
 

Usina Coruripe

ZERO ACIDENTE SEMPRE
baseado em três pilares:

 

As avaliações demonstravam que 85% dos acidentes 

eram causados por comportamentos inseguros, 

tendo o grupo lançado o Programa

A Coruripe implantou o programa dss+ STOP® para 

Supervisão, uma ferramenta de observação 

comportamental, além de oferecer aos gestores 

formação e desenvolvimento sobre segurança. Criou 

também diversas campanhas de conscientização e 

trabalhou na melhoria do conhecimento e controle 

dos seus processos. Os colaboradores receberam 

incentivo através do reconhecimento das práticas de 

segurança e celebraram as suas conquistas. Os 

resultados atestam que a Coruripe desenhou uma 

estratégia para a próxima etapa em colaboração com 

a dss+, com o foco no desenvolvimento contínuo da 

liderança, com treinamentos e seminários adicionais, 

introdução de elementos de segurança nos seus 

processos e uma nova estrutura de gestão 

operacional em saúde e segurança.

Estes resultados são prova de uma profunda mudan-

ça cultural e de uma mudança de atitude entre os 

funcionários.

No mesmo ano, unidades específicas e setores da

empresa superaram os 365 dias sem acidentes.

Além das conquistas em segurança, a empresa 

também foi reconhecida em renomados prêmios 

nacionais como referência em sustentabilidade, 

gestão de pessoas e visão de negócios nos 

últimos anos.

Fundada em 1925, a Coruripe é uma das 

maiores produtoras de açúcar, etanol e 

energia do Brasil. A empresa possui cinco 

unidades, um terminal logístico ferroviário e 

dois escritórios, ambos estrategicamente 

localizados em São Paulo e Alagoas, empre-

gando diretamente 8.300 funcionários e, 

indiretamente, cerca de 25 mil pessoas por 

ano. Nos seus polos de produção, a Coruripe 

tem capacidade de processamento de 15 

milhões de toneladas de cana-de-açúcar que 

rendem mais de 500 milhões de litros de 

etanol, 20 milhões de sacos de açúcar e 

geram 700 MWh de eletricidade. Em 2013, o 

grupo Coruripe registou 14 acidentes por 

milhão de horas trabalhadas, abaixo da 

média do setor, mas, ainda assim, um número 

que a empresa considerou muito alto.

Na safra de 2019, a Coruripe registrou:

Uma redução de 97% na 

frequência de acidentes

em relação a 2013.

Uma redução de 96% na 

gravidade dos acidentes.

Esta redução de acidentes

representou ECONOMIA DE 

CERCA DE $6 milhões numa 

projeção de custos indiretos.

PRÊMIO INOVAÇÃO EM SEGURANÇA – VENCEDOR REGIONAL, AMÉRICAS

A Usina Coruripe foi a vencedora regional das Américas na categoria Inovação 
em Segurança no 14º DuPont Safety & Sustainability Awards, depois de ter 
aperfeiçoado o seu desempenho em segurança por meio do Programa Zero 
Acidente Sempre.
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Em 2019, a Coruripe atingiu um

recorde sem precedentes:

SEM REGISTRO DE TEMPO PERDIDO
EM ACIDENTES EM TODO O GRUPO

Liderança Conhecimento
do Processo

Método
& Controle


