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A EMPRESA
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LINHA DO TEMPO

A EMPRESA

*Projetado 2022 a 2027

TRUE NORTH

42
mil ha

2.5 3.7

56
mil ha

4.7

66
mil ha

5.3

74
mil ha

5.9

82
mil ha

620

13
mil ha

800

15
mil ha

930

16
mil ha

1.200

21
mil ha

1.350

23
mil ha

290

3.5
mil ha

450

5.5
mil ha

580

7
mil ha

800

9
mil ha

930

10
mil ha

Cana
(em milhões ton)

Soja
(em mil scs)

Milho
(em mil scs)

OPERACIONAL

2022 2023 2024 2025 2026 2027

TOTAL:
120 mil ha

1.5 Milhão de sacas 
Soja

1 Milhão de sacas
Milho

6.2 85 mil ha

Milhões de ton
Cana

25 mil ha

10 mil ha



A EMPRESA

POLO
TEODORO
SAMPAIO - SP

Usina
Conquista do Pontal

5,5 milhões de ton 
Distância da usina: 14 km

 Capacidade de moagem

Usina
Santa Luzia

6,5 milhões de ton 
Distância da usina: 45 km

 Capacidade de moagem

POLO
NOVA ALVORADA 
DO SUL - MS

Usinas próximas
às áreas da ACP:
Umoe Bioenergy               45 km
Alto Alegre                        61 km                           
(unidade Santo Inácio) 
Santa Terezinha               57 km
(unidade Paranacity)

Usinas próximas
às áreas da ACP:

Raizen                        25 km
(unidade Rio Brilhante)
Raizen                        45 km
(Passa Tempo)

Usina
Eldorado

 Capacidade de moagem

3,5 milhões de ton 
Distância da usina: 25 km

POLO
RIO BRILHANTE - MS

Usinas próximas
às áreas da ACP:

Adecoagro                45 km
(unidade Angélica)

POLO
BRASILÂNDIA - MS

Usina
Caete

2,6 milhões de ton 
Distância da usina: 35 km

 Capacidade de moagem

Usinas próximas
às áreas da ACP:

Santa Mercedes       70 km
Pedra Agroind.         50 km
Viralcool                   55 km

POLO
MARIANÓPOLIS - TO

15 km
Armazém
da produção

25 km
Grupo Locks

190 km
Porto Nacional

Usina
Tropical

5 milhões de ton
Distância da usina: 52 km

 Capacidade de moagem

POLO
EDÉIA - GO

Usinas próximas
às áreas da ACP:

Denusa                      28 km
Caçu                          14 km

CORPORATIVO
RIBEIRÃO 
PRETO - SP

Usina
Cerradão

2.4 milhões de ton
Distância da usina: 85 km

 Capacidade de moagem

POLO
CAMPINA
VERDE - MG

Usinas próximas
às áreas da ACP:

BP Bunge                 43 km
Coruripe                   57 km
Raízen                      60 km



JAMAIS FRUSTRAR
• Evitar frustração, antecipando e/ou indicando

possíveis problemas.

GESTÃO

QUALIDADE SEMPRE
• Não perder o timing das operações;

• Fazer bem-feito para não repetir.

ERRAR FAZ PARTE
• Todos são passíveis de erros, todos nós

erramos, o importante é ter a coragem,
a dignidade de assumir o erro, propor a solução
e ter o compromisso moral de que este erro
não será cometido novamente.

SAÚDE FINANCEIRA
• Sempre manter endividamento controlado e equilibrado,
   dentro dos números performados (esta premissa deverá
   sempre ser determinante e respeitada, em toda e qualquer
   decisão)

• Domínio pleno e efetivo dos custos de cada operação

• Foco na entrega do retorno sobre o capital empregado
  definido pelo acionista (ROE)

NEGÓCIOS

DIVERSIFICAÇÃO
Climática:

• Buscar produzir em regiões distintas

Crédito:

• Diferentes compradores da matéria-prima produzida 

ESPECIALIZAÇÃO
Ser muito bom no que faz, não se propor a fazer
o que não sabe.

PREMISSAS

MISSÃO
Estabelecer-se como referência em produtividade
no segmento agrícola em que atua, sendo sempre
uma solução sólida e eficaz aos parceiros e compradores
de sua matéria-prima.

EMPRESA

VISÃO
Estar entre as mais rentáveis e eficientes nos setores
em que atua.

VALORES
Pessoas:
• São o principal ativo da empresa;
• Aqui elas têm nome, não são apenas um número.

Simplicidade:
• Implementar as melhores práticas de mercado,
  somente após testada a sua eficácia

Integridade:
• Honrar os compromissos assumidos,
  independentemente de seus custos

Ética
• Seriedade, tendo sempre a ética como guia nas
  relações internas e externas da empresa

A EMPRESA



• 31 anos atuando no setor

• Referência em produtividade e colheitabilidade
  nas regiões em que atua

EXPERTISE
OPERACIONAL

CONTRATOS
TAKE OR PAY
• Usina é obrigada a comprar todo o volume

 de cana-de-açúcar produzido nas áreas ACP

• Proteção contra eventuais variações de produtividade 
a cada safra, por não haver compromisso de entrega 
de volumes fixos

• Além do prêmio no Consecana, os contratos
de fornecimento de cana da ACP preveem prêmios 
fixos e variáveis (atrelados à qualidade e pontualidade 
da entrega da cana), em BRL/tc adicionais ao valor
de mercado da cana.

PRÊMIOS
FIXOS & VARIÁVEIS

• A maior parte dos contratos de fornecimento de cana
da ACP possuem um valor de Consecana mínimo,
dos valores atualmente praticados, corrigido 
anualmente pelo IPCA, sendo que tal valor mínimo 
possui um limitador em 125% do Consecana da safra 
corrente.

CONSECANA
+ PRÊMIO

ACESSO
DIFERENCIADO A FUNDING
• Acesso a funding junto às principais instituições 

financeiras atuantes no mercado

• Primeiro fornecedor de cana a acessar
o mercado brasileiro de capitais, via emissão
de CRA de BRL 40,5 milhões, em 2013

• Distribuição do canavial em macrorregiões
distintas (SP, MS, MG, GO e TO), com
condições de ambiente diversificadas.

DIVERSIFICAÇÃO
CLIMÁTICA

DIVERSIFICAÇÃO
DE CULTURA
• Cultivo das culturas de cana-de-açúcar,

soja e milho.

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS
A ACP Bioenergia desenvolveu uma série de vantagens competitivas, que: (i) a diferenciam de seus peers tradicionais;
(ii) permitem business capture upsides expressivos, sendo resiliente em condições de mercado adversas.

A EMPRESA



São o foco da ACP Bioenergia, para os próximos anos, que levarão a empresa a patamares cada vez mais elevados
de eficiência e solidez:

Busca constante e incansável pela longevidade 
dos canaviais, com alto índice
de TCH, por meio de tecnologia de precisão
e técnicas avançadas de manejo no plantio
e cultivo da cana.

LONGEVIDADE
DOS CANAVIAIS

Com a abertura do polo de Tocantins, e tendo como 
DNA o crescimento sustentável, traça o importante 
objetivo de atingir 20 mil ha em áreas de cultivo de 
grãos, buscando de forma arrojada em suas 
expansões a maximização dos resultados.

CONSOLIDAÇÃO
DA DIVERSIFICAÇÃO DO 
SEGMENTO AGRÍCOLA

Atendendo aos princípios básicos de uma boa 
governança – transparência, equidade,
segurança e responsabilidade social –, a empresa 
segue focada no desafio de ter, criar e manter
regras objetivas e bem delineadas de gestão 
empresarial, processos e procedimentos
bem definidos e estruturados.

GOVERNANÇA

PILARES ESTRATÉGICOS

Manter o controle rígido da evolução dos níveis
de endividamento e liquidez da companhia, 
buscando proteção para os momentos adversos
de mercado e suporte à estratégia de crescimento.

CONTROLE
DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

Utilizando a estrutura e a comprovada capacidade
da companhia para implementar expansões, focando 
sempre em seu core business, a produção agrícola,
tem para os próximos cinco anos o objetivo de 
implementar novos polos de cana, para chegar a 6 
milhões de toneladas, bem como atingir os 20 mil ha de 
cultivo de grãos.

CRESCIMENTO

A EMPRESA

Buscando sempre otimizar resultados, nosso objetivo 
é implementar as tecnologias disponíveis de forma 
rápida, ágil e eficaz, proporcionando o aumento da 
produtividade, eficiência e rentabilidade, sem termos 
dispersão de ferramentas tecnológicas distintas.

AGRITECH
ACP BIOENERGIA 4.0



A EMPRESA

CONSELHO, MANAGEMENT E COMITÊ
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A EMPRESA

CONSELHO

Sócio Fundador, CEO
& Membro do Conselho Consultivo

ALEXANDRE CANDIDO (CEO)

Sócio Fundador, COO
& Membro do Conselho Consultivo

ANDRÉ CANDIDO (COO)

Sócio & Membro
do Conselho Consultivo

DIMITRIOS MARKAKIS

Membro Independente
do Conselho Consultivo

TIAGO MEDEIROS

Membro Independente
do Conselho Consultivo

ROBERTO MARTINS

Membro Independente
do Conselho Consultivo

CAIO CARVALHO

GRUPO MARKSBRO



A EMPRESA

MANAGEMENT

Administrador de empresas, formado pela Universidade Mackenzie.
Há mais de 15 anos atua como CEO na ACP Bioenergia.

ALEXANDRE CANDIDO (CEO)

Administrador de empresas, formado pela Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), 
com MBA em Gestão Empresarial de Empresas pela Fundação Dom Cabral (FDC). Há mais 
de 15 anos atua no setor do agronegócio.

ANDRÉ CANDIDO (COO)

Administradora de empresas, formada pela Unicesumar, e especialista executiva em Estratégias Financeiras pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV). Há mais de 15 anos atua na ACP Bioenergia, participando de importantes 
projetos de M&A e implementação de ERP.

LIDIANE LIMA (DIRETORA - TESOURARIA, CONTABILIDADE E FISCAL

Engenheiro mecânico pela FEI, em São Bernardo do Campo, com pós-graduação em Finanças (CFM) pelo 
Insper, em São Paulo. Recentemente atuou como gestor de categorias e projetos nos times de procurement da 
Bunge, Louis Dreyfus e Procurement Garage (consultoria). Experiência profissional de dez anos, incluindo, além 
de LDC e Bunge, Itaú Unibanco (strategic sourcing).

ANDRÉ LEME (DIRETOR - COMERCIAL E SUPPLY CHAIN)

Formado em Administração de Empresas com MBA em Gestão Empresarial e Finanças pela 
Universidade Toledo, tecnólogo em gestão ambiental e processos agrícolas, experiência de 
18 anos no agronegócio sendo 17 deles na Atvos Agroindustrial “Grupo Odebrecht”. 
Recentemente atuou na UISA “Usina Itamarati S/A” como responsável pela reestruturação 
da área de planejamento, controladoria, gestão de desempenho e custos.

JURACI BASTOS
(DIRETOR - PLANEJAMENTO, GESTÃO DE DESEMPENHO & CUSTOS)

Bacharel em Direito, formado pelo Centro Universitário UNA, com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e 
Auditoria pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e especialização em Controladoria pelo Insper. Recentemente, 
atuou como controller na Biocom - Angola (Grupo Odebrecht), do segmento sucroenergético. Tem experiência de 
mais de 14 anos no setor sucroenergético, no Grupo Odebrecht.

TIAGO MARTINS (DIRETOR - ADMINISTRATIVO) Bacharel em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, com MBA em 
Gestão do Agronegócio pela Esalq (USP). Foi responsável pelo planejamento agronômico 
na Biocom - Angola (Grupo Odebrecht) e tem mais de 9 anos atuando no setor de 
planejamento, desenvolvimento agronômico e geotecnologia na ATVOS.

GUILHERME ANTUNES (GERENTE - DESENVOLVIMENTO AGRONÔMICO)

Bacharel em Administração pela Universidade Federal da Bahia, com MBA em Gestão 
Estratégica e Econômica de Pessoas pela FGV-RJ. Com 11 anos de experiência na área 
de Pessoas & Organização, atuou em 3 Unidades da ATVOS e possui 6 anos de 
experiência no setor sucroenergético.

GABRIELA MARTINS (GERENTE - PESSOAS & ORGANIZAÇÃO)

Formado em Engenharia Agronômica da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(ESALQ) da Universidade de São Paulo (USP) com Pós-Graduação em Gestão e 
Investimentos no Setor Sucroalcooleiro, pela (PECEGE); na ESALQ com a USP cursou 
especialização em Gerenciamento de Projetos; também estudou pelo Programa de 
Educação Executiva Management da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com 15 anos 
dedicados ao setor sucroalcooleiro. Destes 15, mais de 4 anos foram dedicados à Raizen, e,  
mais de 10 anos, foi responsável por toda área Agricola da Destilaria da Companhia Muller 
de Bebidas.

DANIEL PERESSINOTO (DIRETOR - CANA)Formado em Ciências Econômicas pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, com Pós-Graduação em Finanças 
Empresariais pela FEA-USP e Mestrado em Controladoria também pelo Mackenzie, onde atualmente participa do 
programa de Doutorado Profissional. Com experiências anteriores em diversos segmentos da economia (auditoria, 
manufatura e serviços) e, desde 2010 com foco em finanças no agronegócio, com passagens pelo Grupo Amaggi, 
Mercon e NovaAgri (Toyota).

ANDRÉ GOUVEIA (CFO)

Formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará, MBA em RH pela Fundação Instituto de 
Administração (FIA/USP) e Mestrado Profissional em Gestão para a Competitividade (Foco Gestão de Pessoas) 
pela Fundação Getúlio Vargas. Executiva de Recursos Humanos com mais de 14 anos em cargo de gestão. 
Atuou em empresas do segmento de Biocombustíveis, Agronegócio e Geração e Transmissão de Energia 
Elétrica.

SORAIA LEITE (DIRETORA - PESSOAS & ORGANIZAÇÃO)



A EMPRESA

COMITÊ

é uma rede de serviços financeiros de nível institucional que conecta 
empresas, organizações, traders e investidores ao contexto dos mercados 
globais através de uma combinação única de plataformas digitais, serviços
de clearing e execução de ponta a ponta, serviço de alto nível e profundo 
conhecimento.

Quem Somos

A rede StoneX é composta por todas as plataformas, produtos e serviços 
disponíveis através do StoneX Group Inc. e da suas empresas subsidiárias 
globais. Uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, 
a StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) e seus 2.700 funcionários atendem 
clientes de mais de 40 escritórios espalhados pelos cinco continentes.

StoneX
COMITÊ COMERCIAL

Formado em Administração pela Universidade Católica de Salvador,
Pós-graduado em Sistema e Métodos - UFBA, MBA Empresarial pela GV - SP. 

10 anos de atuação no agronegócio - Atvos Bioenergia como VP - de Pessoas, 
Comunicação e Sustentabilidade, e em fase de transição ocupou a Vice 
Presidência de Supply Chain e Transformação Digital - 2019/20.

Atualmente conselheiro de empresa na construção civil, start up e consultor
de empresa de energia renovável.

GENÉSIO LEMOS COUTO
COMITÊ DE PESSOAS

Atua nas áreas de Tributos Diretos e Agronegócio, possui mais
de 24 anos de experiência em trabalhos de assessoria e consultoria 
tributária e societária. Com ampla experiência no atendimento
de empresas de grande e médio porte.

Conduziu os mais diversos projetos de consultoria voltados
ao agronegócio, tais como reestruturação societária, tax planning,
tax compliance e tax controversy, dentre outros.

Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Araraquara; Bacharel
em Ciências Contábeis pela Universidade Estácio de Sá e Pós-graduação 
em Direito Tributário pelo IBET.

RICARDO VARRICHIO
COMITÊ FISCAL 

Ingressou na Czarnikow em 2011 e liderou com sucesso diversas 
transações impactantes de fusões e aquisições, parcerias em cogeração 
de energia elétrica, estruturações e reestruturações de dívida e emissões 
no mercado de capitais brasileiro. 

Fernando possui MBA em Finanças pelo Insper e bacharelado
em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo.

FERNANDO SOARES
COMITÊ FINANCEIRO



FUNCIONOGRAMA POLOS

A EMPRESA
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COLABORADORES

A EMPRESA

TOTAL POR
POLO

INTEGRANTES
901
TOTAL POR
DEPARTAMENTO

•

•

*Dados 03/22



SAFRA REALIZADA

POLO
TEODORO
SAMPAIO - SP

POLO
NOVA ALVORADA 
DO SUL - MS

POLO
EDÉIA - GO

POLO
MARIANÓPOLIS - TO

TONELADAS
1,5 MILHÃO

ÁREA DE COLHEITA

HECTARES
20.386

ÁREA CULTIVÁVEL

HECTARES
21.444

SP/TS | MS/NA 17/18

ÁREA DE COLHEITA

HECTARES
26.270

ÁREA CULTIVÁVEL

HECTARES
29.792

TONELADAS
2,2 MILHÕES

SP/TS | MS/NA | GO-ED 18/19

TONELADAS
2,4 MILHÕES

ÁREA DE COLHEITA

HECTARES
29.715

ÁREA CULTIVÁVEL

HECTARES
31.000

SP/TS | MS/NA | GO/ED 19/20

TONELADAS
2,5 MILHÕES

ÁREA DE COLHEITA

HECTARES
30.553

ÁREA CULTIVÁVEL

HECTARES
36.159

SP/TS | MS/NA | GO/ED 20/21

TONELADAS
2,2 MILHÕES

ÁREA DE COLHEITA

HECTARES
30.600

ÁREA CULTIVÁVEL

HECTARES
40.000

SP/TS | MS/NA | GO/ED 21/22

DE CULTIVO DE SOJA
1.500 ha

MS/NA 17/18

DE CULTIVO DE SOJA
1.200 ha

GO/ED 18/19

DE CULTIVO DE SOJA
5.700 ha

SP/TS | MS/NA | GO/ED | TO/MN 19/20

DE CULTIVO DE SOJA
8.000 ha

MS/NA | GO/ED | TO/MN 20/21

DE CULTIVO DE SOJA
13.000 ha

MS/NA | GO/ED | TO/MN 21/22

• ••• POLOS 



*Projetado para 2022

PLANTIO REALIZADO
2018 A 2021

POLO
RIO
BRILHANTE - MS

POLO
TEODORO
SAMPAIO - SP

POLO
NOVA ALVORADA 
DO SUL - MS

POLO
EDÉIA - GO

POLO
BRASILÂNDIA - MS

HECTARES
13,2 MIL

SP/TS | MS/NA | MS/RB | MS/BR | GO/ED 22SP/TS | MS/NA | GO/ED 19

HECTARES
4,9 MIL

DE CULTIVO DE SOJA
1.500 ha

MS/NA 18

DE CULTIVO DE SOJA
1.200 ha

GO/ED 19

DE CULTIVO DE SOJA
5.700 ha

SP/TS | MS/NA | GO/ED | TO/MN 20

DE CULTIVO DE SOJA
8.000 ha

MS/NA | GO/ED | TO/MN 21

DE CULTIVO DE SOJA
13.000 ha

MS/NA | GO/ED | TO/MN 22

HECTARES
10,2 MIL

SP/TS | MS/NA | MS/RB | GO/ED 21

HECTARES
5,6 MIL

SP/TS | MS/NA | GO/ED 20

HECTARES
4,1 MIL

SP/TS | MS/NA | GO/ED 18

HECTARES
4,9 

HECTARES
4,9 

HECTARES
MIL

DE CULTIVO DE SOJA
1.200 ha

GO/ED 19

DE CULTIVO DE SOJA
5.700 ha

SP/TS | MS/NA | GO/ED | TO/MN 20

DE CULTIVO DE SOJA
8.000 ha

MS/NA | GO/ED | TO/MN 21

HECTARES
5,6 

HECTARES
5,6 

HECTARES
MIL

• •••• POLOS 



PROJEÇÃO SAFRA
2022/2023

POLO
BRASILÂNDIA - MS

POLO
TEODORO
SAMPAIO - SP

POLO
NOVA ALVORADA 
DO SUL - MS

POLO
EDÉIA - GO

POLO
MARIANÓPOLIS - TO

POLO
RIO
BRILHANTE - MS

ÁREA DE COLHEITA

34,0
MIL HECTARES

ÁREA DE CULTIVÁVEL

43,4
MIL HECTARES

PRODUÇÃO DE

3 MILHÕES
TONELADAS

• • ••• POLOS 

• •••
ÁREA CULTIVÁVEL

14,3
MIL HA

SACAS
625 MIL

PRODUÇÃO DE

POLOS 

•
ÁREA CULTIVÁVEL

5,1
MIL HA

SACAS
280 MILMILHO

PRODUÇÃO DE

POLO



O que garante à ACP Bioenergia estar sempre acima da média
dos produtores agrícolas é seguir com rigor as nossas premissas,
garantindo a qualidade da produção.

CAPRICHO

HORA CERTA

BEM-FEITO

TROCA
DE INFORMAÇÃO

PAIXÃO

Em todo o processo,
desde o plantio até a colheita.

Precisão no timing de aplicação.

Em todos os detalhes para não repetir
o processo.

Capacitação técnica constante.

Somos uma empresa de pessoas que 
produzem com o coração.

QUALIDADE

PREMISSAS



COLHEITA

O PISOTEIO

Para evitar pisoteios, os tratores devem realizar manobras
em seis ou entre as bordas de ambas as partes dos 
carreadores, não desviar de poças de lama invadindo a lavoura, 
trabalhar sempre mantendo os equipamentos nas entrelinhas, 
conforme os espaçamentos, evitando compactação.

Em colhedoras, sempre realizar, no mínimo, três manobras nos 
carreadores para retornar à colheita, andando sempre nas 
entrelinhas, evitando cruzá-las.

•

ACOMPANHAMENTO
DE PERDAS

Acompanhamento do gráfico de qualidade (perdas na colheita) 
da semana. Circulamos os integrantes que precisam de 
acompanhamento para melhoria.

•

CONTROLE DE TRÁFEGO (PARALELISMO)
COLHEITA COM PILOTO (GPS)

Tráfego controlado das colhedoras, utilizando as linhas 
do plantio ou mapeamento no local.

Possibilidade de trabalho em condições de baixa 
visibilidade e em canaviais muito fechados.

•

QUALIDADE



PLANTIO

PLANTIO
COM PILOTO (GPS)

Todo plantio é realizado com sensoriamento remoto, 
mantendo o padrão de espaçamento.

As linhas realizadas são utilizadas para as outras 
operações, como a colheita, permitindo o controle de 
tráfego e evitando o pisoteio do canavial.

• ACOMPANHAMENTO
QUALIDADE

Levantado em tempo real se as operações estão 
atendendo aos parâmetros de qualidade, e todo desvio 
é repassado imediatamente aos gestores.

Acompanhamento semanal dos principais desvios, por 
equipamento e operadores, para atuar nos pontos de 
melhoria.

•

QUALIDADE



TRATOS

CRESCIMENTO
VEGETATIVO

Acompanhamento mensal do desenvolvimento 
do canavial, para apoiar na estimativa e em 
outras iniciativas.

• QUALIDADE FERTILIZANTES
E CORRETIVOS

Verificação mensal para checar se os insumos 
comprados estão atendendo às garantias 
contratadas.

•ACOMPANHAMENTO
QUALIDADE

Todas as operações são acompanhadas, não só 
em relação à dose dos insumos, mas também 
na qualidade das operações e no 
desenvolvimento dos operadores.

•

QUALIDADE



DESCRITIVO TÉCNICO
SETOR MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Todas as operações são realizadas pela própria empresa que, no decorrer dos anos, investiu em 
treinamentos para que a equipe de mecânicos seja especializada e preparada para não depender de mão 
de obra e serviços externos.

•

PADRONIZAÇÃO DE FROTA

Há anos desenvolve-se um trabalho focado na padronização de frotas, com os objetivos:
• Manter um estoque de material para uma única linha;
• Mecânicos e operadores cada vez mais capacitados para trabalharem em uma marca de equipamentos;
• Fidelização junto aos fabricantes e concessionárias para um atendimento diferenciado.

•

AUTOMOTIVA



TREINAMENTO OPERADOR
DE TRATOR E COLHEDORA

•

TREINAMENTO
PULVERIZADOR EM BARRAS

•

TREINAMENTO OPERACIONAL
MOTIVACIONAL

• TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS
OPERACIONAIS

•

QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM
PROFISSIONAL



• PROGRAMA
MULTIPLICADOR

OBJETIVO
O trabalho é focado em apoiar as equipes de gestão, atuando na reeducação 
dos envolvidos diretamente nas operações para nivelar o conhecimento 
técnico/operacional, dar elementos para um plano de ação imediato
e focado individualmente por integrante e possibilitar que a empresa tenha 
uma constante melhoria na performance operacional.

QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM
PROFISSIONAL



• PPM

OBJETIVO
Consiste em premiar mensalmente, por frente de trabalho, o trio que superar, 
dentro da frente em que atua, as metas determinadas de: produção, impureza 
mineral, impureza vegetal, consumo de combustível, consumo de óleo 
hidráulico e percentual de perda na colheita mecanizada. 

O operador de trator  poderá ganhar até R$ 400,00; o operador de colhedora
R$ 1.100,00; e a equipe de manutenção corretiva até R$ 800,00, além de um 
brinde.

Semanalmente são divulgados os números, por meio de “pirulito”, para que 
cada operador possa acompanhar o desempenho operacional e buscar a 
melhoria dos números.

CAMPANHAS
MOTIVACIONAIS



• ANUAL

GESTOR
DESTAQUE DOS POLOS

GESTOR/FAMÍLIA
DESTAQUE DOS POLOS

OPERADORES
DESTAQUE POR POLOS

CAMPANHAS
MOTIVACIONAIS



• ATR + PERDAS -

Aumentar o ATR por meio da diminuição das perdas e melhoria da qualidade 
da matéria-prima.

DIMINUIÇÃO DAS PERDAS
• Determinar velocidade de colheita conforme o TCH do canavial; 
• Regulagem do extrator primário;
• Regulagem do auto tracker (altura do corte);
• Sincronismo entre trator e colhedora.

QUALIDADE DA MATÉRIA-PRIMA
• Diminuir impureza vegetal;
• Regulagem do cortador de pontas;
• Giro do extrator primário e secundário;
• Diminuir impureza mineral;
• Regulagem do auto tracker (altura do corte);
• Cuidados entre as ondulações (passantes).

CAMPANHAS
MOTIVACIONAIS



• ATUAÇÃO NO CAMPO 

PRESENÇA FORTE NO CAMPO
Sempre mantendo uma proximidade com o principal ativo da empresa, que são as pessoas, 
valorizamos os destaques, mapeamos as possíveis melhorias e fortalecemos as missões da empresa. 
Assim, colaboramos para um ambiente mais harmonioso e mais produtivo.

P&O



• GESTÃO À VISTA

Diariamente são informados os resultados acumulados das metas diárias, semanais e mensais, 
possibilitando o acompanhamento preciso da performance individual, por trio de máquinas e por 
frente de colheita.

O acompanhamento dos resultados dos indicadores garante uma resposta rápida aos ajustes 
necessários para atingir as metas definidas.

QUADRO GESTÃO À VISTA

• ACOMPANHAMENTO
SEMANAL

Semanalmente é realizada uma reunião com os líderes das frentes de colheita para analisarem 
o resultado da semana, comparado ao acumulado, e mapear o operador com menor 
performance para, então, multiplicá-lo e atuar buscando adequação à média dos demais.

P&O



BAIXÍSSIMA INCIDÊNCIA•
Em decorrência da forte valorização das pessoas como o principal ativo da empresa, somado à atuação presente no campo das lideranças junto à operação, 
temos como resultado um histórico de pouquíssimas ações trabalhistas.

P&O

TRABALHISTA

*Dados 01/22



ATIVIDADES
DO CAMPO

•
Áreas de vivência do mais 
alto nível de qualidade.

TREINAMENTOS/
SIPATR 

•
Empresa focada
no comprometimento
da segurança, seguindo 
todas as normas do setor 
sucroalcooleiro, com atenção 
às regras a serem 
observadas na organização, 
buscando segurança e saúde
no ambiente de trabalho.

SEMANA INTERNA DE 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
NO TRABALHO RURAL - SIPATR
São apresentados e discutidos 
temas relacionados a 
comportamentos e situações 
que colocam em risco a saúde
do colaborador, em todos
os polos.

•

SEGURANÇA E SAÚDE
DO TRABALHO

As frentes possuem 
caixas de primeiros 
socorros e pessoas 
treinadas.

•



AMBIENTAL

• REFLORESTAMENTO 

35 mil
Mudas anuais em viveiro,

nativas/produção

860 mil m2
Área reflorestada

ESG

*Dados 01/22



ESG

• COMBATE A INCÊNDIO

• Monitoramento 24 horas;
• Caminhão pipa;
• Controle aéreo;
• Parcerias com usinas,
  produtores e prefeituras.

• POLÍTICA DE DESCARTE
DE EMBALAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS

Os descartes são feitos em caixa devidamente lacrada e 
etiquetada, identificada como resíduo químico. Ela ficará 
armazenada em local adequado até que seja feita a sua retirada.

AMBIENTAL

• UTILIZAÇÃO DE BIOLÓGICOS

• Manejo mais sustentável;
• Redução do uso de defensivos químicos.

• APLICAÇÃO DE COMPOSTO

Com resíduos orgânicos provenientes
de agroindústrias ou de produção animal, como 
o esterco e cama de frango. Passa por um 
processo de compostagem, onde é enriquecido 
com outros nutrientes. O material é então 
aplicado no canavial, fornecendo nutrientes
e matéria orgânica ao solo. Esse tipo de manejo 
ajuda a melhorar a microbiota do solo e melhor 
aproveitamento de resíduos.



• • •

CELEBRAÇÃO
DE INÍCIO DE SAFRA

CAMPANHA
CONTRA O CÂNCER

CAFÉ COM
AS EQUIPES

O DIA DOS
PAIS E MÃES

•

ESG

SOCIAL



ESG

GOVERNANÇA
COMITÊ
FISCAL

CÓDIGO DE 
CONDUTA

COMITÊ
TECNOLÓGICO

BALANÇO 
AUDITADO

GOVERNANÇA

CONSELHO 
CONSULTIVO

COMITÊ 
AGRÍCOLA



ESG

INICIATIVAS | CERTIFICAÇÕES 
EM ANDAMENTO

• CERTIFICAÇÃO VERDE – CBI (SITAWI)

CRA Verde.

• PACTO GLOBAL (ONU)

• ABRINQ

Certificação de âmbito social com  
compromissos de garantia dos direitos
da criança e do adolescente.

• VIVE

Programa de fornecimento sustentável,
que ajuda as empresas a medir seus
padrões de sustentabilidade ao longo
do tempo e a fazer melhorias contínuas.
! Aspectos avaliados

• Governança;
• Instalações;
• Pessoas;
• Meio ambiente;
• Rastreabilidade;
• Transporte, manuseio e armazenamento.

! Alcance global

• CERTIFICAÇÃO GPTW

• MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR -  GPTW



09
/2

2

acpbioenergia

!"#"$%&"'"("$)*+,*-"$.$)!
%&#/0$122$33$456$77879.::74
;<'/0$=>*$)&?*@A-*<*$B*+-#"
'"$C*@D-+&<A"E$44::E$B&<A("$
%&"'"("$)*+,*-"$.$)!$.$F(*@-#
B;!0$47:5GGGG

!"#"$C"H*$I#H"(*'*$.$J)
%&#/0$122$33$K86$77K59.:98G
;<'/0$L*M&<'*$L(>A&-(*$)NC$.$O(&*$=>(*#
=-"$F(-#P*<A&$.$J)$.$F(*@-#
B;!0$874QG.GGG

!"#"$;'R-*$S$TU
%&#/0$122$33$K96$7$77GQ.8KGQ
;<'/0$="'"H-*$TU$:43E$)NC
C*$;'&*#-<*$V+$4QE$W$&@X>&('*$.$TU$.$F(*@-#
B;!0$8379G.GGG

=-?&-(Y"$!(&A"$.$)!
%&#/0$122$33$4K6$Q7G9.Q5:7
;<'/0$=>*$=>-$F*(?"@*E$4493E$4:Z$1D"?&(A>(*6
=-?&-(Y"$!(&A"$.$)!$.$F(*@-#
B;!0$49G43.7G9

!"#"$=-"$F(-#P*<A&$.$J)
%&#/0$122$33$K86$77K59.:98G
;<'/0$L*M&<'*$L(>A&-(*$)NC$.$O(&*$=>(*#
=-"$F(-#P*<A&$.$J)$.$F(*@-#
B;!0$874QG.GGG

!"#"$J*(-*<[,"#-@$'"$%"D*<A-<@$.$%U
%&#/0$122$33$KQ6$$77:G9.4KG7
;<'/0$IH&<-'*$$B"'&@,*($GKE$\>*'(*$G4$S$B&<A("
J*(-*<[,"#-@$'"$%"D*<A-<@$S$%U
B;!0$88K83.GGG$

F(*@-#]<'-*$.$J)
%&#/0$122$33$4K6$Q3G3.G:8Q
IH&<-'*$J*<"&#$^-D&<A&$4973E
F(*@-#]<'-*$.$J)$.$F(*@-#
B;!0$87K8G.GGG

B*+,-<*$^&('&$.$JT
%&#/0$122$33$4K6$Q3G3.G:83
;<'/0$="'"H-*$@-A>*'*$<*$'-(&_Y"$<"("&@A&
'*$F=.QK9E$`J$4Q8$2$:GGJ$a"<*$=>(*#
B*+,-<*$^&('&$S$JT
B;!0$Q5:8G.GGG




