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Introdução
A Caramuru é uma companhia genuinamente brasileira com 57 anos de experiência que atua no
agronegócio e biocombustíveis, sendo a 6ª maior empresa do país em processamento de soja (com
capacidade anual para processar 2,0 milhões de toneladas), a 2ª maior em processamento de milho
(com capacidade anual de processamento de 470.000 toneladas) e a 5ª maior produtora de biodiesel
(com capacidade de refinar 230 mil toneladas de óleos de soja, milho, girassol e canola e produção
superior a 550 milhões de litros por ano). A Caramuru possuí 2 usinas já certificadas para emissão de
CBIOs dentro do programa Renovabio.
A Companhia é consolidada no mercado de processamento de soja, milho e girassol com presença nos
estados de Goiás, Paraná, Mato Grosso e São Paulo e possui uma vasta linha de produtos , atendendo
consumidores de todas as regiões do Brasil. Além disso, a Caramuru fornece matéria -prima para a
produção de macarrão, biscoitos, snacks, cereais e outros segmentos como cervejarias e indústria de
ração.
O Grupo também se destaca por sua capilaridade logística no transporte de grãos, integrando suas
unidades industriais às principais vias de escoamento, tendo realizado fortes investimentos nos portos
de Santos e Tubarão, onde possui terminais, em rodovias e na hidrovia Tietê-Paraná, diminuindo
consideravelmente o custo de operação através da utilização do transporte multimodal.
A Caramuru possui várias vantagens competitivas devido ao seu modelo de negócios integrado, o que
impõe barreiras de entrada significativas a novos entrantes. Destaca-se a base extensa de produtores
com longo relacionamento comercial, plataforma própria e de primeira linha para industrialização de
produtos, rede de distribuição com presença em todo território nacional e terminais logísticos em
portos estratégicos pelo país. Tudo isso garante à Companhia a gestão e rastreabilidade dos produtos,
flexibilidade para se adequar à volatilidade da demanda no mercado e mitigação de risco de ruptura
logística.
O Grupo Caramuru opera commodities diferenciadas, com marcas estabelecidas em produtos de
consumo e logística forte e inovadora e possui como missão manter consistente histórico de
crescimento e rentabilidade, atuando a partir de princípios de sustentabilidade ambienta l, social e
econômica valorizando o desenvolvimento de colaboradores.
A Caramuru fornece alimentos, insumos, biocombustíveis e serviços de qualidade, atendendo às
necessidades de clientes e consumidores finais, também gerando valor à sociedade, fornecedores,
colaboradores e acionistas. Nosso processo industrial produz inicialmente três produtos básicos: o
óleo degomado, o farelo e a lecitina. Por meio de processos sucessivos de industrialização, produzimos
farelos com alta concentração proteica, biodiesel, óleo refinado, melaço, dentre outros.
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Histórico
A Caramuru foi fundada em 1964 por Múcio de Souza Rezende no interior do Paraná, no ramo de
industrialização do milho. No começo dos anos de 1970 foi aberta a filial de Apucarana, no estado do
Paraná e em 1975, o Grupo expande suas operações para o Centro-Oeste com a inauguração da planta
de processamento de milho no município de Itumbiara, estado de Goiás.
Já nos anos 1990, foram feitos investimentos na fábrica de processamento de soja no município de
São Simão, Goiás e no terminal hidroviário da hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná, utilizado para
escoamento da produção. No início dos anos 2000, iniciou-se a parceria do Grupo Caramuru com a
ALL (América Latina Logística do Brasil S.A.) e neste acordo o Grupo ficou com uma participação de
50% no Terminal de Santos, utilizado para a exploração e instalação portuária em geral e exploração
comercial.
No ano de 2006, a Caramuru inaugurou sua unidade de produção de biodiesel com capacidade de 225
mil m3 por ano. Nesse mesmo ano a Companhia instalou uma nova fábrica de biodiesel no município
de Ipameri, Goiás. Já em 2012, foram realizados investimentos na nova fábrica no município de Sorriso,
no estado do Mato Grosso do Sul, voltada para a produção de biodiesel e proteína concentrada de
soja (SPC) e em 2017 instalou-se uma unidade de cogeração de energia no mesmo município.
Ainda neste ano, a Caramuru passou a contar com 2 terminais, sendo um de transbordo rodohidroviário e outro utilizado para exportação no Porto de Santana, no estado do Amapá.
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Em 2018, a Caramuru iniciou investimento na construção de uma nova fábrica no município de SorrisoMT destinada à produção de etanol de soja a partir do melaço.
No ano de 2019, a Companhia investiu na construção de uma nova planta para produção de glicerina
bidestilada em Itapemeri (GO). Em 2020, a Caramuru em parceria com a Rumo realizou investimentos
para a ampliação do Terminal XXXIX no Porto de Santos e no Projeto Terminal de São Simão para
melhorar o escoamento de seus produtos bem como ser um provedor de logística através de terminais
diferenciados.

Iniciativas ESG e de Impacto Social & Ambiental

Adicionalmente, a Caramuru possui política robusta para a gestão de várias frentes ESG, com 100% de
auditoria da sua cadeia de produtores. A Companhia aderiu a vários programas reconhecidos nacional
e internacionalmente e desenvolveu diversas iniciativas próprias que geram resultados significativos
para os produtores participantes. Um dos compromissos públicos assumidos pela Caramuru diz
respeito à originação em áreas de desmatamento zero, atingindo a totalidade da sua cadeia de
fornecedores no bioma Amazônia desde 2008, e a partir de 2020 também no bioma do Cerrado. A
empresa publica seu Relatório de Sustentabilidade anualmente, e está avançando para evoluir em seu
disclosure seguindo padrões de referência e internacionalmente reconhecidos pelo mercado como o
Global Report Initiative – GRI.
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Ambiental
Programa Sustentar
A Companhia conta com armazéns estrategicamente posicionados com capilaridade e grande
credibilidade junto ao produtor para garantir uma originação eficiente, sendo 24 armazéns próprios e
35 contratados na região Centro-Oeste do Brasil. A Caramuru conta com mais de 5 mil produtores e
mais de 2 milhões de toneladas de capacidade total de armazenamento de grãos em suas unidades.

Fonte: Companhia

Lançado em 2015 pela Caramuru, o Programa Sustentar foi criado para participar ativamente do
desenvolvimento sustentável bem como auxiliar na capacitação dos produtores rurais em quesitos
ESG. O Programa tem como principal objetivo garantir a sustentabilidade em toda a cadeia produtiva,
mantendo a originação de matéria-prima de produtores sustentáveis e cultivar fidelização por meio
de acesso capilar e proximidade ao produtor.
O Programa Sustentar fornece oportunidades para todos os envolvidos na cadeia produtiva:
a) Produtores: possibilita a redução do custo de produção; fortalecimento do relacionamento
com a Caramuru com suporte por meio de treinamentos fornecidos aos produtores; inserção
na cadeia produtiva sustentável; e acompanhamento e auxílio ao longo do processo produtivo
gerando impacto econômico positivo;
b) Consumidores: acesso a uma cadeia de fornecimento segura com garantia de rastreabilidade
e evidências de ações e resultados comprovados; inserção de novos consumidores e
comunidades com o atendimento de demandas de sustentabilidade;
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c) Empresa: melhoria da imagem perante os consumidores; oportunidades de crescimento
devido à inserção de novos produtos, clientes e mercados; blindagem da empresa em relação
a noticiário negativo; e fidelização de produtores, clientes e consumidores .

O Programa garante a rastreabilidade de 100% da cadeia dos mais de 5.000 produtores que fornecem
matéria prima para a Caramuru. Em 2019, a área total coberta pelo Programa Sustentar ultrapassou
340 mil hectares. O Programa possui critérios rigorosos ESG de enquadramento dos produtos, como
não estar na lista de desmatamento ilegal (áreas produtivas que cumpram integralmente a Moratória
da Soja e o Manifesto do Cerrado) e não adquirir matéria prima de fornecedor que esteja listado na
relação de trabalho análogo a escravidão do Ministério da Economia. A Companhia, em situações
limitadas, realiza a aquisição de grãos (soja, milho e girassol) de determinados intermediários, como
cooperativas. A Caramuru realiza sua análise de desmatamento para 100% de seus fornecedores de
soja. Além disso, a Caramuru não realiza a aquisição de produtores envolvidos em desflorestamento,
ocupação de terras indígenas ou quilombolas, trabalho forçado ou de menores ou áreas protegidas
(incluindo locais indicados como patrimônio histórico pela UNESCO, zonas úmidas de Ramsar, áreas
de conservação de alto valor (HCV), entre outras).

Recentemente, a Companhia assumiu o ambicioso compromisso público de não originar soja do bioma
Cerrado, caso a abertura legal da área tenha acontecido depois de agosto de 2020. O compromisso
com o desmatamento legal zero no bioma Cerrado é pioneiro no setor da soja e reconhece a
importância da manutenção da floresta em pé neste bioma brasileiro.
Além disso, focando em impacto social no campo, a Empresa possui a iniciativa de comprar uma
porcentagem significativa de soja de pequenos agricultores familiares. A Caramuru se compromete
em manter a originação de agricultura familiar, de acordo com a legislação vigente para obtenção do
“Selo Combustível Social” nas usinas produtoras de biodiesel e, portanto, habilitação para participar
na 1ª fase do leilão.

Fonte: Companhia
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RenovaBio

O Grupo Caramuru destaca-se como o 5º maior Produtor de biodiesel no país com mais de 550 milhões
litros de capacidade instalada de produção de biodiesel por ano e 7,1% de market share em 2019.
Além da escala na produção de biodiesel e da capacidade de esmagamento em plantas próprias, as
plantas estão localizadas em regiões com alta oferta de insumos com uma logística altamente
competitiva. O Grupo ainda possui grande capacidade de armazenamento de óleo, gerando emprego
e renda para as regiões produtoras.
A Caramuru possui a produção localizada em suas unidades industriais de São Simão (GO), Sorriso (MT)
e Ipameri (GO), todas certificadas com o Selo Combustível Social pelo Programa Nacional de Produção
e Uso de Biodiesel (PNPB), do Governo Federal, prestando assistência técnica a mais de 1.400
agricultores de perfil familiar no ano de 2020. Em 2021, as usinas de São Simão e Sorriso foram
certificadas para participar do programa Renovabio, que contribui para a transição para uma matriz
energética brasileira mais limpa. A usina de Ipameri encontra-se também em processo de certificação.
Com isto esperamos até o final de 2021 que as três unidades produtoras de Biodiesel já estejam
emitindo os CBIOs equivalentes à sua nota e fator de elegibilidade.
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Fonte: Companhia

Certificação ProTerra: Programa de certificação que envolve todas as etapas da cadeia de
produção agrícola com objetivo de preservar os recursos naturais incentivando a capacitação e a
transferência tecnológica da cadeia produtiva. O certificado ProTerra se aplica a 100% da soja não
geneticamente modificada (Non Genetically Modified Organisms - NGMO) produzida pela
Caramuru. Desde a safra 2000/01, a Caramuru se dedica ao Programa NGMO, que tem como
objetivo garantir a qualidade e certificar a fabricação de produtos não transgênicos. A produção
desse tipo de produto tem aumentado substancialmente nos últimos anos e é exportado para
diversos países do mundo.
Outras Certificações: Com atenção aos padrões de qualidade e segurança e foco na
sustentabilidade, atendemos a requisitos de clientes nacionais e internacionais. É assim que a
Caramuru e seus parceiros atuam em toda a cadeia produtiva. Fabricação, armazenamento,
logística, todas as operações são constantemente avaliadas por auditorias independentes de
forma a garantir a conformidade dos processos. Como resultado, os produtos estão habilitados
pelas exigentes certificações, inclusive a Kosher (nome dado ao conjunto de leis dietéticas do
judaísmo) e a Halal (a legislação alimentar dos muçulmanos), que atestam a qualidade, os padrões
de higiene e o sistema de produção dos alimentos.
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Social
Selo Combustível Social: A Caramuru possui o selo em suas unidades de Ipameri e São Simão (GO).
Além do fornecimento de assistência técnica, gerando renda e promovendo a inclusão dos
pequenos agricultores.
Aprendendo com Você: É uma iniciativa da empresa para estimular ações voluntárias na solução
das carências educacionais e sociais. Foram beneficiados em média nos últimos 3 anos 1.307
alunos. No ano de 2020 a Caramuru destinou R$155 mil em recursos para o desenvolvimento
cultural, esportivo, educacional, entre outros.
Associação Estação Reciclar: Iniciativa concebida e coordenada pela Caramuru de programa de
coleta seletiva em Itumbiara (GO) que retira os catadores dos aterros sanitários, gerando emprego
e renda. Em 2020 a Caramuru doou 111 toneladas de resíduos recicláveis, gerando R$122 mil em
renda para os catadores.
Junior Achievement: Com o objetivo de incentivar o espírito empreendedor dos jovens ainda na
escola, a Caramuru em parceria com a Junior Achievement desde 2007 trabalha nesta formação.
Em 2020, mesmo com a pandemia, 345 jovens foram beneficiados de forma remota ou presencial
seguindo protocolos estabelecidos nas cidades de Itumbiara (GO), São Simão (GO), Ipameri (GO),
Sorriso (MT) e Apucarana (PR).
Estações de Tratamento de Efluentes (ETE): A Caramuru possui ETEs nas suas plantas
operacionais, garantindo que o correto tratamento é realizado nos efluentes antes da destinação
final. A operação das ETEs resulta numa economia de 150 mil litros/dia de água nos complexos
industriais, pois mais de 60% da água tratada é reutilizada nas próprias plantas da Companhia.

Fonte: Companhia

9
Internal Use Only

Governança
A Caramuru atua em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa adotadas por
empresas nacionais e internacionais. Seu modelo é baseado em princípios éticos e padrões de conduta
que direcionam a atuação dos seus colaboradores. O Conselho de Administração é composto por cinco
acionistas históricos e dois conselheiros independentes, que têm o objetivo de contribuir para a
gestão dos negócios e a eficiência geral da Caramuru, proporcionando aos acionistas condições de
acompanhar a gestão da empresa.
Seguindo seu propósito de escrever um futuro com foco na sustentabilidade, incluindo a econômica,
a Caramuru segue revisitando seus processos para reduzir custos e ganhar em produtividade – o que
contribuiu para seu resultado positivo, mesmo em um ano tão adverso como 2020.
Para se manter constantemente em conformidade com as normas legais e regulamentares, as
políticas e as diretrizes estabelecidas para o seu negócio, a Caramuru investe na melhoria de seus
processos estratégicos. Suas ações são sempre orientadas em manter padrões sólidos e diferenciados
de governança corporativa, suportadas por cinco comitês de assessoramento ao Conselho de
Administração. Para a empresa, respeitar a legislação vigente e a sustentabilidade é fundamental para
consolidar sua marca no mercado.
Programa de Integridade: O Programa de Integridade Caramuru e seu Código de Ética e Conduta
representam o compromisso da empresa como agente de desenvolvimento econômico e social do
país. Para dar mais transparência aos processos e garantir a prática de nossos princípios e a qualidade
dos serviços, a Caramuru conta com o canal Linha Ética. Por meio dele, qualquer pessoa pode
denunciar, de maneira sigilosa, irregularidades, comunicar fraudes, furtos ou desvios de conduta
relacionados ao nosso negócio e às atividades de nossos parceiros e fornecedores.

Justificativa para o Framework
Para potencializar o impacto de nossa atuação sustentável e dar destaque a questões ambientais aos
nossos stakeholders, resolvemos criar este Green Finance Framework.
Este documento, que será o primeiro emitido pela Caramuru, será utilizado para financiar e refinanciar
nossos projetos que possuem contribuições positivas para o meio ambiente, clima e desenvolvimento
sustentável. Pretendemos usar nosso Framework como um guarda-chuva para emitir títulos e/ou
tomar empréstimos verdes no mercado de capitais, mercado bancário e/ou de multilaterais.
Vale destacar que nosso Framework fornece uma abordagem ampla para novas emissões e/ou
empréstimos de modo que nossos provedores de capital (investidores, bancos e agências multilaterais)
devem sempre consultar a documentação relevante para qualquer transação específica feita ao
amparo deste material.
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Alinhamento do Framework aos Princípios que regem os Títulos
Verdes
Nosso Framework está alinhado com os quatro componentes principais do Green Bond Principles (GBP)
e contém a seguinte estrutura: (1) Uso de Recursos; (2) Processo de Avaliação e Seleção de Projetos;
(3) Gestão de Recursos e (4) Relatórios, conforme descritos em maiores detalhes abaixo.

Uso dos Recursos
O Green Finance Framework é uma continuação natural do compromisso da Caramuru com o
desenvolvimento sustentável e integra a estratégia geral da empresa com acesso aos mercados
financeiros. A Caramuru financiará ativos elegíveis, no todo ou em parte, que visam a mitigaçã o da
emergência climática por meio dos projetos descritos abaixo.
Os recursos elegíveis ao Green Finance Framework serão usados para financiar ativos novos e
existentes.

Categoria
de projeto
verde
Energia
renovável

Uso dos recursos

Compra de soja
destinada à
produção de
biocombustível.

Criterios de eligibilidade

•

•

1

Objetivo
•

Contribuição
para a transição
para uma
economia de
baixo carbono;
incentivo a
melhores
práticas
agronômicas e
industriais.

•

Fomento à
adoção de
melhores
práticas de
gestão
energética.

Manter a certificação do
Renovabio dentro das
regras atuais para
certificação e
elegibilidade.
O biodiesel é
considerado fonte de
energia renovável e
gerado no
processamento de soja é
subproduto de matéria
prima adquirida apenas
em áreas de
desmatamento zero,
conforme a Política de
Sustentabilidade da
Caramuru e de acordo
com o Programa
Sustentar através do
Procedimento de
Aquisição de Matéria
Prima.

Alinhamento
com os ODS1

ODS: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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Transporte
limpo

Contratação de
serviços de
transporte com
baixa emissão de
Gases de Efeito
Estufa (GEE) para
transporte das
mercadorias e
investimentos
(capex) em modais
com baixa emissão
de GEE.

•

Foco em transporte
elétrico, híbrido,
ferroviário, hidroviário,
multimodal e
infraestrutura para
veículos de energia
limpa.

•

Contribuição
para a transição
para uma
economia de
baixo carbono.

Agricultura
sustentável

Produção agrícola,
processamento
primário e
armazenamento.

•

Compra de soja em
linha com a Política
de Sustentabilidade
da Caramuru. O
Programa Sustentar
garante as condições
para que sejam
cumpridas as
determinações do
Procedimento de
Aquisição de Matéria
Prima, através de
ações de verificação,
diagnóstico,
orientação,
treinamento e
acompanhamento
dos fornecedores de
matéria prima e das
suas propriedades
rurais, seguido de
análise de consulta
geoespacial e
socioambiental de
amplo espectro, para
verificação da
conformidade antes
de toda e qualquer
aquisição.

•

Fomento a
melhoria dos
meios de
produção;
Gestão hídrica
eficiente;
Incremento de
Produtividade;
Apoio direto a
cooperativas e
comunidades
nativas e do
entorno;
Combate ao
desperdício e
respeito as
melhores
práticas de
produção
agrícola;
Incentivo a
redução de GEEs
(Gases de Efeito
Estufa);
Desenvolvimento
de parcerias
fortalecendo a
capacidade de
auxiliar na
melhoria da
qualidade de
vida, saúde, e
também, na
redução de
impactos sobre o
meio ambiente,
preservando a
qualidade do
solo e da água.

•
•
•

•

•

•
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Processo de avaliação e seleção dos projetos
A Caramuru estabeleceu uma comissão ESG para avaliar e aprovar ativos potenciais de acordo com o
presente Framework de Financiamento Verde. O grupo é composto pelo Diretor de Originação, pelo
Diretor de Fomento, pelo Diretor Internacional de Commodities, pelo Gerente Jurídico e
eventualmente poderá incluir o Diretor de Relações com Investidores. O grupo de se reúne
trimestralmente e as decisões são tomadas por unanimidade. Quaisquer atualizações no Framework
de Financiamento Verde devem ser aprovadas pela Comissão.

Gestão dos recursos
Um montante igual aos recursos líquidos será usado exclusivamente para financiar ativos elegíveis. A
Caramuru monitorará qualquer capital com caráter verde levantado frente sua carteira de ativos
elegíveis e pretende alocar os recursos dentro de 12 meses a partir da data da liquidação da transação.
Os desembolsos serão alocados para financiar novos ativos e insumos elegíveis ou refinanciar ativos
e insumos existentes no limite de 24 meses antes da data da liquidação da transação / empréstimo.
Os recursos ainda não alocados em ativos elegíveis serão aplicados em investimento de curto prazo
de acordo com a política de gestão de liquidez da Caramuru.

Reporte
A Caramuru apresentará anualmente um Relatório de Sustentabilidade que deverá incluir a alocação
dos recursos e o impacto ambiental estimado dos projetos elegíveis ao Framework de Financiamento
Verde.
Os relatórios de alocação dos recursos incluirão:
1. Um detalhamento dos valores alocados por categoria de ativos elegíveis
2. Distribuição geográfica em nível de estado / bioma
3. A parcela de financiamento e refinanciamento
4. Recursos não alocadas
O relatório de impacto incluirá:
1. Produção de biodiesel e emissões evitadas de CO2
2. Seleção de exemplos de projetos
A metodologia de mensuração do impacto calculado será divulgada no relatório.
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Revisão externa
Parecer de Segunda Opinião (SPO)
Para garantir o alinhamento com as diretrizes nacionais e internacionais, a Caramuru obteve uma
revisão externa da Resultante, um terceiro independente. O Parecer de Segunda Opinião (SPO)
reconheceu os benefícios ambientais do presente Framework de Financiamento Verde da Caramuru,
bem como seu alinhamento com os Princípios dos Títulos Verdes. O documento está disponível na
página da Caramuru.
A Resultante é uma empresa especializada em finanças sustentáveis e integração ambiental, social e
de governança corporativa (do inglês, ESG) à estratégia de empresas e instituições financeiras.
Fundada em 2013, conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais com atuação nas áreas de
finanças e mercado de capitais, além de carreiras dedicadas à agenda das questões ambientais, sociais
e de governança corporativa.

Revisão pós-emissão
Um auditor independente garantirá anualmente a avaliação e o processo de seleção da Caramuru para
o financiamento de ativos elegíveis e que tal processo e alocações estejam de acordo com o
Framework de Financiamento Verde da Caramuru. A opinião do auditor será disponibilizada no
Relatório Anual da Companhia.

Disclaimer
As informações contidas neste Framework para Finanças Verdes são baseadas nas informações
disponibilizadas pela Caramuru e, portanto, não são garantidas quanto à sua comercialização,
integridade, precisão, atualização ou adequação a uma finalidade específica. As informações e dados
fornecidos refletem a situação atual da Caramuru na data de sua elaboração e publicação. Este
material não deverá ser interpretado como uma oferta de venda e/ou recomendação e/ou solicitação
para subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários emitidos pela Caramuru ou por qualquer
sociedade pertencente ao grupo econômico da Caramuru. É proibida a reprodução, publicação e/ou
distribuição deste Framework para Financiamento Verde e qualquer outro material relacionado a este
em qualquer jurisdição em que é ilegal fazê-lo, exceto sob circunstâncias que estão em conformidade
com a legislação e regulamentação aplicáveis. A Caramuru é responsável por certificar e zelar pelo
cumprimento dos seus compromissos, pela sua implementação e acompanhamento. Recomenda-se
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que as pessoas as quais tenham acesso a este Framework para Finanças Verdes e/ou a qualquer outro
material relacionado a este, avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até a
extensão que julgarem necessário, sobre as restrições aplicáveis à reprodução, distribuição e à
publicação deste material.
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