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SOBRE ESTE 
RELATÓRIO

DA LIDERANÇA

ESTE É O PRIMEIRO RELATÓRIO DA HISTÓRIA 
DO PROGRAMA ELO.

Além de contar nossas realizações, o objetivo é dar transparência ao nosso público 
interno e externo sobre as atividades desenvolvidas durante a safra 19/20 para 
promover a sustentabilidade entre os produtores de cana.

Você encontrará aqui um resumo das principais ações do time responsável por 
colocar o programa em prática: treinamentos, fóruns, engajamento, relacionamento 
e acompanhamento técnico junto aos fornecedores.

NA SAFRA 19/20 O PROGRAMA ELO 
COMEMOROU O SEU SEXTO ANO.

Ricardo Berni
Diretor de Negócios Agrícolas

O Programa ELO é muito mais do que uma consultoria 
aos parceiros comerciais de cana da Raízen. É 
referência do setor sucroenergético brasileiro 
pela promoção da cultura de sustentabilidade nas 
lavouras de cana-de-açúcar. 
Isso significa respeito às leis trabalhistas e 
ambientais, qualidade de vida dos empregados e 
longa vida aos nossos canaviais, fonte da nossa 
matéria-prima. Sem perder de vista a viabilidade 
econômica do processo.

MENSAGENS
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O ELO se materializa em ações práticas, como eventos, materiais de comunicação 
e visitas de campo. Isso inclui desde orientações sobre turnos de trabalho até 
consultorias técnicas para alojamentos de empregados ou descarte adequado de 
embalagens de insumos agrícolas.

Como um programa de valor, observamos as oportunidades de melhoria em cada 
lavoura para propor e planejar mudanças. Agindo individual e coletivamente, 
nossas ações e orientações para as boas práticas influenciam empresas do setor, 
produtores de cana-de-açúcar, prestadores de serviço e empregados. Assim, 
amplia-se o alcance do programa com transformações consistentes.

Fechamos a safra 19/20 com 25 parceiros comerciais de excelência, considerados 
referências na jornada de sustentabilidade proposta pelo ELO e seguimos 
trabalhando para aumentar esse número!

Queremos ir além das fronteiras da Raízen. A aproximação com a ORPLANA em 
eventos e confecção de materiais de orientação visa ampliar a promoção de boas 
práticas para todo o setor, não só para nossos fornecedores.

E essa abrangência acaba de ser reconhecida internacionalmente. A CEPAL 
(Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), uma entidade ligada 
a Organização das Nações Unidas, incluiu o ELO como um big push (grande 
impulsionador) de sustentabilidade no setor. Com isso, o ELO passa a compor a 
seleção de cases* de programas que promovem um modelo de desenvolvimento 
econômico mais sustentável e inclusivo, servindo de referência para outros 
setores e países.

Tudo isso só é possível graças à prioridade estratégica dada ao programa na Raízen. 
É o apoio irrestrito de acionistas, alta liderança e funcionários que transforma, a 
cada dia, a realidade dos canaviais brasileiros em práticas mais sustentáveis com 
crescimento e longevidade. Sigamos juntos.

*https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=981128&p=7143453
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O IMAFLORA (INSTITUTO
DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO 
FLORESTAL E AGRÍCOLA)

é uma organização brasileira que busca 
promover transformações nos setores 
florestal e agropecuário. Desde 1995, 
o Instituto trabalha na elaboração e 
implementação de soluções inovadoras 
para cadeias produtivas e estimula o 
desenvolvimento de negócios sustentáveis, 
demonstrando que é possível promover 
a conservação e o uso sustentável dos 
recursos naturais, gerar benefícios sociais 
e reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa.

“A cada safra o Programa ELO 
se consolida cada vez mais como 
referência de sustentabilidade no 
setor da agricultura graças aos 
importantes avanços alcançados 
no campo junto aos produtores.” 
Rodrigo Castro, Country Manager da Solidaridad

“O Programa ELO vem 
amadurecendo ano a ano e nesta 
última safra houve um importante 
avanço com a expansão de 
seu escopo de atuação, maior 
envolvimento de outras equipes 
da empresa e emprego de novas 
ferramentas que irão permitir 
atuar de forma mais sistêmica, 
colaborando para a evolução 
dos fornecedores rumo à 
sustentabilidade de forma mais 
eficaz”.

Luís Fernando Guedes Pinto, Engenheiro  
Agrônomo do Imaflora (Instituto de Manejo e 
Certificação Florestal e Agrícola).

A SOLIDARIDAD É 
UMA ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL

com presença em 54 países. 
Desenvolve parcerias e soluções para 
apoiar agricultores a produzir mais 
e melhor,  promovendo a transição para 
uma produção agropecuária mais eficiente 
em insumos e o uso racional da terra.

MENSAGENS

DOS NOSSOS 
PARCEIROS

MENSAGENS
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O PROGRAMA ELO
A Raízen identificou a demanda por qualificação da cadeia de fornecimento 
da cana-de-açúcar, iniciando o trabalho em parceria com a Solidaridad e o 
Imaflora. Dessa forma, seria possível trazer maior sustentabilidade para o 
negócio, de modo que os fornecedores tenham a possibilidade de melhorar 
continuamente, reduzindo custos e garantindo que o suprimento de cana seja 
sustentável.

Em meados de 2011, foram iniciadas as tratativas para um 
projeto-piloto, a fim de promover treinamentos a 15 fornecedores. 
Nesta etapa foram identificadas as práticas mais relevantes que 
demandavam melhorias.

O ELO É UM PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE INÉDITO NA 
CADEIA PRODUTIVA DA CANA MUNDIAL, QUE INCENTIVA A 
PRÁTICA DA MELHORIA CONTÍNUA E A TRANSFORMAÇÃO 
SUSTENTÁVEL DOS FORNECEDORES DE CANA NAS ÁREAS 
RURAIS DE INFLUÊNCIA DA RAÍZEN.
 
Na safra 19/20 o programa foi dividido em quatro pilares: Negócios, 
Meio Ambiente, Cultivo e Pessoas, com 17 temas relacionados a 
eles. Dentro desses temas, também é dada atenção aos terceiros 
e prestadores de serviços dos produtores, ampliando o alcance do 
programa a mais um elo da cadeia.

Ele conta com a governança compartilhada entre as áreas de negócios 
agrícolas e sustentabilidade e os resultados são acompanhados pelos 
acionistas da companhia.

Além de promover a melhoria contínua de seus participantes, o ELO é um 
programa que também está em constante melhoria. Desde a sua criação, 
aprendizados foram absorvidos pela Raízen e seus parceiros tornando o 
programa cada vez mais robusto.
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2 MIL*
fornecedores
*Aproximadamente

O Programa ELO busca fazer frente
aos seguintes desafios:

do volume adquirido de terceiros pela Raízen, mediante 
contrato de longo prazo99,98%

de investimentos nas últimas 4 safrasR$ 21 MILHÕES
diretamente envolvidas na implementação 
do programa18 PESSOAS

envolvidas nas áreas jurídica,
de comunicação, agronômica e SSMA.+ DE 150 PESSOAS

140
municípios

448 MIL
hectares

5 ESTADOS
brasileiros
SP, GO, MS, PR, MG

30 MILHÕES*
toneladas de cana
*Aproximadamente

5,2 MIL
propriedades 
rurais

ALCANCE

OBJETIVO
Melhoria contínua dos fornecedores de cana da Raízen, abordando
o aperfeiçoamento das técnicas de gestão econômica, ambiental e social;
Garantia de fornecimento de cana sustentável, considerando requisitos legais 
e normativos e boas práticas;
Sustentabilidade econômica, ambiental e social, por reconhecer 
que a sustentabilidade é um fator-chave para o sucesso dos negócios;
Tendência de mercado, antecipando-se às exigências que visam uma cadeia 
de suprimentos sustentável;
Redução de risco, tratando da continuidade do negócio e contribuindo para 
a proteção da imagem do fornecedor de cana, da Raízen e de seus clientes. 



SUMÁRIO Relatório Anual SAFRA 19/20 QUEM SOMOS?

Gustavo Spegiorin
Coordenador ELO

Wesley Acre
Andradina/Jataí

Catiana Brumatti
Piracicaba I

Rafael Nascimento
Jaú/Brotas

Beatriz Domeniconi
Coordenadora

Marina Stefani Carlini
Gerente

Luciene Apponi
Araraquara

Vinicius Cabrio
Assis/Ipaussu

Michelle Webster
Piracicaba II

Guilherme Zanutto
Jaú/Brotas

Michele Espadoni 
Analista

Maraísa Santos
Araraquara

Diego Barsanulfo
Junqueira

Kleber de Luca
SSMA

Thiago Luchetti
Araçatuba

Isabelle Vidotto
Piracicaba I

Gisele Marconato
Jaú/Brotas

Monique Suguitani
Analista

Valéria Oliveira
Araraquara

Pedro Ernesto
Assis/Ipaussu

Mariana Soto
Piracicaba II

Diana Lezier
Jaú/Brotas

Marcela Sbriça
Estagiária

Camila Gontijo
Assis/Ipaussu

CONHEÇA A EQUIPE
DO PROGRAMA ELO
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CORPORATIVO

POLO OESTE
GESTORES DE 
SUSTENTABILIDADE

POLO LESTE
GESTORES DE 
SUSTENTABILIDADE
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Engajamento 
para melhoria 

contínua

Acompanhamento 
técnico

Orientações 
individuais

O processo de engajamento para a melhoria 
contínua ocorre de diversas maneiras no programa:

•Interface direta com o produtor
•Engajamento com as associações
•Eventos e palestras
•Treinamentos

É a identificação da 
quantidade e complexidade 
das oportunidades 
de melhorias de cada 
fornecedor. O escopo do 
programa contempla 4 pilares 
(Negócios, Meio Ambiente, 
Cultivo e Pessoas) que se 
dividem em 17 temas.

O acompanhamento 
técnico acontece no 
campo ao longo do ano-
safra. A frequência de 
visitas varia de acordo 
com as atividades a 
serem realizadas. 

O fornecedor recebe 
uma orientação 
individualizada de 
acordo com os seus 
desafios.

Entendendo a 
realidade do 
fornecedor

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE 
FORNECEDORES, TERCEIROS, PRESTADORES 
DE SERVIÇOS, CONSÓRCIOS E ALOJAMENTOS

•Divulgação de materiais informativos
•Incentivo ao uso de tecnologias
•Promoção e disseminação do conhecimento
•Relacionamento duradouro e sustentável

Consultoria de alta qualidade para os nossos fornecedores

Relatório Anual SAFRA 19/20 NOSSA ATUAÇÃO NO CAMPO

Identificação de 
oportunidades de 

melhorias

Diagnóstico
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ANDRADINA / JATAÍ

PIRACICABA I

ASSIS / IPAUSSU

ARARAQUARA

PIRACICABA II

ARAÇATUBA

JAÚ / BROTAS

JUNQUEIRA

Unidades: Gasa, Mundial e Jataí
94 fornecedores

Unidades: São Francisco e Rafard
203 fornecedores

Unidades: Tarumã, Maracaí, 
Paraguaçu, Caarapó e Ipaussu 
323 fornecedores

Unidades: Bonfim, Serra e Zanin
314 fornecedores

Unidades: Costa Pinto e 
Santa Helena
235 fornecedores

Unidades: Destivale, 
Benalcool e Univalem
88 fornecedores

Unidades: Santa Cândida, 
Paraíso, Diamante e Barra
454 fornecedores

Unidade: Junqueira
128 fornecedores

POLO OESTE

POLO LESTE

NOSSA BASE 
DE ATUAÇÃO
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IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIAS

O DIAGNÓSTICO ACONTECE NO INÍCIO DA CONVERSA
COM O PRODUTOR E TEM COMO OBJETIVO CONHECER
A REALIDADE DA PROPRIEDADE E SUAS
PARTICULARIDADES

Na visita são observadas as práticas adotadas em cada um 
dos 4 pilares e seus respectivos temas:

NEGÓCIOS

MEIO 
AMBIENTE

PI
LA

RE
S CULTIVO

PESSOAS

1. CULTIVO

2. GESTÃO

3. AGROQUÍMICOS

4. FLORESTA

5. QUEIMA 

6. RECURSOS HÍDRICOS

7. ADUBAÇÃO

8. MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS (MIP)

9. PLANTIO 

10. SOLO

11. MÃO DE OBRA

12. TRABALHISTA

13. EMPREGADOS PRÓPRIOS

14. CONSÓRCIO

15. TERCEIROS

16. PRESTADORES DE SERVIÇO

17. PREVENÇÃO DE RISCOS E ACIDENTES
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IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIAS

Área de vivência 
Regional Araraquara

Armazenamento de combustíveis
Regional Araraquara

Armazenamento de Agroquímicos
Regional Araraquara

CAPACITAÇÃO 
PARA APLICAÇÃO
DE AGROQUÍMICOS
Regional Piracicaba I

COLETA ITINERANTE 
DE EMBALAGENS VAZIAS 
DE AGROQUÍMICOS
Regional Araçatuba

IDENTIFICAMOS OPORTUNIDADES DE 
MELHORIAS E PROMOVEMOS CONVERSAS 

INDIVIDUAIS COM OS FORNECEDORES
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O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO É O CORAÇÃO 
DO NOSSO TRABALHO. POR MEIO DELE É 
PAUTADA A ROTINA DE CAMPO DO ELO COM
O FORNECEDOR DE CANA.
São realizadas visitas para discutir as mais diversas ações no plantio, 
tratos culturais, colheita, estrutura e legislação trabalhista. 
Nesse trabalho foram realizadas:

Para organizar a nossa rotina no campo, e para a gestão das ações de melhorias 
propostas pelos Gestores de Sustentabilidade, utilizamos o aplicativo Extension 
Solution, criado pela Solidaridad.

de acompanhamento técnico, frentes de plantio, CCT e tratos culturais. 
2.194 VISITAS

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

Gestor de Sustentabilidade em campo durante 
acompanhamento técnico de um fornecedor

Regional Araçatuba

NESSE ÚLTIMO 
ANO FORAM 
IMPLEMENTADAS
EM CAMPO 
177 AÇÕES 
DE MELHORIAS.
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56%26%

17%

1%

Aspectos trabalhista e de saúde e segurança
Meio Ambiente
Aspectos agronônicos
Gestão da fazenda

GESTÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO: 
FORAM DISTRIBUÍDOS DIVERSOS 
MATERIAIS AO LONGO DA SAFRA 19/20

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

PERCENTUAL 
DE AÇÕES 
DE MELHORIA 
IMPLEMENTADAS 
POR TEMA

Tais como: cartilha de início de safra, 
regras básicas de trabalho rural, 
materiais dos alojamentos, guia de 
SSMA para manutenção agrícola. 
Diversas associações atuaram em 
parceria na construção dos materiais 
de comunicação. Esse trabalho 
conjunto inspirou o desenvolvimento 
de uma parceria ainda maior entre 
Raízen e Orplana, com o intuito de 
disseminar boas  práticas trabalhistas 
entre os produtores de cana de 
diversas regiões, não apenas entre 
os fornecedores Raízen. As ações 
previstas nessa parceria serão 
executadas ao longo da Safra 20/21.

Aspectos trabalhistas 
e de Saúde e Segurança

Meio ambiente
Aspectos agronômicos
Gestão da fazenda

1%

17%

26% 56%
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O TIME ELO PROMOVE 
CONSTANTEMENTE DIVERSAS 
AÇÕES DE ENGAJAMENTO 
JUNTO AOS FORNECEDORES, 

o objetivo 
principal é 
alavancar a 
sustentabilidade 
nos negócios.

NOSSO JEITO DE TRABALHAR

34

13

13

12
6

38

AÇÕES DE 
ENGAJAMENTO

Entregas técnicas EPIs
Reuniões / Workshops início de safra
Fóruns trabalhistas
Treinamentos
Safety Tour (SSMA e ELO)
Coletas itinerantes
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TREINAMENTOS 
E EVENTOS 
DE CONSCIENTIZAÇÃO
Por meio de parceria com entidades como SENAR, Corpo de Bombeiros, Polícia 
Ambiental e demais organizações, o ELO promoveu aos fornecedores durante a 
safra 19/20 diversos treinamentos. O engajamento e a participação 
dos fornecedores nesses eventos foram bastante representativo:

NOSSO JEITO DE TRABALHAR

TREINAMENTO

SEGURANÇA NO 
MANUSEIO DE 
AGROQUÍMICOS 
(NR 31.8)

16 208 68

OPERAÇÃO 
DE MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS 
(NR 31.12)

12 201 34

PRIMEIROS 
SOCORROS 
(NR 7)

3 47 7

USO DE EPIS 
(NR 6) 3 121 4

TURMAS PARTICIPANTES FORNECEDORES
IMPACTADOS

34 TURMAS
E 577 PARTICIPANTES

113 FORNECEDORES
IMPACTADOS
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Fóruns
JURÍDICOS 
TRABALHISTAS

Participação efetiva dos fornecedores 
em todas as regionais.

Esclarecimento de dúvidas 
de fornecedores.

Parceria com as associações
para realização dos eventos.

Entrega de materiais de apoio.
de satisfação

excelente/muito bom
94%

Os materiais apresentados nos 
fortalecem, para que possamos cada 

vez mais aprender, aprimorar e 
trabalhar dentro da excelência.

José Roberto de Oliveira - Igarapava/SP

“ ”

Décio Meda -Jataí/GO

Novos encontros com
Dr. Felisberto para atualização 

dos temas abordados,
bem como temas trabalhistas.“ ”

Cristina Okano - Araçatuba/SP

Mais palestras conscientizadoras dos 
deveres e direitos dos empregadores 

e empregados.“ ”

ENGAJAMENTO

DE
PO

IM
EN

TO
S 
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UN

S 
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eventos participantes fornecedores impactados
12 318 274

ASSOCIAÇÕES PARCEIRAS

Alfocig
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UM ANO DE SUPERAÇÃO

*HISTÓRICO DE 
ASSERTIVIDADE
DO DIAGNÓSTICO

2016
2017

2018
2019

71% 85% 91% 97%

NOVO APP
Em parceria com a Solidaridad, foi desenhado para apoiar 
o time ELO na gestão das ações de melhorias.

NOVO GUIA
Diagnóstico realizado em 99,98% do volume de cana. A partir dessa safra, 
o guia ELO para o diagnóstico das oportunidades de melhorias passou 
a contemplar também as práticas adotadas pelos prestadores de serviços 
dos nossos fornecedores, ampliando assim o alcance do programa.

VERIFICAÇÃO IMAFLORA*
A verificação externa contempla a análise do sistema interno de gestão 
do programa, bem como a adoção das práticas pelos nossos fornecedores. 
Nesse ano, foi comprovado pelo Imaflora a assertividade de 97% no diagnóstico 
das oportunidades de melhorias, ou seja, as ações de melhorias propostas 
estavam condizentes com os desafios encontrados no campo.

Foram realizados diversos treinamentos para nivelar o conhecimento 
do time ELO. Também foi desenvolvido e disponibilizado material 
de capacitação através da Universidade Raízen.

CAPACITAÇÃO DO TIME ELO
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Devido à alta diversidade entre os fornecedores de cana da Raízen e com o 
objetivo de incluí-los nesse processo de transformação da cadeia, a estratégia 
do Programa ELO visa facilitar a adoção progressiva de medidas corretivas 
adaptadas à realidade de cada fornecedor, buscando a melhoria contínua.

Os produtores de excelência são os que melhor representam o atendimento 
às boas práticas de Negócios, Pessoas, Meio Ambiente e Cultivo preconizadas 
pelo programa. Eles são os nossos fornecedores de referência.

25 FORNECEDORES
DE EXCELÊNCIA

QUAL A 
IMPORTÂNCIA 
DESSES 
FORNECEDORES 
DE EXCELÊNCIA?

RESULTADOS 
DE FORNECEDORES 
DE EXCELÊNCIA 
POR REGIONAL

PRINCIPAIS 
DESAFIOS 
SUPERADOS 
PELOS 
FORNECEDORES 
DE EXCELÊNCIA
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1

3

5

3
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2

Contratação 
de migrantes

Alojamento

Lavagem/
descontaminação 
de EPI’s

Jornada de trabalho

Outorga

Treinamento 
de NR 31.8

Descarte
de resíduos

Armazenamentos 
de agroquímicos

MIP

5%
5%

9%

9%

18%

18%
4%

9%

23%
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O QUE ELES PENSAM?
“O grande beneficio do Programa ELO é no diagnóstico e posterior plano de ação para 

“enquadramento” das questões legais aos produtores que não têm acesso às mudanças contínuas 
nas legislações que abrangem pessoas, meio ambiente e fiscal contábil. Com isso podemos 

esperar a sustentabilidade do negócio a longo prazo.” Fabio de Rezende Barbosa - Assis

“A desaceleração da economia está proporcionando às cidades dias de céu azul; 
noites estreladas! Isto mudará a cultura das pessoas! Sustentabilidade, saúde e boas 
práticas! Atitudes que direcionarão o agro no pós-covid-19! O Programa ELO acertou 

no alvo! Obrigado, ELO!” Eduardo Romão - Jaú

“O Programa ELO tornou-se um caminho sem volta, sendo uma ferramenta 
imprescindível para o produtor que almeja conduzir sua atividade de forma consciente 
e sustentável, respeitando os valores econômicos, ambientais e sociais que o mundo 

globalizado necessita.” Guilherme Belezin - Araçatuba

“O ELO é um programa que com certeza nos faz dar mais atenção e foco às condições de 
trabalho de nossos integrantes e à estrutura da empresa; sendo assim, além de aumentar 

segurança jurídica, otimiza também nossa eficiência, já que as operações são executadas de 
uma maneira mais organizada.” Joarez Mendonça Filho e Guilherme Mendonça - Andradina

“O Programa ELO me trouxe um grande benefício, ao propor e orientar sobre as adequações 
necessárias, para que eu pudesse passar a gerir minha empresa com sustentabilidade. 

Hoje tenho as áreas trabalhista, social, econômica e ambiental alinhadas com as melhores 
práticas, e de acordo com as leis.” Evandro Piedade - Piracicaba

“A participação no Programa ELO nos ajuda a trilhar os melhores caminhos olhando para o 
bem-estar das pessoas, da comunidade, do meio ambiente e da sustentabilidade. Em um país 
que possui diversas normas, leis e regras, com o auxílio do ELO ficamos tranquilos de quais 

regras devemos cumprir e aplicar em busca da excelência.” Mirto Sgavioli Jr - Jaú

“Cumprir com a legislação trabalhista e ambiental é nossa obrigação e faz parte dos nossos 
valores organizacionais. O Programa ELO reforça esse nosso compromisso com a sociedade 

brasileira e nos alça a um nível de excelência em termos de sustentabilidade empresarial 
como fornecedores de cana-de-açúcar.” Walter Baldan Filho - Araraquara

FORNECEDORES DE EXCELÊNCIA
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Walter BaldanRafael Cassol Renato Trevizoli Maria Christina PachecoAirton Pacheco 
e Odair Pacheco

Lucile Felipe Mirto Sgavioli Nova América CaarapóMilton Berto Nova América

Alessandro Romio Ana Claudia Mei Camila Tavarez Guilherme Belezin Moacir Fortin

Claudemir de Oliveira Claudemir Trevelin Eduardo Romão Evandro PiedadeAgrícola Santa Amélia

Joarez Mendonça Filho 
e Guilherme Mendonça

Juliano Cabral Usina DeltaPaulo Rodrigues Antônio César 
(Gerente da Agrocin)

FORNECEDORES DE EXCELÊNCIA
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GRANDES 
ACONTECIMENTOS

RECONHECIDOS PELA  CEPAL NAÇÕES UNIDAS
A CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), comissão 
regional da ONU, atualmente trabalha diretamente com estudos que 
impulsionem o desenvolvimento sustentável.
 
Em 2019, após receber mais de 130 estudos de caso de programas de 
sustentabilidade no Brasil, a CEPAL reconheceu o Programa ELO como um 
“Big Push Sustentável na cadeia produtiva de cana-de-açúcar”. Dessa forma 
o programa é reconhecido como uma grande ferramenta de sustentabilidade 
ambiental, social e econômica para a cadeia em que está inserido.

O Programa ELO é reconhecido pelo Padrão Bonsucro como um programa 
alinhado aos seus princípios e critérios de sustentabilidade e que, através 
da abordagem de melhoria contínua, endereça os valores preconizados pela 
principal certificação de sustentabilidade do setor.

CLIMATE SMART INDEX 
(CSI, em português, Índice de agricultura climaticamente inteligente)

Ferramenta criada pela Solidaridad, o CSI tem como função “monitorar a efetividade dos programas 
de mudança climática da organização e medir o progresso dos produtores neste tópico”. Para 
isso, utilizam o relatório de avaliação de risco climático do IPCC (Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas da ONU) que tem seu entendimento adaptado para o escopo de práticas 
agrícolas. Dessa forma, geram um score individual de adaptação climática para cada produtor, 
considerando adaptações feitas em propriedades rurais.
Durante o estudo de caso, o ELO foi uma prova importante e mostrou resultados muito relevantes, 
mostrando que fornecedores acompanhados a mais de 2 anos possuem melhora no CSI, ou seja, 
reduziram seus impactos climáticos trazendo melhorias para o meio ambiente.
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Na safra 19/20 o Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, 
fiscalizou alojamentos  de fornecedores de cana.

O trabalho preventivo do time do ELO para identificar as oportunidades
de melhorias e engajar os produtores na implementação das ações 
necessárias de acordo com o que pede a legislação em segurança, 
organização, higiene e limpeza foi fundamental para o sucesso alcançado.

BOAS PRÁTICAS IMPLEMENTADAS

MITIGAÇÃO DE RISCOS

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PAREDES INTERNAS HIGIENIZADAS 
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COZINHA PRÓPRIA LIMPA E ORGANIZADA

SABONETE, PAPEL
E ASSENTO SANITÁRIO INSTALADOS

PRATELEIRAS GUARDA ALIMENTOS

BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE

EXTINTORES DE INCÊNDIO BOTIJÕES NA ÁREA EXTERNA
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DESAFIOS PARA 
SAFRA 20/21

Execução de ações em parceria 
com entidades setoriais;

Ampliar o número de fornecedores de excelência;

Manutenção e melhoria da qualidade do programa;

Orientação para a saúde e a segurança 
das pessoas (pandemia de covid-19);

Redefinir indicadores de impacto;

Trabalhar a comunicação
do programa, interna e externamente;

 Visitas e orientações sobre os plantios.
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Uma iniciativa
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