
detectando medidas para
mitigar riscos de novas infecções. A quase totalidade
da equipe administrativa
migrou para home office,
tendo à disposição os recursos necessários à condução
das atividades. Além disso,
afastamos preventivamente
todos os profissionais acima
de 60 anos ou que se enquadravam em grupos de risco.
Ainda para garantir o bem-estar de todos as entrevistas, para a contratações de
profissionais, foram feitas
on-line.
Atentamos para que os profissionais em home office
equilibrassem as vidas pessoal e profissional. Nesse
sentido, promovemos palestras e encontros semanais
com lideranças – o Coopercitrus em casa. Aos que tiveram de manter atividades
presenciais, instalamos esta-

ções de trabalho separadas
por acrílico e disponibilizamos álcool em gel em todas
as dependências. Também
realizamos campanhas para

estimular a vacinação.
Em nossas lojas e com o
time de campo seguimos
à risca as determinações e
os protocolos recomenda-

dos pelas autoridades de
saúde, o que incluiu uso de
máscaras e face shields. Nas
unidades, disponibilizamos
álcool em gel e termôme-

tros, incluímos barreiras de
acrílico nos caixas e pontos
de atendimento e promovemos constantes sanitizações
dos ambientes.
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Fornecedores
|GRI 102-9|

Com a missão de entregar
resultados sustentáveis aos
cooperados e à sociedade,
atuamos de forma a oferecer
soluções integradas e inovadoras que agreguem produtividade e sustentabilidade a
todo o ecossistema de produção agropecuária.
Assim, fornecemos insumos
de qualidade que suportam
todo o ciclo produtivo no
campo, como insumos agrícolas e veterinários, máquinas e implementos agrícolas,
sistemas de irrigação e de
energia fotovoltaica e combustíveis. Para desembarcar
novas tecnologias no campo,
temos fornecedores ligados
às tecnologias de agricultura
4.0 e prestamos serviços de
consultoria a nossos cooperados nessa área. Na comercialização da produção de grãos,
temos como fornecedores
produtores de soja, milho e
café, e atuamos na compra e
venda desses produtos e na
industrialização de grãos em
nossas fábricas de rações.

Completam nosso quadro de
fornecedores aqueles ligados
à logística e aos serviços de
facilities. Em 2021, trabalhamos com 7.935 fornecedores
de insumos, serviços, grãos e
ligados às áreas administrativas da cooperativa.
Para garantir as melhores
práticas e fortalecer a sustentabilidade na cadeia de suprimentos, iniciamos em 2021 a
estruturação da área de Gestão de Relacionamento com
Fornecedores. Ela passará a
ser responsável pelo planejamento estratégico e pelas
políticas internas, bem como
por promover a qualificação,
homologação e avaliação dos
parceiros, visando à excelência operacional, à mitigação
de riscos e à melhoria contínua dos processos de suprimentos. Os novos processos
estarão operacionais a partir
de 2022.

Corrobora essa ação a certificação ISO 14001, por meio
da qual foram definidos os
fornecedores críticos levando em conta seu potencial
de impacto ambiental. Foram
adotados, ainda, protocolos
de homologação para eles,
considerando aspectos legais
e operacionais.
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Campos experimentais
Para estimular o desenvolvimento de tecnologias agrícolas e aproximar o produtor
rural e as marcas de insumos
mais importantes do setor, a
Fundação Coopercitrus Credicitrus disponibiliza áreas
para empresas parceiras realizarem experimentos de campo, com foco na validação e
demonstração de suas tecnologias. Em aproximadamente
37 hectares estão instalados
17 plots, onde são testados
produtos, estudados diferentes tratamentos e validados
protocolos agrícolas variados.
A Fundação se responsabiliza
pela estrutura para o funcionamento dos espaços, o que
inclui sistema de irrigação
automatizado com cavalete
na entrada do plot, máquinas
e implementos para preparo
do solo, plantio, condução e
colheita, tratores com módulos georreferenciados para
piloto automático, plantadora com sistema hidráulico
e pneumático para distribui-

ção de sementes e adubos,
pulverizadores de barra e
outros implementos para
atender da melhor maneira
possível às solicitações das
empresas. Além disso, fornece mão de obra para aplicação dos protocolos, o que
é supervisionado por dois
engenheiros agrônomos especialistas em mecanização,
tratos, experimentação agrícola e coordenação de atividades de campo.
Nos plots são desenvolvidos
Dias de Campo que permitem às empresas demonstrarem suas soluções e proporcionam ao cooperado a
oportunidade de analisar, em
uma mesma área, diferentes
protocolos para manejo da
lavoura. Além disso, as marcas parceiras têm acesso à
área de eventos e aos ambientes acadêmicos da Fundação Coopercitrus, o que
possibilita unir teoria e prática, criando um ambiente perfeito para a inovação.

Em 2021, em razão da Covid-19, a realização das atividades presenciais ficou
prejudicada. Com isso, foram
promovidos apenas três Dias
de Campo. A perspectiva
para o próximo ano, em razão
do possível arrefecimento da
pandemia, é incrementar o
número de atividades desenvolvidas nas instalações da
Fundação.

Os parceiros no Campo Experimental da
Fundação Coopercitrus Credicitrus
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Parceria para inovação - Calda Inteligente
com cooperativas e fomentar um ambiente de maior
sustentabilidade e inovação,
impulsionando projetos arrojados e de impacto. A conquista significa aporte de até

R$ 1,5 milhão para o desenvolvimento do protótipo.
A inovação apresentada é
única no mundo. Ela prevê
o uso de aplicativo em que
o produtor rural recebe in-

formações sobre a ordem de
mistura e compatibilidade de
inseticidas, fungicidas e herbicidas, entre outros, a partir
da leitura do rótulo do produto a ser aplicado. Além disso,

um fluxômetro mede o volume adequado a ser utilizado
na calda e assegura que não
ocorra derramamento nem
contato do operador com
químicos.

Imagem Ilustrativa.

Com uma solução para mistura de calda automatizada, denominada Calda Inteligente,
vencemos o programa Coopera+, da Bayer, inciativa que
visou fortalecer a parceria
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Comunidades
Procuramos contribuir para
os desenvolvimentos econômico e social das comunidades, em linha com nossa
missão de entregar resultados sustentáveis também à
sociedade.
Nesse sentido, pelo segundo
ano consecutivo, transformamos as visitas à Coopercitrus Expo Digital em ação
solidária, em parceria com
as empresas participantes
do evento. Cada acesso aos
estandes virtuais dos expositores representou a doação
de R$ 0,50 para o Hospital do
Amor, de Bededouro (SP). No
total, foram arrecadados R$
298 mil.
Também realizamos anualmente ações no dia 18 de
agosto, quando é celebrado
o Dia Nacional do Campo
Limpo (leia mais na página
38). A data visa reconhecer
o trabalho de todos os agentes envolvidos na logística
reversa de embalagens de

agroquímicos no Brasil e celebrar os resultados alcançados. Nela também acontecem ações de sensibilização
e conscientização ambiental
nas comunidades.
Nessa linha, promovemos

concurso de redações e desenhos, em parceria com as
escolas municipais das cidades de Bebedouro (SP) e
Catanduva (SP). Na primeira
cidade, 726 alunos das 4ª e
5ª séries participaram, de-

senvolvendo textos sobre o
tema “Vivendo num planeta
mais sustentável com a economia circular”. Em Catanduva, 978 estudantes da 4ª série apresentaram desenhos
a respeito da “Agricultura no

dia a dia das famílias brasileiras”. Os vencedores em cada
categoria receberam prêmios; em Bebedouro também houve a distribuição de
kits educacionais a outras 21
crianças.
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Educação
|GRI 413-1

A Fundação Coopercitrus Credicitrus forma capital humano para o setor agropecuário
oferecendo cursos superior,
técnico e de capacitação a
cooperados e comunidades.
Assim, pretende contribuir
para aumentar o resultado
agropecuário, o que traz retornos econômicos, sociais e
ambientais.
Em julho de 2021, a entidade
inaugurou um moderno prédio educacional, projetado
para ser um polo regional de
formação. As instalações têm
capacidade para receber 600
alunos e se destacam pelo
projeto arquitetônico inovador, com aproveitamento da
luz solar. São mais de 1,5 mil
m² de área construída, dez
salas de aulas com estruturas
inteligentes que propiciam
a integração entre alunos e
professores, laboratório de
informática e biblioteca.
As instalações suportam treinamentos operacionais dedicados ao produtor, como de
tratorista, mecânico e tecnologia na aplicação de insumos.

Em 2021 a Fundação sediou
os cursos Técnico em Agronegócio e superior em BigData
em Agronegócio, gratuitos,
com garantia de transporte e
alimentação para os alunos.
No primeiro, em parceria com
a Escola Técnica Estadual (Etec)
Professor Idio Zuchi, os estudantes participam de aulas
presenciais ou a distância e conhecem técnicas de gestão e
comercialização, avaliação de
custos de produção e aspectos econômicos para a introdução de produtos e serviços
e ações de marketing. Após a
conclusão do curso, eles estão
aptos a executar atividades de
gestão do negócio rural, inclusive em empreendimentos
da agricultura familiar. Podem
ainda participar de sistemas de
gestão ambiental e social e do
desenvolvimento tecnológico,
visando à qualidade e à sustentabilidade do negócio, além
orientarem produtores e trabalhadores rurais na organização
de associações e cooperativas.
Em 2021, o curso beneficiou 40
alunos.

Já o curso superior em BigData em Agronegócio foi
lançado em 2021, em parceria com a Faculdade de
Tecnologia (Fatec) Jorge
Caram Sabbag, de Bebedouro (SP). No primeiro ano,
40 estudantes ingressaram,
aprendendo a manipular e
instalar equipamentos para
captação e geração de dados, bem como a programar
sistemas de análise de grande volume de informações.
Após a conclusão do curso,
terão capacidade para desenvolver softwares dedicados ao agronegócio; instalar e gerenciar dispositivos
de Internet das Coisas (IoT),
como sensores, em ambientes agrícolas para captar e
gerar dados; projetar e configurar redes de sensores
e de transmissão de dados
de campo; analisar dados
coletados pelos aparelhos
e produzir relatórios para a
tomada de decisão de gestores de agronegócios; e implementar banco de dados
em nuvem.
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COMPARTILHADO
|GRI 102-40, 102-43|
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Em nossa Política Ambiental, assumimos como compromissos:
• A proteção ambiental e a prevenção da poluição, por meio
da gestão operacional dos agroquímicos, resíduos, combustíveis e afins, resposta a emergências ambientais e demais
controles ambientais em nossos processos.
• O atendimento aos requisitos legais e outros subscritos internamente.
• A melhoria contínua do sistema de gestão ambiental, para
aumentar o desempenho relacionado ao tema.
Do ponto de vista de gestão e eficiência, o marco de 2021
foi a certificação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) com
base na ISO 14001, que especifica ações para proteção do
meio ambiente, controle dos impactos e melhoria contínua
de processos. Foram certificadas dez unidades de negócio e a
Fundação Coopercitrus Credicitrus. Elas serviram como piloto para estendermos a ISO 14001 às demais filiais a partir de
2022. Como reflexo dos nossos avanços, todos os indicadores
ambientais apresentaram melhoras no ano.
Outro destaque foi o início da geração de indicadores de treinamentos relacionados às questões ambientais. Elencamos
11 procedimentos que consideramos críticos, estabelecendo
a necessidade de realizar capacitações obrigatórias a respeito deles. Assim, de acordo com a função do colaborador, ele
recebe treinamento específico para atuar com mais eficiência
e segurança. Por meio de visitas às filiais, também identificamos gaps de capacitação e promovemos a reciclagem. Ao
longo do período realizamos 1.209 horas de cursos ministrados a 213 colaboradores.
Além desses treinamentos obrigatórios, é feita a apresentação sobre a área e nossas ações ambientais a todos os novos
colabores.
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Resíduos
|GRI 306-1, 306-2|

Nossa gestão de resíduos atende os requisitos legais, aplica os princípios de sustentabilidade para reduzir, reutilizar e reciclar, e ocorre
em cinco etapas: diagnóstico inicial, coleta interna e segregação,
armazenamento na filial, coleta e transporte externo, tratamento e
destinação final.
Em 2021 registramos crescimento no volume de resíduos recicláveis
em nossas operações, o que decorre, em boa parte, da introdução
da coleta seletiva nas 11 unidades certificadas pela ISO 14001, sob
o padrão do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) de segregação baseada em cores. Nossa meta para 2022 é disponibilizar
esse tipo de coleta em todas as filiais. Soma-se ainda o trabalho de
treinamentos desenvolvido no ano e a fiscalização realizada em todas as filiais para assegurar a gestão correta dos resíduos.
Outra meta é agregar valor aos materiais arrecadados, ou seja, fazer
deles uma fonte de receita. Para isso, homologamos empresas com
as quais comercializamos esses materiais, como papéis, plásticos e
óleos lubrificantes, entre outros.
Os impactos significativos relacionados à geração dos resíduos foram mapeados, identificados e compilados na planilha Aspectos e
Impactos Ambientais, disponível para todos os colaboradores. Entre as medidas de controle, destacam-se homologação de fornecedores críticos e diagnósticos ambientais, tanto quantitativo quanto
qualitativo, dos resíduos gerados em todas as atividades, por meio
dos quais registramos a média do volume descartado, tipos de resíduos gerados, atividade geradora, tecnologia de destinação aplicada e empresas responsáveis pelo transporte e destinação final.
O controle de destinação é realizado por meio da Planilha de Controle de Resíduos, alimentada mensalmente. As informações relativas às
quantidades destinadas são fornecidas via Manifestos de Transportes
de Resíduos, Certificados de Destinação Final e notas fiscais.
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Resíduos perigosos gerados (em toneladas)
|GRI 306-3|

2020

2021

Óleo lubrificante

95

92

Água contaminada

90

178

Solo contaminado

88

168

EPIs, filtros, estopas e outros
contaminantes

70

Pó de serra contaminado

Resíduos não perigosos gerados (em toneladas)
|GRI 306-3|

2020

2021

1.289

1.622

Limpeza de Fossa Séptica

66

698

Resíduo Construção

69

81

65

Sucata Metálica

10

34

2

1

Recicláveis

9

65

Lâmpadas fluorescentes

2

3

Paletes e Poda

11

116

Resíduos de laboratório

1

1

Total

1.454

2.616

348

508

Total

Disposição dos resíduos perigosos (em toneladas)
|GRI 306-5|

Resíduos orgânicos

Disposição dos resíduos não perigosos (em toneladas)
|GRI 306-5|

2021

2021

Recuperação

3

Reciclagem

199

Incineração ou uso como combustível

36

Recuperação

651

Rerrefino

92

Compostagem

Coprocessamento

199

Tratamento de efluentes

Tratamento de efluentes

178

Aterro sanitário

508

Total

1.061
698
7

2.616
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Água

|GRI 303-1, 303-2|
Em 20 filiais consumimos água subterrânea, por meio de
poços artesianos. Para estabelecermos indicador mensal
de uso e assegurarmos que não ultrapassaremos o limite
de outorga, em janeiro de 2021 começamos a monitorar
o consumo do recurso natural. Também utilizamos água
proveniente do sistema público e realizamos captação
superficial. Em 2021, foram captados 54 megalitros, predominantemente de poços artesianos. |GRI 303-3|
Os impactos relacionados ao nosso consumo podem refletir na redução da disponibilidade e na disposição de
efluentes. Como forma de controle, difundimos campanhas de conscientização e atuamos em linha com os
procedimentos PO_AMB_004, referente a monitoramento ambiental; e PO_AMB_005, relacionado a aspectos e
impactos ambientais e que orienta a metodologia para a
identificação e avaliação dos impactos – trabalho realizado de forma distinta para cada unidade de negócio, como
forma de considerarmos as especificidades delas.
Todo o volume captado retorna ao meio ambiente, sendo que nunca descartamos efluentes diretamente nos
corpos d’água. Os efluentes sanitários são coletados prioritariamente pela rede pública ou destinados a fossas
sépticas. Os efluentes oriundos de oficinas e postos de
combustíveis, antes de descartados, passam por caixas
separadoras de água e óleo. Não houve acidentes ambientais no decorrer do ano. |GRI 303-4, 303-5|
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Irrigação
A irrigação é alternativa eficiente para incrementar a produtividade nas lavouras. Com a utilização de equipamentos
projetados adequadamente, os produtores rurais obtêm
bom retorno do investimento e fazem uso racional da água,
com a definição precisa do momento e da quantidade a ser
aplicada. Assim, podem aumentar o número de colheitas
em determinado período e espaço de terra. Além de maior
segurança ao produtor em épocas de seca e de melhor produtividade de diferentes culturas, a irrigação bem planejada pode assegurar maior eficiência no uso de fertilizantes
(com a fertirrigação), redução do consumo de energia e
melhor qualidade do produto.
Uma possibilidade é o uso de sistemas de gotejamento,
tecnologia que oferecemos aos cooperados desde 2011 em
razão de sua adaptabilidade a qualquer tipo de relevo. A solução se destaca pelo baixo custo de mão de obra e energia,
pouca perda de água por evaporação e facilidade e eficiência
na aplicação de fertilizantes. Com a irrigação por gotejamento a economia de água pode chegar a até 50%.
Outra alternativa é a irrigação por pivô central, em que uma
estrutura suspensa gira para aguar a plantação. Graças aos
controles existentes, a água (ou fertirrigação) é disponibilizada na quantidade e no momento certos, o que reduz o
consumo do recurso e a necessidade de mão de obra, com
queda nos custos de produção. Cada projeto de irrigação por
pivô leva em conta as especificidades da propriedade em
que será instalado, de forma a assegurar a máxima eficiência.
Oferecemos aos produtores rurais assistência técnica para
que introduzam no campo projetos de irrigação inteligentes. Todas as nossas soluções contemplam as outorgas necessárias para implantação e incluem o acompanhamento
dos sistemas para promover os melhores resultados.
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Recuperação de nascentes
GRI 303-1 I 304-2 I 413-1

O Cooper Nascentes tem
como foco a preservação e
recuperação de nascentes
(minas d´água), contribuindo
para o aumento da capacidade hídrica e disponibilidade
de água nas propriedades
rurais e comunidades do entorno e reduzindo riscos relacionados à escassez hídrica, à
desertificação e à redução da
biodiversidade. |GRI 102-12|
A Fundação Coopercitrus
Credicitrus oferece gratuitamente o planejamento e a

consultoria aos produtores
participantes, cabendo a eles
disponibilizar mão de obra e
materiais para as atividades
necessárias à recuperação
das minas. Elas são localizadas e restauradas, o que inclui retirada de detritos que
entopem ou escondem a saída d’água. Assim, a vazão aumenta e deságua em corpos
d’água, como represas, lagos
ou córregos, para abaste¬cer
a propriedade rural e as cidades no entorno.

No âmbito do Cooper Nascentes, desde 2019 conduzimos, em parceria com
a Nortox, o Projeto Olho
D’Água, cujas premissas são
as mesmas. Em dois anos
de trabalho conjunto, 199
propriedades rurais foram
contempladas com a recuperação de minas. Só em 2021,
136 nascentes foram recuperadas, o que significou aumento da capacidade hídrica
para 1,4 milhão de litros de
água por dia.
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Mudanças climáticas
Etanol
Para reduzir as emissões de
poluentes na atmosfera
adotamos como política o abastecimento
com etanol de toda a nossa
frota de veículos urbanos, própria e terceirizada. Além do
benefício ambiental, a medida
apoia o setor sucroenergético,
incentivando a atividade dos
nossos cooperados. Em 2021,
o consumo da frota foi de 2,5
milhões de litros de etanol.

Pro Carbono
|GRI 102-12|
Com o propósito de contribuir para uma agricultura
“carbono neutro”, aderimos
ao projeto Pro Carbono da
Bayer, cujo propósito é ampliar a produtividade e o sequestro de carbono no solo a
partir da adoção de práticas
agronômicas sustentáveis.
Em 2021, passamos a suportar, no âmbito da iniciativa,
23 produtores (17 cooperados e oito não cooperados).
Após a análise do solo, promovida pela Bayer, nosso
profissional vai até a propriedade rural participante
fazer diagnóstico agronômico, levantando todas as informações necessárias para
fazer recomendações ajustadas à realidade do agricultor e do ambiente.
Nosso serviço de consultoria inclui apoio necessário
para que, num ciclo de três
anos, cada participante ado-

te práticas de manejo sustentáveis – plantio direto, cultivo
de cobertura e rotação de cultura – e impulsionadoras de
produtividade e carbono, a exemplo de otimização do uso
de fertilizantes, adoção de biotecnologia, soluções de proteção de cultivos e ajustes de densidade no plantio.
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Reflorestamento
IGRI 304-2 I 304-3

Por meio do projeto CooperSemear disponibilizamos ao
cooperado o serviço de reflorestamento, garantindo o atendimento à legislação ambiental em áreas de conservação
ambiental. O time ambiental
da Fundação Coopercitrus Credicitrus elabora as propostas
de recuperação nos biomas
Mata Atlântica e Cerrado, de
acordo com a necessidade de
cada produtor e em atendi-

mento ao Código Florestal, a
partir de diagnóstico baseado
em documentação cadastral e
visita presencial. Com o apoio
de parceiros, como BASF e UPL,
são doadas aos participantes
mudas suficientes para reflorestar um hectare de área destinada à conservação ambiental
– o equivalente a 1.667 árvores.
Em contrapartida, o cooperado
fica responsável pela mão de
obra para o plantio e pela ma-

nutenção da área reflorestada.
Qualquer cooperado pode se
inscrever no Cooper Semear.
Tão logo identificamos parceiros que financiam as mudas,
contemplamos as propriedades, proporcionando ainda o
acompanhamento técnico por
dois anos. Em 2021, recuperamos 21 hectares, e temos mais
36 produtores interessados em
adotar o reflorestamento. |GRI
102-12|

Viveiro
Na Fundação Coopercitrus Credicitrus mantemos um viveiro de mudas para atender os projetos ambientais de
reflorestamento dos agricultores, visando a recomposição
de áreas degradadas. Em 2021, foram produzidas 90.000
mudas de diversas espécies nativas dos biomas Cerrado e
Mata Atlântica, das quais, aproximadamente, 35 mil foram
usadas em projetos de reflorestamento.
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Energia
GRI 302-1 I 302-5

Temos como propósito aumentar a eficiência energética
e a participação de fontes de
energia renovável em nossas
operações e nas de nossos
cooperados. Assim, investimos
na construção de Usina Fotovoltaica (UF), na migração de
contratos para o livre mercado
de energia incentivada (origem renovável), na avaliação
da viabilidade econômica de
novas UF e na implantação de
projeto de energia fotovoltaica
com nossos cooperados. Em
2021, geramos 1.686 MWh de
energia elétrica fotovoltaica,
abastecendo 24 de nossas Unidades de Negócios no Estado
de São Paulo, e promovemos a
migração de 13 de 32 unidades
atendidas em média tensão
ao mercado livre de energia
incentivada – outras três estão
em processo de migração. Essas ações aumentam a participação de fontes renováveis de
energia em nossa matriz à medida que reduz nossos custos
com energia elétrica.

Para as demais 16 unidades
atendidas em média tensão
está em estudo a viabilidade
de migração para energia incentivada. Nessas umidades,
a migração deverá ser feita no
modelo conjugado, visando
atender de forma conjunta
mais de uma de nossas unidades de negócio, para atingir o
patamar mínimo de consumo
de energia incentivada definido pelas normas da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel).
Como forma de acentuarmos a
economia de energia elétrica,
estamos gradativamente adotando a iluminação por Led,
tecnologia mais econômica e
longeva, e adotando, quando
possível climatizadores de ar
em lugar de ar-condicionado
nas lojas.
Para uma melhor eficiência de
maquinários, em algumas filiais
utilizamos soft-starters, que nos
permitem controlar a partida e
frenagem do motor, com menor consumo de energia.
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Informações sobre empregados e outros trabalhadores
|GRI 102-8|

Número de funcionários por tipo de contrato, gênero e região
Região
São Paulo

Minas Gerais

Goiás

Tipo de contrato

Homens

Mulheres

Total

Efetivos

1.714

522

2.236

Estagiários

3

3

6

Aprendizes

15

21

36

Efetivos

589

166

755

Estagiários

0

0

0

Aprendizes

6

7

13

Efetivos

32

13

45

Estagiários

0

0

0

Aprendizes

0

0

0
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Número de funcionários por categoria funcional, gênero e região
Homens

Mulheres

Total

Conselho

0

0

0

3

Diretoria

0

0

0

0

4

Estratégico

0

0

0

111

16

127

Liderança

24

1

25

Liderança operacional

89

16

105

Liderança operacional

45

1

46

Especialista

28

3

31

Especialista

0

0

0

Técnico

141

1

142

Técnico

40

0

40

Comercial

278

28

306

Comercial

140

18

158

Administrativo

331

221

552

Administrativo

36

41

77

Operacional

731

235

948

Operacional

304

105

409

Aprendiz

15

21

36

Aprendiz

6

7

13

Estagiário

3

3

6

Estagiário

0

0

0

Categoria funcional

São Paulo

Homens

Mulheres

Total

Conselho

17

1

18

Diretoria

2

1

Estratégico

4

Liderança

Categoria funcional

Minas
Gerais
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Categoria funcional

Goiás

Homens

Mulheres

Total

Conselho

0

0

0

Diretoria

0

0

0

Estratégico

0

0

0

Liderança

3

0

3

Liderança operacional

2

0

2

Especialista

0

0

0

Técnico

3

0

3

Comercial

12

2

14

Administrativo

3

6

9

Operacional

9

5

14

Aprendiz

0

0

0

Estagiário

0

0

0

Novas contratações e rotatividade de empregados
|GRI 401-1|
Novas contratações de empregados durante o ano, por gênero
Número
Taxa (%)
Homens
501
16
Mulheres
199
6
Novas contratações de empregados durante o ano, por idade
Número
Taxa (%)
Menos de 30 anos
396
13
Entre 30 e 50 anos
293
9
Maiores de 50 anos
11
0
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Novas contratações de empregados durante o ano, por região
Número
Taxa (%)
São Paulo
491
16
Minas Gerais
174
6
Goiás
35
1
Rotatividade de empregados durante o ano, por gênero
Número
Taxa (%)
Homens
534
17
Mulheres
237
8

Rotatividade de empregados durante o ano, por idade
Número
Taxa (%)
Menos de 30 anos
339
11
Entre 30 e 50 anos
353
11
Maiores de 50 anos
79
3
Rotatividade de empregados durante o ano, por região
Número
Taxa (%)
São Paulo
559
18
Minas Gerais
192
6
Goiás
20
1
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI
Norma
GRI 102: Conteúdos
gerais 2016

Divulgação

Resposta

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

Página 15
Página 15
Página 15

102-4: Local das operações

Página 15

102-5: Natureza da propriedade e forma jurídica

Página 15

102-6: Mercados atendidos

Página 15

102-7: Porte da organização

Página 15

102-8: Informações sobre empregados e outros trabalhadores
102-9: Cadeia de fornecedores
102-10: Mudanças significativas na organização e em sua
cadeia de fornecedores
102-11: Princípio ou abordagem da precaução
102-12: Iniciativas externas
102-13: Participação em associações
102-14: Declaração do mais alto executivo
102-16: Valores, princípios, normas e códigos de comportamento
102-17: Mecanismos para orientações e preocupações referentes a ética
102-18: Estrutura de governança
102-22: Composição do mais alto órgão de governança e
dos seus comitês

Omissão

Páginas 65 e 86
Página 70
Páginas 12, 29 e 39
Página 55
Páginas 43, 81, 82 e 83
A Coopercitrus não tem participação
ativa em associações do setor.
Página 8
Páginas 16 e 54
Página 54
Página 52
Páginas 50 e 52
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102-23: Presidente do mais alto órgão de governança

Página 50

102-25: Conflitos de interesse

Página 54

102-40: Lista de grupos de stakeholders

Páginas 56 e 75

102-41: Acordos de negociação coletiva

90%. Algumas categorias de trabalhadores diferenciadas, como motoristas e frentistas, não estão
cobertas por acordo coletivo.

102-42: Identificação e seleção de stakeholders
102-43: Abordagem para engajamento de stakeholders
102-44: Principais preocupações e tópicos levantados

Página 6
Páginas 56 e 75
Página 6

Coopercitrus Cooperativa dos Produtores Rurais,
102-45: Entidades incluídas nas demonstrações financeiAgripetro Transporte e Comércio de Combustíveis
ras consolidadas
Ltda. e Coopercitrus Corretora de Seguros Ltda.
102-46: Definição do conteúdo do relatório e dos Limites
Página 6
de tópicos
102-47: Lista de tópicos materiais
102-48: Reformulações de informações

Páginas 6 e 7
Não houve.

102-49: Alterações no relato

Página 6

102-50: Período coberto pelo relatório

Página 4

102-51: Data do relatório mais recente

Página 4

102-52: Ciclo de emissão de relatórios

Página 4

102-53: Contato para perguntas sobre o relatório

Página 4

102-54: Declarações de relato em conformidade com as
Normas GRI

Página 4

102-55: Sumário de conteúdo da GRI

Página 90

102-56: Verificação externa

O relatório não foi submetido à verificação
externa.
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

Tema material: Atendimento personalizado ao Cooperado
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

Página 7
Página 57
Página 57

Tema material: Difusão de tecnologia aos Cooperados
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

Página 7
Página 57
Página 57

Tema material: Qualidade e segurança dos produtos
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

Página 7
Página 19
Página 19

Tema material: Desenvolvimento humano
GRI 103: Forma de
gestão 2016
Emprego 2016

GRI 404: Capacitação e
educação 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
404-1: Média de horas de capacitação por ano, por empregado
404 GRI 401-2: Programas para o aperfeiçoamento de
competências dos empregados e de assistência para transição de carreira
404-3: Percentual de empregados que recebem avaliações
regulares de desempenho e de desenvolvimento de carreira

Página 7
Página 64
Página 64
Páginas 65 e 88
Página 68
Página 64
Página 64
Não há programa de avaliação de desempenho
implementado.
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

Tema material: Cultura organizacional
GRI 103: Forma de
gestão 2016
GRI 405: Diversidade e
igualdade de oportunidades 2016
GRI 406: Não
discriminação 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

Página 7
Página 64
Página 64

405-5: Diversidade em órgãos de governança e empregados

Vide 102-8.

Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas

Não houve.

Tema material: Mudanças climáticas
GRI 103: Forma de
gestão 2016
GRI 302: Energia 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
302-1: Consumo de energia dentro da organização
302-5: Reduções nos requisitos energéticos de produtos
e serviços

Página 7
Página 82
Página 82
Página 84
Página 84

Tema material: Governança
GRI 103: Forma de
gestão 2016
GRI 205: Combate à
corrupção 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
205-2: Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção
205-3: Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas
206-1: Ações judiciais por concorrência desleal, práticas
de truste e monopólio

Página 7
Página 48
Página 48
Página 54
Não houve.
Não houve.
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

GRI 307: Conformidade
ambiental 2016

307-1: Não conformidade com leis e regulamentos am- Não houve. Consideramos significativas as multas
bientais
com valor acima de US$ 50.000,00.

GRI 403: Saúde e segurança do trabalho 2018

403-3: Serviços de saúde do trabalho
403-4: Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos trabalhadores referentes a saúde e segurança
do trabalho
403-5: Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho
403-6: Promoção da saúde do trabalhador
403-9: Acidentes de trabalho

GRI 419: Conformidade
socioeconômica 2016

Página 66
Página 66
Página 66
Página 68
Página 67.

419-1: Não conformidade com leis e regulamentos na área Não houve. Consideramos significativas as multas
socioeconômica
acima de US$ 50.000,00.

Outros indicadores gerenciados
GRI 303: Água e
efluentes 2018
GRI 304: Biodiversidade
2016
GRI 306: Resíduos 2020

303-1: Interações com a água como um recurso compartilhado
303-2: Gestão de impactos relacionados ao descarte de água
303-3: Captação de água
303-4: Descarte de água
303-5: Consumo de água
304-2: Impactos significativos de atividades, produtos e
serviços na biodiversidade
304-3: Habitats protegidos ou restaurados
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

Páginas 79 e 81
Página 79
Página 79
Página 79
Página 79
Páginas 81 e 83
Página 83
Página 38 e 77
Página 77
Página 78
Página 78
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

GRI 413: Comunidades
locais 2016

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

Páginas 62, 74 e 81
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Expediente:
Coordenação-geral:
Matheus Kfouri Marino (Vice-presidente do Conselho de Administração)
Simonia Sabadin (Diretora Financeira)
Bóris Alessandro Wiazowski (Consultor de Sustentabilidade)
Nayara Tavares Viana (Coordenadora de Comunicação)
Marcela Beneti Pegoraro (Comunicação)
Coordenação:
Bóris Alessandro Wiazowski (Consultor de Sustentabilidade)
Nayara Tavares Viana (Coordenadora de Comunicação)
Marcela Beneti Pegoraro (Comunicação)

Redação e edição de textos: KMZ Conteúdo e Sustentabilidade e Comunicação Coopercitrus

Projeto gráfico
Daniel dos Santos
Rodrigo Borba
Vinícius Brait
Fotos: Banco de Imagens Coopercitrus
Comentários, sugestões, dúvidas ou críticas referentes a este conteúdo,
bem como sobre as nossas operações e iniciativas, podem ser encaminhadas
por meio do e-mail sustentabilidade@coopercitrus.com.br |GRI 102-53|
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