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Ninguém consegue ser o melhor em sua profissão se não for apaixonado
por aquilo que faz. Com algum esforço e dedicação a pessoa pode até se
tornar um bom profissional, mas dificilmente algum dia será o “melhor”, ou
ficará entre os melhores. É preciso ter paixão, vibrar e se dedicar com
afinco às suas obrigações. Foi assim que nós crescemos, contando com
pessoas que realmente são apaixonadas pelo que fazem. Que vibram,
que se doam verdadeiramente para o sucesso da empresa.
Não é difícil achar as pessoas certas. Elas estão em todos os lugares, basta
valorizá-las! Além disso, todo mundo gosta e merece ser respeitado,
independente da função ou posição que ocupa. Aliás, a função menos
importante em qualquer organização é aquela que ainda não existe.
Portanto, o respeito às pessoas é fundamental.
Posso afirmar que esse é o nosso grande diferencial: “contamos com os
melhores profissionais”. Nossa equipe é competitiva, comprometida, está
sempre motivada e em busca de novos desafios. Com isso, todos se
aperfeiçoam e a empresa se desenvolve. Embora competitivos, somos por
excelência, colaborativos! Sabemos dar as mãos e ajudarmos uns aos
outros sempre que necessário. Ninguém faz nada sozinho, por isso o
sucesso não é de um só, é de todos nós!

Paulo Fernando Cavalcanti de Morais
Diretor Presidente
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O primeiro passo para realização de qualquer coisa começa com um
sonho. Não importa o tamanho do seu sonho, só você tem o direito de
dizer se ele é impossível ou não de ser alcançado.
Hoje nós sonhamos em ser a maior indústria do segmento sucroenergético
do Brasil, e quem conhece a nossa história, sabe que em breve isso se
tornará realidade. Para chegar lá contamos com os melhores profissionais,
nos mantemos atualizados em relação ao que há de mais moderno no
campo e na indústria, e aperfeiçoamos sempre nossos métodos de
trabalho. Mas de nada adiantaria tudo isso se nos faltasse uma coisa: a
responsabilidade.
Sempre tivemos a consciência de que o crescimento só é válido se for
sustentável e responsável. Sustentável economicamente e responsável
social e ambientalmente. Por isso, sempre priorizamos o equilíbrio da
atividade com a preservação do meio ambiente, e incentivamos diversas
iniciativas e projetos sociais que beneficiam as comunidades em que
estamos inseridos.
Por fim, outro “segredo” de nosso sucesso é que nós crescemos com os pés
no chão. Isso nos permitiu atravessar graves crises econômicas com
firmeza e segurança, sem ter que dispensar um único funcionário sequer, e
sempre honrar rigorosamente em dia nossos compromissos financeiros.
Responsabilidade, credibilidade e confiança são valores primordiais de
nossa cultura organizacional.
Paulo Antônio Cavalcanti de Morais
Diretor
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O mundo precisa de alimento e a solução está na tecnologia aplicada ao
campo. Hoje nosso planeta conta com 7 bilhões de habitantes, e em
muito breve seremos 9 bilhões. Para alimentar tanta gente será preciso
investir em tecnologia e aumentar a eficiência. Ocorre que essa mesma
regra (investimento em tecnologia e aumento da eficiência) se aplica à
todos os segmentos empresariais, e especialmente ao nosso setor. A
empresa que não buscar a eficiência terá dificuldades para se manter no
mercado.
E é exatamente isso que temos feito ao longo desses anos. Mesmo no
início, quando começamos praticamente do zero, já tínhamos em mente
que só poderíamos nos firmar e crescer se fizéssemos investimentos em
tecnologia, em processos e em pessoas.
Sempre estivemos atentos às inovações. Acompanhamos de perto o
desenvolvimento de novas variedades de matéria prima, buscamos nos
manter atualizados com as tecnologias embarcadas na indústria, e hoje
contamos inclusive com drones para verificação da qualidade dos
canaviais. Em outra vertente, apoiamos iniciativas como as certificações
ISO 22000, a FSSC 22000, BONSUCRO e outras que estão por vir,
assegurando a qualidade de nossos processos produtivos e de nossos
produtos.
Por fim, não podemos nos esquecer do principal investimento, que é o
realizado no desenvolvimento humano. Temos investido cada vez mais na
qualificação, capacitação e aprimoramento das competências dos
profissionais que fazem parte da nossa empresa. Isso demonstra nossa
responsabilidade, preocupação e nosso compromisso com o crescimento
pessoal e profissional de nossos colaboradores.
Nos orgulhamos dizer que temos os olhos focados no futuro, mas que não
nos esquecemos de sempre usar o “retrovisor”. Essa é uma forma de
afirmar que, apesar de conectados com o presente e voltados para o
futuro, não nos esquecemos de como foi difícil chegar até aqui, e
principalmente, de dizer que não nos esquecemos da contribuição e do
valor de todos aqueles que nos acompanham (ou nos acompanharam)
nessa jornada.
José Bolivar de M. Neto
Diretor
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“Para ser ultrapassado, basta manter o ritmo”! No mundo globalizado,
esta afirmativa reflete a mais pura realidade, sobretudo nos dias atuais,
onde a cada instante surgem novos desafios. Tudo muda à velocidade
da luz, o que havia de mais moderno ontem, hoje já é obsoleto. Somase a isso os desequilíbrios provocados pelas mais diversas crises que têm
assolado o pais. Em meio à caliginosa tempestade, quem pretende
perpetuar-se no mercado precisa estar atento, identificar
oportunidades e criar diferenciais competitivos, primando pelo
equilíbrio social, econômico e ambiental.
Nos últimos anos, o país enfrenta a maior crise política de sua história,
cujos efeitos colaterais têm minado a competitividade de diversos
setores, inclusive do sucroenergético. Contudo, mesmo em meio às
intempéries e um cenário nada animador, a CRV Industrial vem se
mantendo de pé, com o foco na melhoria contínua, otimista e fazendo
investimentos em diversas áreas, visando atender satisfatoriamente a
todos os seus clientes, entre os quais figuram algumas das maiores
empresas do mundo. É sabido que a menor distância entre dois pontos
é uma linha reta. Contudo, entre uma organização e suas metas, a
menor distância é a disciplina. Assim buscamos os melhores resultados,
perpetuando nossa marca num mercado cada dia mais competitivo!

Alberto Rodrigues
Diretor Executivo
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Perfil Organizacional
Situada no município de Carmo do Rio
Verde-GO, a CRV Industrial produz
Açúcar Cristal Tipo II, Etanol Anidro, Etanol
Hidratado e Bioenergia, e comercializa
seus produtos nos segmentos industrial e
comercial.
Adquirida pelos Srs. Paulo Fernando e
Luismar Melo em setembro de 2001, a
então CARVAL tornou-se CRV Industrial.
Uma empresa familiar, administrada por
Paulo Fernando Cavalcanti de Morais,
Paulo Fernando Cavalcanti de Morais
Filho, José Bolivar de M. Neto e Paulo
Antônio Cavalcanti de Morais. A primeira
safra foi em 2002, quando foram moídas
189.057,88 toneladas de cana, e
produzidos 15.396.136 litros de etanol. Em
2004 foi inaugurada na planta industrial a
Fábrica de açúcar. Naquele mesmo ano
foram produzidos 980.536 sacos de 50 Kg.
Em 2005, foi inserida na planta industrial
uma central Termoelétrica com
capacidade instalada de 10MW/h,
tornando a unidade auto-suficiente em
energia elétrica no período de safra. Em
2009, com foco na melhoria contínua,
deu início ao programa de Gestão da
Qualidade, visando as Certificões ISO
22000 e FSSC 2000, que ocorreram 2014.

disposto na legislação vigente, adotando
práticas e medidas que visam eliminar
e/ou mitigar possíveis impactos causados
pela sua atividade. Também realiza
ações de conscientização e preservação
ambiental na comunidade e na
sociedade nas regiões onde atua.
O compromisso com a saúde, a
segurança e a qualidade de vida dos
colaboradores também fazem parte da
filosofia e da cultura da empresa, que
possui inclusive o Selo do Compromisso
Nacional, fruto de um Programa do
Governo Federal para aperfeiçoar as
condições de trabalho na cana de
açúcar. O Selo assegura a qualidade de
vida e a segurança no ambiente de
trabalho, bem como a não utilização de
mão de obra infantil e análoga à
escravidão.Tais premissas estão expressas
em seu código de conduta, pautado no
respeito à vida, ao indivíduo, na
legislação vigente e nos princípios da
ética, da moral e dos bons costumes.
Assim a CRV Industrial desenvolve suas
atividades, gerando emprego, renda e,
contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico do município de Carmo
do Rio Verde e região.

Desde sua inauguração, a unidade
desenvolve suas atividades observando o
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Linha do Tempo
2001
No mês de setembro, a então
CARVAL é adquirida pelos Srs.
Paulo Fernando e Luismar
Melo, tornando-se CRV
Industrial.

2002
Primeira safra da CRV Industrial,
duração de 97 dias, moagem de
189.057,88 toneladas de cana e
produção de 15.396.136 litros de
Etanol;
Iniciada a construção da Fábrica
de Açúcar na planta industrial.

2006
A moagem ultrapassa 1 milhão de
toneladas de cana.

2009

2008
Ampliação nas instalações dos
Escritórios;
Início da moagem de cana colhida
de forma mecanizada.

A moagem chega a 649 mil
toneladas de cana e a produção
de etanol a 53,8 milhões de
litros.

2004
Inaugurada a Fábrica de Açúcar que
entra em operação em abril,
produzindo naquela safra 980.536
sacos de 50 Kg de açúcar.

2005
Instalação de uma Termoelétrica
na planta industrial para
produção de Bioenergia, através
do bagaço de cana, para
consumo próprio, com
capacidade instalada de 10
MW/h, tornando a usina autosuficiente em energia.

2003

É criado o Conexão, o jornal
interno da CRV Industrial, com o
objetivo de levar aos
colaboradores notícias
relacionadas ao dia a dia da
empresa. A primeira edição foi
impressa no mês de outubro,
com tiragem de 1.600
exemplares;
Construção de novas instalações
para o Ambulatório Médico;
Ampliação das Moendas,
Extração e Preparo de Cana;

2007
Cana moída (Toneladas):
940.579;
Etanol Produzido (Litros):
51.120.514;
Açúcar Produzido (Saco 50
Kg): 934.160.

2010
Criado o Comitê de Segurança
dos Alimentos-CSA;
Construção de um novo
refeitório.

Início do Programa de Gestão da
Qualidade.

2013

2011
Adesão ao “Compromisso
Nacional”.

2012
Recebido o Selo do
Compromisso Nacional,
assegurando maior qualidade de
vida dos colaboradores e a não
utilização de mão de obra
escrava e infantil.

2014
Certificações ISO 22000 e
FSSC 22000;
A moagem atinge o recorde de
1.698.571,07 toneladas!
Encerramento do Projeto de
Ação Social +EDUCAÇÃO, com
16 oficinas e aproximadamente
7.859 pessoas beneficiadas.

Criado o Projeto de Ação Social
+EDUCAÇÃO, para realização
de atividades socioeducativas
junto à comunidade local.

2016
2015

Início do processo de certificação
BONSUCRO.

Início do novo Programa de
Ação Social, agora composto
por três Projetos:
CRV VIVA - voltado para os
colaboradores da empresa;
CRV SOCIAL - voltado para a
comunidade e a sociedade; e
CRV ESCOLA - voltado para a
rede municipal de ensino do
município de Carmo do Rio
Verde e região.
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MISSÃO
Produzir alimento e energia renovável, com qualidade, baixo
custo e preservação do meio ambiente e com a promoção à
saúde, bem como o desenvolvimento socioeconômico da
comunidade.

VISÃO
Ser uma empresa rentável, sólida e competitiva no mercado
sucroenergético, atuando de forma simples e ágil, conquistando
novos mercados.

VALORES
Comprometimento com a ética, preservação do meio ambiente e
promoção à saúde dos colaboradores, bem como o
desenvolvimento socioeconômico da sociedade.
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Vista aérea da Fábrica de Açúcar
Foto: Charles Lamarttini

Ética Corporativa
Para que todos os processos e tomadas de decisão sejam alinhados à filosofia e cultura
da empresa, é necessário um direcionamento ético. Diante disso, a CRV Industrial
elaborou seu Código de Ética, com o objetivo de nortear a postura profissional de seus
colaboradores, clientes, fornecedores e prestadores de serviço. Nele estão estabelecidos
os padrões de comportamento apreciados pela empresa, alinhados à sua missão, visão
e valores.

PRINCÍPIOS DA ÉTICA CORPORATIVA

Respeito à vida e ao meio ambiente;
Preservação dos direitos humanos;
Honestidade, transparência, dignidade, integridade;
Respeito à diversidade de opiniões e o direito de liberdade de expressão;
Cumprimento das Constituições Federal, Estadual, Municipal e Normas específicas do
setor;
Incentivo ao diálogo como forma de enriquecer o conhecimento coletivo e a cultura;
Busca contínua pela excelência da organização.
Acesso ao Código de Ética em: www.crvindustrial.com.br

Conduta Empresarial
A conduta da CRV Industrial é baseada na transparência, integridade e honestidade,
buscando cumprir as normas e regulamentações nacionais e internacionais, contando
com assessoria técnica e jurídica em suas tomadas de decisões, garantindo a eqüidade
em suas relações, bem como o respeito ao indivíduo, à comunidade e ao meio
ambiente.
A empresa age forma socialmente responsável, desenvolvendo ações voltadas para a
melhoria da qualidade de vida de seus colaboradores e da comunidade local, primando
pelo desenvolvimento sustentável.
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Concorrência
A CRV Industrial acredita que a concorrência leal é fundamental para a competitividade
do mercado. Diante disso investe na qualidade de seus produtos, tornando-os seu
diferencial. A empresa repudia toda e qualquer forma de acordos ilegais para
formulação de preços, condições de venda, classificação de mercados, clientes e
fornecedores, bem como práticas abusivas de concorrência desleal.

Anticorrupção e Fraude
A CRV Industrial não pratica nem apóia transações comerciais obscuras, nem tampouco
aprecia vantagens fiscais ilícitas, tendo cautela em negociações com indivíduos e/ou
organizações que sugerem tentativa de tais práticas. Transparência, honestidade e
integridade são parâmetros para toda e qualquer negociação com seus clientes e
fornecedores.

Relacionamento com os Clientes
Nos relacionamentos com seus clientes, a CRV Industrial observa os princípios da ética, da
moral, da boa fé, as normas e leis vigentes, primando pela confiança e o respeito mútuo,
buscando atender as particularidades de cada cliente de forma satisfatória.

Relacionamento com a Comunidade
A CRV Industrial busca uma relação harmoniosa com a comunidade, atuando como
agente de transformação social através de projetos sociais próprios e a apoio a projetos
de outras organizações, agregando valores e contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico e sociocultural do município de Carmo do Rio Verde e região.

26/27

Relacionamento com os Colaboradores
A CRV Industrial preza pelo respeito, confiança, transparência e o cumprimento das
legislações em vigor. A busca pela qualidade de vida no trabalho com a manutenção, a
promoção à saúde e satisfação dos colaboradores é adotada como prática diária.
Busca proporcionar um ambiente agradável e seguro, que possibilite o desenvolvimento
do trabalho individual e/ou em equipe de forma satisfatória, incentivando o
aperfeiçoamento e o crescimento profissional de seus colaboradores.
Repudia toda e qualquer forma de discriminação, seja ela por cor, raça, religião,
orientação sexual entre outros. De igual modo, toda e qualquer postura amoral,
depreciativa, ofensiva, repressiva, assédio sexual e moral, violência verbal e física.

Relacionamento com os Sindicatos
A CRV Industrial reconhece os órgãos sindicais em sua legitimidade como representantes
de seus colaboradores, buscando manter com tais entidades um relacionamento
harmonioso, negociando suas reivindicações e alinhando-as ao seu planejamento
estratégico.

Relacionamento com Fornecedores
e Prestadores de Serviço
A CRV Industrial busca junto aos seus fornecedores e prestadores de serviços, os melhores
resultados, apostando em parcerias que dão bons frutos!

28/29

Pôr do Sol no Lago Jalles Machado, em
Carmo do Rio Verde-GO, município onde encontra-se
instalada a CRV Industrial.
Foto: João Lima (Projeto “Visão do Vale”)

Sustentabilidade
A sustentabilidade de uma organização e sua permanência no mercado de forma
competitiva a médio/longo prazo está diretamente ligada a três fatores: o social, 0
econômico e o ambiental (John Elkington, 1990). Nos últimos anos, o setor
sucroenergético brasileiro vem colocando este conceito em prática. De sorte que, o que
vemos atualmente é um cenário totalmente diferente do que se via há 30, 40 anos atrás.
Saúde, Segurança, Qualidade de Vida, Planejamento Financeiro, Desenvolvimento
Socioambiental entre outros, são termos cada dia mais comuns no setor, que busca
equilibrar-se em meio às intempéries do mercado, sobrevivendo à crises econômicas,
ambientais, éticas e políticas.
Equilíbrio Social:
A CRV Industrial acredita que o equilíbrio social, econômico e ambiental é fundamental
para a saúde da organização. A empresa cumpre a legislação trabalhista vigente, bem
como o estabelecido pelas convenções coletivas. Tem também, implementado, um
Código de Conduta Ética, onde estabelece princípios e diretrizes como a não utilização
de mão de obra infantil e/ou análoga à escravidão entre outros, a fim de garantir a
equidade na relação com seus colaboradores e a qualidade de vida no ambiente de
trabalho. A empresa possui ainda o Selo do Compromisso Nacional, fruto de um
Programa lançado pelo Governo Federal para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na
Cana de Açúcar. Fora dos portões da usina, a empresa possui um Programa de Ação
Social próprio, através do qual atua na comunidade, promovendo saúde, segurança,
qualidade de vida, educação, cultura e cidadania. Apóia ainda projetos de outras
organizações.
Equilíbrio Econômico:
Na área econômica, a empresa busca o crescimento de forma responsável, através de
um sólido planejamento estratégico e relações comerciais com algumas das maiores
organizações do mundo. A CRV Industrial destaca-se pelo foco na melhoria contínua e,
as certificações ISO 22000 e FSSC 22000 garantem a qualidade e segurança em sua
cadeia de produção do açúcar, que em 2015 e 2016 absorveu 70,5% e 81,0% da cana
moída respectivamente. Quanto à moagem, a meta é atingir 2 milhões de
toneladas/safra até 2020.
Equilíbrio Ambiental:
Quanto à questão ambiental, uma série de medidas vêm sendo adotadas pela empresa.
Nas safras 2015 e 2016, 63,7%, e 65,8% do total de cana moída respectivamente, foi
colhida de forma mecanizada. A mecanização constante da colheita é parte de um
acordo com seu principal fornecedor de matéria prima, o Condomínio Paulo Fernando
Cavalcanti de Morais e Outros. Outra parte do acordo com este fornecedor prevê a
manutenção de um viveiro florestal, com capacidade de geração de até 40 mil
mudas/ano, que são utilizadas em áreas de reflorestamento, manutenção e recuperação de
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APP's-Áreas de preservação permanente, doação para projetos socioambientais entre outros.
Na indústria, uma rígida Política Ambiental e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos-PGRS
garantem a correta destinação final para os resíduos produzidos. Através da coleta seletiva, todo
o material é enviado para a Central de Resíduos, instalada na planta industrial, e de lá segue para
a reciclagem ou incineração, que são feitas por empresas especializadas e certificadas. Outras
medidas como lavadores de gases nas caldeiras, disponibilização de subprodutos da fabricação
de açúcar e etanol para fertirrigação, adubação do solo e produção de bioenergia, bem como
a busca pela melhoria contínua dde seus processos e práticas reafirmam o compromisso da
empresa com a preservação ambiental. Em dezembro de 2016, mais um grande passo foi dado
no âmbito ambiental, o início do processo de Certificação BONSUCRO, com meta para
certificação já para Outubro de 2017.
Para os próximos anos, a missão é ser uma empresa reconhecida nacionalmente pela excelência
de seus produtos, pela importância no desenvolvimento socioeconômico das comunidades em
que está inserida e pelo comprometimento irrestrito com a preservação ambiental.
Assim a CRV Industrial desenvolve suas atividades, buscando o equilíbrio social, econômico e
ambiental, tornando-se cada dia mais sólida e competitiva no mercado sucroenergético
brasileiro.

Responsabilidade Ambiental
Licenciada perante todos os órgãos ambientais competentes, a CRV Industrial prima pelo
cumprimento da legislação vigente e a adoção de práticas que corroboram para a
mitigação dos impactos ambientais decorrentes de suas atividades. A empresa conta
ainda com uma rígida Política Ambiental, em conformidade com as políticas públicas,
em especial aquelas relativas a meio ambiente, recursos hídricos, mudanças climáticas e
energia, com os marcos legais e regulatórios pertinentes, atendendo aos princípios da
sustentabilidade corporativa e assegurando a manutenção de um processo sistemático
e contínuo de melhoria nas práticas de gestão.

Meio Ambiente
A CRV Industrial e o Condomínio Paulo Fernando Cavalcanti de Morais e Outros,
instituíram parceria agrícola, em que a CRV Industrial adquire toda a cana-de açúcar
produzida pelo mesmo. Em contrapartida, o Condomínio se compromete a cumprir
todas as diretrizes relacionadas às questões ambientais definidas pela CRV Industrial.
Desta forma, CRV Industrial e Condomínio Paulo Fernando Cavalcanti de Morais e outros
atuam em parceria irrestrita para a consecução das ações de gerenciamento e
mitigação de impactos ambientais, realização de projetos socioambientais, bem como
para alcançar os objetivos econômicos de ambos.”
Segue algumas das condições exigidas pela CRV Industrial, na parceria com o
fornecedor de matéria prima Condomínio Paulo Fernando Cavalcanti de Morais e
Outros:
O cumprimento da legislação vigente;
A manutenção de um viveiro florestal com mudas nativas, com capacidade para
geração de 40.000 mudas/ano;
O plantio de mudas em áreas de reflorestamento, manutenção e recuperação de
APP's Áreas de Preservação Permanentes e áreas degradadas;
A utilização de sub produtos da fabricação de açúcar e etanol na adubação e
correção do solo;
A redução gradativa do uso do fogo na colheita da cana em áreas mecanizáveis.
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PRINCIPAIS RISCOS AMBIENTAIS DIRETOS E/OU INDIRETOS

AÇÕES MITIGADORAS IMPLEMENTADAS

Poluição do ar pela queima de biomassa nas caldeiras;
queima da palha da cana para colheita manual por parte do
fornecedor.

Instalação de Filtros Lavadores de gases nas
chaminés das caldeiras. Acordo com o fornecedor
de matéria prima para mecanização gradativa da
da colheita de cana.

Emissão de resíduos e sub produtos oriundos da
produção de açúcar e etanol.

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos- PGRS
e disponibilização de sub produtos da fabricação de
açúcar e etanol para fertirrigação e adubação do
solo em áreas de plantio de cana do fornecedor.

Alto consumo de energia elétrica na planta industrial no
período de safra.

Uma Termoelétrica para geração de Energia
através da biomassa (bagaço de cana) com
capacidade instalada de 10MW/h.

Uso da água na indústria.

Outorgas emitidas pelos órgãos reguladores e
uma Estação de Tratamento-ETA, permitindo o
uso mais eficiente da água.

Impactos na biodiversidade em função do cultivo da
cana de açúcar por parte do fornecedor.

Programa de recuperação e manutenção de
APPs, que conta com viveiro por meio de
parceria com o fornecedor de matéria prima.
Certificação Bonsucro (Em andamento).

Desgaste de estradas pavimentadas que são utilizadas pela
logística de operação e transporte de matéria prima.

Parceria com órgãos responsáveis e com o
fornecedor de matéria prima para manutenção
das estradas.

Desgaste de estradas não pavimentadas que são utilizadas
pela logística de operação e transporte de matéria prima.

Manutenção das estradas por meio de parceria
com o fornecedor de matéria prima e governos
municipais de Carmo do Rio Verde e cidades
vizinhas. Construção de anéis viários, retirando
parte do tráfego de máquinas e veículos dos
perímetros urbanos.
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Viveiro Florestal
A CRV Industrial dispõe, por meio de uma parceria com seu principal fornecedor de
matéria prima, de um Viveiro Florestal, com capacidade de produção de 40.000
mudas/ano. Nos anos 2015 e 2016 o viveiro produziu 70.000 mudas. As espécies cultivadas
no viveiro são nativas da região, como angico, cedro, macuco, xixá, gameleiras, sangras
d'águas, ipês, embaúbas, ingá, paineira, goiabeira, tarumã, jamelão, sete copas,
jenipapo, entre outras. Parte das mudas produzidas no viveiro é plantada pela em áreas
de reflorestamento, recuperação e manutenção de APP's - Áreas de Preservação
Permanente. As demais são doadas para proprietários rurais da região, atividades
socioeducativas em escolas e outras entidades de apoio à comunidade, e eventos
socioculturais da região.
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Reflorestamento, Recuperação e
Manutenção de APP’s
Nos últimos cinco anos, a área reflorestada pela empresa, através da parceria com o
Condomínio Paulo Fernando Cavalcanti de Morais e Outros atingiu um total de 57 ha,
com o plantio de aproximadamente 78 mil mudas. Durante o reflorestamento, em meio
às espécies nativas são introduzidas espécies frutíferas, favorecendo também a fauna da
região que se alimenta dos frutos, como diversas espécies de aves, mamíferos, entre
outros.

REFLORESTAMENTO DOS ÚLTIMOS 05 ANOS
Mudas Plantadas (mil)
Área Reflorestada (ha)

18

15

15

15

15

12
10

10

2012

2013

15

10

2014

2015

2016
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Bioenergia
Na CRV Industrial, toda a energia elétrica consumida na planta industrial no período de
safra é produzida dentro da própria usina, a partir da biomassa (bagaço de cana). A
empresa dispõe de uma central termoelétrica equipada com um gerador WEG SPW 800,
com capacidade instalada de 10MW/h. Durante o período de safra de 2015 e 2016 foram
produzidos 56.721.134 MW/h, sendo 29.611.706 MW/h em 2015 e 27.109.428 MW/h em
2016.

ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA/SAFRA NOS ÚLTIMOS 05 ANOS
(MW/h)

34.536.339
31.415.312

31.163.848

29.611.706
27.109.428

2012

2013

2014

2015

2016
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Colaboradores da CRV Industrial e do Condomínio
Paulo Fernando Cavalcanti de Morais e Outros...

Gestão de Pessoas
O sucesso de uma organização depende diretamente das pessoas que nela trabalham,
da forma como se relacionam, de como desenvolvem suas funções e dos resultados que
entregam. Empresas que pretendem permanecer no mercado de forma competitiva
devem estar atentas a isso, procurando adequar-se às exigências do mercado,
acompanhar as tendências globais, inovar e estar receptiva às mudanças. Também é
necessário criar um ambiente onde todas as pessoas tenham condições de desenvolver
suas atividades em seu máximo potencial, criando nelas o sentimento de pertencer ao
grupo, gerando satisfação e comprometimento. Um ambiente de trabalho agradável
melhora os relacionamentos interpessoais, a qualidade de vida e a produtividade. Nesse
contexto, o Departamento de Recursos Humanos da CRV Industrial tem um importante
papel, aplicando um conjunto de princípios, estratégias e técnicas que corroboram para
o sucesso da organização. Temos a missão de recrutar, selecionar e reter os melhores
talentos, bem como preparar, treinar e qualificar a mão de obra, proporcionando a
motivação e o desenvolvimento do patrimônio humano. 2015 e 2016 foram anos de
grandes desafios, mas com o empenho de todos atingimos nossos objetivos com sucesso!
Isso é o que temos feito, isso é o que continuaremos fazendo nos anos que virão.

Marcilene Cristina Alves Pereira
Superintendente de RH
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PRINCIPAIS RISCOS SOCIAIS DIRETOS E/OU INDIRETOS

AÇÕES MITIGADORAS IMPLEMENTADAS

Diminuição de postos de trabalho em função do aumento
da colheita mecanizada por parte do fornecedor.

Qualificação de mão de obra, através de cursos e
treinamentos, possibilitando o remanejamento de pessoal.

Sobrecarga do Sistema Público Municipal de Saúde.

Ambulatório Médico com equipe de profissionais
da saúde, para atendimento em casos de acidentes e
doenças ocupacionais. Convênios com hospitais e clínicas
da região. Plano de saúde e plano odontológico para os
colaboradores. Realização de Campanhas preventivas.

Acidentes de Trânsito.

Campanhas de conscientização e educação no
trânsito com motoristas e operadores de
máquinas. Construção de anéis viários por meio
de parceria com o fornecedor de matéria prima,
retirando a maior parte da frota de máquinas e
veículos dos permímetros urbanos e de estradas
da região.
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Geração de Empregos
Sendo a maior geradora de empregos do município de Carmo do Rio Verde, a CRV
Industrial busca valorizar a mão de obra local . Em 2015 a empresa manteve uma média
de 364 empregos diretos no período de entressafra e 484 empregos diretos no período
safra. Em 2016 a média de empregos da entressafra foi 357, e no período de safra 486.
Além dos empregos gerados diretamente, aproximadamente 1,5 mil empregos são
gerados indiretamente, em firmas fornecedoras de matéria prima e insumos, prestadoras
de serviço e no comércio local, o que é de grande importância para o município de
Carmo do Rio Verde e região, visto que, estando empregadas, as pessoas têm condições
de consumir mais e melhor, aquecendo o comércio local e melhorando a distribuição de
renda. Além dos cidadãos locais, há também pessoas de municípios vizinhos que são
beneficiadas pela geração de empregos.

Entressafra
Safra

2015

2016

364
484

357
486

Integração Admissional
Na CRV Industrial todos os novos contratados passam pela Integração Admissional antes
de assinar o contrato de trabalho. Na integração o novo colaborador toma
conhecimento da história da empresa, de sua Missão, Visão, Valores, Código de Ética,
Normas e Regulamentos Internos. Recebe também treinamentos sobre temas variados
como Saúde e Segurança no Trabalho, Gestão da Qualidade, Relações Interpessoais,
Motivação entre outros. O mesmo tratamento é dado aos prestadores de serviços e
visitantes. Esta prática resulta em melhor interatividade entre a empresa e os
colaboradores; menor risco de acidentes; melhoria nas relações interpessoais e na
qualidade de vida das pessoas no ambiente de trabalho.
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Patrimônio Humano
Sendo a maior geradora de empregos do município de Carmo do Rio Verde, a CRV
Industrial acredita que as pessoas constituem a parte mais valiosa da organização. Por
isso aposta em seu time, buscando selecionar, gerenciar e reter os melhores talentos.
Boa parte da liderança é constituída de pessoas que começaram na empresa em
funções operacionais. Isso agrega valores à equipe e gera bons resultados!

COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA/2015

COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA/2016

12,1%

11,9%
63,0%

A CRV Industrial prima pela excelência e a qualidade de seus produtos e serviços. A
empresa investe em treinamento e qualificação da mão de obra de seus
colaboradores, através de parcerias com órgãos como SESI, SENAI, SENAR, SENAC
entre outros. Além de otimizar a produção e melhorar a qualidade dos produtos e
serviços, esta iniciativa proporciona também melhores possibilidades e oportunidades
de crescimento pessoal e profissional.
Em 2015 e 2016, período a que se refere este relatório, foram contabilizadas 1091 horas
de treinamentos internos, com um investimento de R$ 354. 752,00 em capacitação e
desenvolvimento profissional.

62,4%

24,9%

Capacitação e Desenvolvimento
Profissional

25,7%

Entre 18 e 35 anos

Entre 18 e 35 anos

Entre 36 e 50 anos

Entre 36 e 50 anos

Acima de 50 anos

Acima de 50 anos

CURSOS E TREINAMENTOS REALIZADOS EM 2015 E 2016

2015
2016

Mão de Obra Feminina
A mão de obra feminina tem ganhado espaço no setor sucroenergético, inclusive em
áreas como transporte, mecanização, oficina de autos, indústria entre outros, que
antes eram ocupadas apenas por homens . Isso se dá em função da modernização
do setor que a cada dia torna-se mais tecnológico, com máquinas e equipamentos
de última geração que demandam cada vez menos esforço físico nas operações.
Em 2015 e 2016 a mão de obra feminina na CRV Industrial atingiu o percentual de
21,77% e 22,91% respectivamente.

MÃO DE OBRA MASCULINA E FEMININA 2015

21,77%

78,23%

Homens
Mulheres

MÃO DE OBRA MASCULINA E FEMININA 2016
22,91%

77,09%

Homens
Mulheres
52/53

META
106
84

RELIZADO TREINADOS
190
1536
132
1860

HORAS
467
624

INVESTIMENTO R$
184.721,92
170.030,08

Qualidade de Vida no Trabalho
A CRV Industrial entende que “Qualidade de Vida no Trabalho” é fundamental para que
as pessoas possam desenvolver suas atividades e atingir as metas e objetivos propostos.
“Satisfação gera comprometimento; pessoas comprometidas geram bons resultados”. A
CRV Industrial proporciona um ambiente de trabalho seguro, agradável e em
conformidade com a legislação vigente, fornecendo EPC's-Equipamentos de Proteção
Coletiva e EPI's-Equipamentos de Proteção Individual, gratuitamente, a fim de garantir a
integridade física e mental de todos os seus colaboradores.

Pesquisa de Clima Organizacional
A CRV Industrial acredita que ouvir críticas, conhecer e valorizar opinião dos
colaboradores, bem como estar sempre receptiva às mudanças é essencial para o
crescimento da organização. Diante disso, mensura por meio de uma pesquisa de clima
organizacional anual, a satisfação e o comprometimento de seus colaboradores.
A seguir, os resultados das pesquisas realizadas em 2015 e 2016:

RESUMO DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2015
4% 2%

Da pesquisa de clima
realizada em 2015,
consta o seguinte:

8%
32%
54%

a) 32% Muito satisfeito

Muito Satisfeito

b) 54% Satisfeito

Satisfeito
Pouco Satisfeito

c) 8% pouco satisfeito

Insatisfeito

d) 4% Insatisfeito

Não se Manifestou

RESUMO DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2016
1% 3%

Da pesquisa de clima
realizada em 2016,
consta o seguinte:

a) 22% Muito satisfeito

12%
22%

Muito Satisfeito
62%

Satisfeito

b) 62% Satisfeito

Pouco Satisfeito

c) 12% Pouco satisfeito

Insatisfeito

d) 1% Insatisfeito

Não se Manifestou
54-55

Saúde e Segurança no Trabalho
A preservação da vida, da saúde, da integridade física e mental e o bem estar das
pessoas no ambiente de trabalho é uma preocupação crescente no setor
sucroenergético brasileiro. Isso se dá em um momento de grandes mudanças no setor,
que busca implantar e implementar ações voltadas para saúde, a segurança e a
qualidade de vida no trabalho.

SESMT - Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança em
Medicina do Trabalho
O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)
monitora os riscos que podem comprometer a saúde e a integridade física das pessoas
no ambiente de trabalho, por meio do programa de prevenção de riscos ambientais
(PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
O setor é responsável pelo fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
pelos treinamentos referentes ao uso dos mesmos; pela formação da Brigada de
Incêndio e primeiros socorros; pelos simulados de evacuação de área; e, pela
fiscalização e orientação quanto à manutenção de todos os equipamentos de combate
a incêndio da empresa. Também é de competência do setor a organização do processo
eleitoral da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e pelo treinamento dos
membros eleitos e suplentes, além de organizar e realizar campanhas para prevenção de
acidentes no trabalho, e participar ativamente da Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho (SIPAT). Desde que entrou em operação no ano de 2002, a CRV
Industrial busca preservar a vida, a saúde, a integridade física e mental, e o bem estar de
seus colaboradores.
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Exames Ocupacionais

Campanhas Preventivas

No ato da contratação, rescisão de contrato e retorno ao trabalho após afastamento por
motivos de saúde, todos os colaboradores são submetidos a exames médicos
ocupacionais. De igual modo também são realizados exames periódicos de acordo com
o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E, além dos exames
realizados pelo Médico do Trabalho da empresa, também são realizados exames
complementares, a fim de garantir que todos os colaboradores estejam em perfeitas
condições físicas e psicológicas para o trabalho.

Primando pela saúde de seus colaboradores, a CRV Industrial realiza campanhas de
imunização de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO e o calendário municipal, e de prevenção de doenças como PSA, Hipertensão,
Diabetis, DST's, entre outros. Também realiza campanhas voltadas para a prevenção de
acidentes no trabalho, através de cursos, palestras, treinamentos e o Diálogo Diário de
Segurança - DDS. Agindo assim, zela pela saúde e segurança de seus colaboradores.
Tais ações têm resultado em uma crescente melhoria na qualidade de vida e saúde das
pessoas no ambiente de trabalho.

Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho - CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - CIPA da CRV Industrial é
composta por 18 colaboradores, sendo 09 representantes dos trabalhadores e 09
representantes do empregador. Os representantes dos colaboradores e os
representantes do empregador compartilham a mesma missão: prevenir acidentes e
doenças ocupacionais. A CIPA trabalha em conjunto com o Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, reunindo-se mensalmente
para discutir propostas de melhoria nas condições de trabalho, segurança e qualidade
de vida dos colaboradores. Havendo acidente do trabalho, é convocada a reunião
extraordinária para investigar as causas e tomar medidas preventivas a fim de evitar
outros possíveis acidentes.

Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho - SIPAT
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT é um evento anual,
organizado pela Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes - CIPA em conjunto com
o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho SESMT. Uma semana dedicada à saúde, segurança e qualidade de vida das pessoas no
ambiente de trabalho. O evento ocorre nas dependências da empresa com palestras
sobre temas diversos, com o objetivo de informar e conscientizar o trabalhador. Também
são apresentadas as estatísticas de saúde do ano vigente e anunciadas as medidas
propostas para o ano seguinte a fim de atingir a meta ACIDENTE ZERO. Durante o evento
há também o sorteio de diversos brindes, apresentações artísticas entre outros. Em 2015 a
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho ocorreu entre os dias 07 e 11 de
dezembro, e em 2016, de 28 de novembro a 03 de dezembro. Os temas trabalhados
foram: Ética Profissional; Câncer de Pele; Este é o Meu Lugar no Mundo; Trabalho, Família
e Equilíbrio Profissional; Alcoolismo, Tabagismo e Outras Drogas; Uso, Guarda e
Conservação dos EPI's; Primeiros Socorros; Perfil do Profissional do Futuro e; Eletricidade
com Segurança.
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Selo do Compromisso Nacional
Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana de Açúcar
é um programa lançado pelo Governo Federal no ano de 2009. A adesão das empresas
ao programa é voluntária e, a partir do momento que se aderem ao Programa, passam a
receber auditorias de órgãos credenciados pelo governo a fim de adequar suas
instalações e condições de trabalho às exigências do Programa, que inclui: a não
utilização de mão de obra escrava e infantil; a garantia da manutenção da qualidade
de vida no ambiente de trabalho; práticas de responsabilidade social, entre outros. A
CRV Industrial inscreveu-se no Programa e em 2011 e em 2012 recebeu o Selo.
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Responsabilidade Social
Além das questões econômicas e legais, no mundo negocial, a cada dia é difundida a
idéia de uma nova dimensão, a da ética corporativa. É nesse contexto que o conceito
“Responsabilidade Social” ganha força no setor sucroenergético brasileiro.
Responsabilidade social é uma forma de conduzir os negócios que torna a empresa
parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social, buscando atender não só as
necessidades dos proprietários, acionistas e/ou da organização em si, mas também as de
seus colaboradores, fornecedores, clientes e da comunidade. Para a comunidade, a
atuação de empresas privadas na área social é de grande importância, sobretudo no
campo da educação, saúde e meio ambiente. Investir em Responsabilidade Social
agrega valores, promove o fortalecimento da marca e a confiança perante o público
interno, externo e o mercado.
Em 2014, a CRV Industrial desenvolveu junto à comunidade o projeto +EDUCAÇÃO,
através do qual foram realizadas 16 Oficinas, beneficiando aproximadamente 7,8 mil
pessoas no município de Carmo do Rio Verde e região. Em dezembro de 2014, o
+EDUCAÇÃO foi substituído por um Programa de Ação Social composto por três projetos:
CRV VIVA, voltado para o público interno da empresa; CRV SOCIAL, voltado para a
comunidade e a sociedade; e CRV ESCOLA voltado para a rede pública de ensino. O
novo Programa de Ação Social conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar que
atua dentro e fora dos portões da usina, através de palestras, cursos, oficinas educativas
entre outros, promovendo saúde, educação, qualidade de vida, cultura e cidadania.
No ano de 2015, foram realizadas 17 Oficinas, que beneficiaram direta ou indiretamente
aproximadamente 22,7 mil pessoas. Em 2016 foram realizadas 20 Oficinas, beneficiando
direta e/ou indiretamente 32, 6 mil pessoas.
O objetivo é continuar implementando o Programa através ações e parcerias,
aumentando a contribuição da empresa para o desenvolvimento da comunidade e da
sociedade.

CRV Social
comunidade importa...
Por que a

CRV viva
dor em
O colabora

primeiro lugar...

o par
Educand

a o Futuro...

Para saber mais sobre o Programa de Ação Social, acesse: www.crvindustrial.com.br
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Comemorações
A CRV Industrial entende que cada data comemorativa é uma oportunidade de se
aproximar de seus colaboradores. Nestas oportunidades, são promovidas
confraternizações, melhorando as relações interpessoais e reforçando o compromisso da
empresa com o bem estar no ambiente de trabalho.

Dia da Mulher
Da administração ao operacional, a mão de obra feminina tem grande
representatividade na CRV Industrial. Todos os anos o Dia Internacional da Mulher é
comemorado com uma programação especial, ressaltando a importância da mulher no
mercado de trabalho e na sociedade!

Dia do Trabalhador
O Dia Internacional do Trabalhador é sempre lembrado com uma programação
especial. Nos últimos anos, a empresa tem mantido uma parceria com o SESI-Serviço
Social da Indústria, que na comemoração traz para dentro do pátio uma oficina com
diversas atividades recreativas e socioeducativas voltadas para a saúde, segurança e
qualidade de vida. Durante a festa há a distribuição de material informativo, brindes,
gincanas entre outros.

Dia das Mães
O Dia das Mães nos anos 2015 e 2016 foi comemorado com uma confraternização, numa
demonstração de carinho pelas colaboradoras, que além de serem excelentes
profissionais exercem a importante função social de mãe!

Encerramento Safra
O encerramento da safra é comemorado com uma grande carreata, com toda a frota
de veículos e máquinas da empresa pela cidade de Carmo do Rio Verde, terminando
com um churrasco e muita música ao vivo! A carreata de encerramento da safra tornouse um ato tradicional na cidade.
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Centrífuga de Massa “A”
na Fábrica de Açúcar

Desempenho Econômico Financeiro

Gestão da Qualidade

A CRV Industrial tem como base um sólido planejamento estratégico, e busca agregar
valor econômico através de uma ágil gestão de pessoas e recursos, mantendo a
confiança no mercado. O exercício social da empresa encerra-se em 31 de dezembro
de cada ano, quando são feitas as demonstrações dos resultados financeiros.

Para permanecer no mercado de forma competitiva, não basta apenas produzir, é
preciso pensar na qualidade daquilo que se produz. O Programa de Qualidade da CRV
Industrial é constituído por ferramentas como 5S, BPF-Boas Práticas de Fabricação, PASPrograma Alimento Seguro, e APPCC-Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle,
tornando possível total controle e gerenciamento da qualidade dos produtos e serviços.
A Gestão da Qualidade tem o apoio de um Comitê formado por 22 colaboradores de
áreas estratégicas da empresa, que, com o foco na melhoria contínua, busca atender as
particularidades de cada cliente, produzindo açúcar e etanol com qualidade e
segurança, isentos de perigos para o consumidor.

A CRV Industrial comercializa seus produtos - Açúcar Cristal Tipo II, Etanol Anidro e Etanol
Hidratado - com clientes do segmento industrial e comercial. Entre seus clientes figuram
algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo.
Nos anos safra 2015 e 2016, aos quais se refere este relatório, como já era previsto no
Planejamento Estratégico, a moagem foi menor que em 2014, quando atingiu-se o
recorde de 1.698.571 toneladas. De 2014 para 2015, o decréscimo foi de 16,2% e, entre
2015 e 2016 de 4,2%. Neste período, a maior parte da cana moída, 70,5% na safra 2015 e
81,0 em 2016, foi destinada à produção de açúcar. Isso se deu em função da demanda
no mercado e uma - ainda que tímida - melhora na remuneração do commodity. De
acordo com o Planejamento, a partir de 2017 a moagem já deve apresentar um
crescimento de aproximadamente17,0% e atingir até 2020, 2 milhões de toneladas.

A CRV Industrial possui as Certificações ISO 22000 e FSSC 22000, garantindo a qualidade e
segurança em toda a cadeia de produção, da entrada da matéria prima ao produto
final.
Em dezembro de 2016, a empresa deu entrada no processo de Certificação BONSUCRO,
fixando uma meta de certificação para outubro de 2017.

A seguir, alguns dos principais clientes da empresa:

CRV iNDUSTRIAL
CRV iNDUSTRIAL

FSSC

PRINCIPAIS RISCOS ECONÔMICOS
DIRETOS E/OU INDIRETOS

AÇÕES MITIGADORAS IMPLEMENTADAS

Concorrência, demanda e competitividade.

Projeções de Médio/Longo prazo, por meio de
indicadores financeiros, estabelecendo os limites
aceitáveis pelo mercado, permitindo um efetivo
controle orçamentário.

Insegurança jurídica em relação às políticas públicas
para o setor sucroenergético.

Um sólido Planejamento Estratégico, elaborado a
partir de indicadores internos e externos, com
previsão da escala de produção e logística. Foco
na melhoria contínua dos processos e produtos.
Manutenção das Certificações ISO 22000 e FSSC
22000. Busca por novas certificações.
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Histórico de Moagem
A primeira safra da CRV Industrial foi no ano de 2002, com a moagem de 189.057,88 mil
toneladas de cana. O recorde moagem ocorreu em 2014, com 1.698.571,07 toneladas.
Nas safras 2015 e 2016, 63,7%, e 65,8% da cana moída, respectivamente, foi colhida de
forma mecanizada. A seguir, o histórico de moagem dos últimos cinco anos:

CANA MOÍDA/SAFRA
(Toneladas)

1.698.571
1.568.316

2012

1.563.867

2013

1.422.353

2014

2015

1.362.117

2016

De acordo com o Planejamento, a previsão de moagem para 2017 é de 1,6 milhão de
toneladas. E nos próximos anos, deve continuar crescendo, atingindo 2 milhões de
toneladas até 2020.
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Etanol
A CRV Industrial produz Etanol Anidro e Etanol Hidratado, a partir da cana de açúcar.
Etanol Anidro: Combustível automotivo, utilizado como aditivo à gasolina num
percentual de até 27%, composto por 99,3% de álcool e 0,7% de água.
Etanol Hidratado: Combustível 96% de álcool e 4% de água, utilizado em veículos
automotores a álcool e nos veículos com tecnologia flex.

Produção Etanol 2015 (Litros)
Anidro: 21.195.528
Hidratado: 28.954.395
Total: 50.149.923

Produção Etanol 2016 (Litros)
Anidro: 18.370.813
Hidratado: 22.993.913
Total: 41.364.726

A seguir, o histórico de produção total de etanol anidro e hidratado dos últimos cinco
anos:

ETANOL TOTAL (ANIDRO+HIDRATADO) PRODUZIDO/SAFRA
(Litros)

66.192.293
50.149.923

53.330.357

41.364.726
48.739.813

2012

2013

2014

2015

2016
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Açúcar Cristal
A CRV Industrial produz Açúcar Cristal Tipo II com alto padrão de qualidade e
segurança, buscando superar as expectativas de seus clientes e as exigências do
mercado.
O açúcar produzido é classificado em quatro categorias: SP 1, SP 2, SP 3 e SP 4, e
expedido em embalagens de 50 Kg e 1.200 Kg.
As especificações de cada categoria estão no quadro a seguir:

ATRIBUTOS

UNIDADE

SP 1

SP 2

SP 3

SP 4

A partir da safra 2015, em função da demanda no mercado, a produção de açúcar
voltou a crescer. Da safra 2015 para a safra 2016, o crescimento foi de 18,17%.
A seguir, o histórico de produção de açúcar dos últimos cinco anos:

AÇÚCAR CRISTAL PRODUZIDO/SAFRA
(Toneladas)

119.649

2012

110.501

106.827

95.921

2013

2014

2015

113.351

2016
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Resultados Financeiros de 2015 (R$)

Resultados Financeiros de 2016 (R$)

Receitas.............................................................................................217.606.813,61

Receitas..................................................................................................310.576.133,26

Alimentação................................................................. ................................ 53.933,34
Capacitação e Desenvolvimento Profissional.......................................184.721,92
Encargos Sociais.............................................. ....................................... 4.158.030,68
Folha de Pagamento..........................................................................10.911.097,65
Saúde e Segurança............................................................................ 852.570,04
Custo Operacional...............................................................................19.831.446,34
Manutenção Industrial............................................................... 13. 721.217,39
Matéria Prima......................... ..................... ........................................... 85.546.954,99
Publicidade e Comunicação.................... .............................................. 303.027,85
Seguros........................................ ................ ......................... ........................ 377.372,24
Tecnologia.................................. .............. ..................................................... 90.663,37
Outros/Investimentos/Impostos............................................................................. 32.718.273,92

Alimentação....................................... ..................................................... 75.787,86
Capacitação e Desenvolvimento Profissional... ........................... 170.030,08
Encargos Sociais........................ ................................................................ 4.591.153,63
Folha de Pagamento...........................................................................12.281.159,87
Saúde e Segurança.....................................................................................897.836,31
Custo Operacional..................................................................................23.914.060,56
Manutenção Industrial.........................................................................14.371.299,50
Matéria Prima......................................... ............................................... 114.744.947,12
Publicidade e Comunicação.....................................................................298.034,11
Seguros................................................................ .......................................... 476.812,14
Tecnologia.......................................... ......................................................... 111.693,56
Meio Ambiente..............................................................................................697.054,86
Contribuição de Classes.........................................................................117.592,78
Impostos...............................................................................................................35.833.038,37
Outros/Investimentos.............................................................................................57.147.401,71
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