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Nossa história
A CRV Industrial está localizada no município 

de Carmo do Rio Verde, em Goiás, e produz açúcar 
cristal tipo II, etanol anidro e hidratado, além de 
bioenergia.

Em setembro de 2001, o parque industrial da ex-
tinta Carval foi adquirida em hasta pública (leilão 
judicial) por Paulo Fernando e Luismar Melo. Nas-
cia, então, a CRV Industrial. 

A primeira safra foi em 2002, quando foram 
moídas 189.057,88 toneladas de cana e produ-
zidos 15.396.136 litros de etanol. Após dois anos 
de atuação foi inaugurada na planta industrial a 
fábrica de açúcar, sendo produzidas 980.536 sa-
cas, de 50 quilos. Em 2005, foi construída a cen-
tral termoelétrica na planta industrial, tornando 
a unidade autossuficiente em energia elétrica, no 
período de safra.   Depois de quatro anos, iniciou 
o programa de Gestão da Qualidade, visando as 
Certificações ISO 22000 e FSSC 2000, que foram 
conquistadas em 2014. A empesa continuou sua 
conquista na área de qualidade com a Certificação 
Bonsucro, em 2017.

Desde sua inauguração, a unidade desenvolve 
as atividades observando o disposto na legislação 

vigente, adotando práticas e medidas que visam 
eliminar e/ou mitigar possíveis impactos causados 
pelas atividades industriais e agrícolas. A realização 
de ações de conscientização e preservação 
ambiental, com a comunidade e na região, faz 
parte da busca pela sustentabilidade.

O compromisso com a saúde, a segurança e a 
qualidade de vida dos colaboradores também faz 
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 nas lavouras 
de 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 toda a região.
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PALAVRA DA DIREÇÃO

Produzir com qualidade em todas as fases dos 
nossos processos, focando sempre na preservação 
ambiental, ajudando assim a garantir qualidade 
de vida para toda a comunidade onde a empresa 
está inserida. Esse é o objetivo da CRV Industrial. 
A empresa tem um planejamento que envolve 
uma comunicação efetiva com ações educativas e 
treinamentos para melhoria continua, juntamente 
com os colaboradores e comunidade. 

Com a otimização dos processos produtivos, 
por meio do investimento em tecnologias e 
softwares, a gestão de pessoas envolve todos 
os colaboradoresnos projetos e nas conquistas. 

O ano de 2019 foi marcado por números 
satisfatórios, investimento em pessoas, união 
para a conquista das certificações e satisfação 
pelos resultados da safra. Os colaboradores e a 
comunidade em geral são essenciais na nossa 
trajetória.

As inovações em todas as áreas buscam a 
sustentabilidade ambiental, econômica e social. O 
departamento ambiental atuou e segue trabalhando 
efetivamente para que a preservação da fauna e 
flora seja prioridade, fazendo com que as atividades 
agrícolas e industriais não prejudiquem o meio 
ambiente na Região do Vale do São Patrício.

Qualidade e 
sustentabilidade
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LINHA DO TEMPO

O parque industrial 
da extinta CARVAL se 
tornava a CRV Industrial 
após ser adquirida 
por Paulo Fernando e 
Luismar Melo. 

Inauguração da planta 
industrial da fábrica de 
açúcar e a produção 
de 980.536 sacas de 
50 quilos.

Primeira safra de cana-de-açúcar. 
Foram moídas 189.057,88 
toneladas de cana e produzidos 
15.396.136 litros de etanol.

2001

2002

2004

HISTÓRIA

Construção da central 
termoelétrica na planta 
industrial, tornando a 
unidade autossuficiente 
em energia elétrica no 
período de safra.

2005
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Início do Programa de 
Gestão de Qualidade para 
alcançar certificações 
importantes para o setor 
sucroenergético.

Conquista as certificações 
ISO 22000 e FSSC 2000.

Firmado o 
“Compromisso 
Nacional para 
Aperfeiçoamento 
das Condições de 
Trabalho na  
Cana-de-Açúcar”. 

Conquista da 
Certificação 
Bonsucro.

2012 2017

2009 2014
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GESTÃO

Negócio
Produzir alimento e energia limpa e renovável com 

qualidade.

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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Ética corporativa
O Código de Ética da CRV Industrial é uma ferramenta 

importante para orientar os colaboradores e parceiros 
sobre nossos princípios.  O documento contempla 
valores de integridade, transparência e respeito à 
vida, e estabelece regras, normas e comportamentos 
necessários para atingirmos os objetivos de negócio.

PRINCÍPIOS
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Conduta empresarial
A CRV Industrial baseia sua conduta 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 transparência e integridade em todos 
os seus processos, bem como o respeito ao indivíduo, à comunidade e ao 
meio ambiente.

Agimos de forma socialmente responsável, desenvolvendo ações voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local, primando pelo 
desenvolvimento sustentável.

ATUAÇÃO



13

Concorrência
A CRV Industrial acredita que a concorrência leal é fundamental 

para a competitividade do mercado. Por isso, investe na qualidade de 
seus produtos tornando-os seu diferencial.

É repudiada 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 apoia 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.
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Colaboradores
CRV Industrial preza pelo respeito, confiança, trans-

parência e o cumprimento das legislações em vigor no 
relacionamento com os seus colaboradores. A busca pela 
qualidade de vida no trabalho com a manutenção, a pro-
moção à saúde e satisfação dos colaboradores é adotada 
como prática fundamental.  A empresa atua para propor-
cionar 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.

É repudiada toda e qualquer forma de discriminação, 
seja ela por cor, raça, religião, orientação sexual entre 
outros. De igual modo, não é aceita pela empresa toda 
e qualquer postura amoral, depreciativa, ofensiva, 
repressiva, assédio sexual e moral, violência verbal e 
física, sobretudo por parte da liderança.

Clientes
A CRV Industrial se relaciona com seus clientes 

observando os princípios da ética, da moral e das normas 
e leis vigentes, gerando a confiança e o respeito mútuo. 
Os produtos desenvolvidos pela empresa obedecem a 
rigorosos padrões de qualidade, buscando atender as 
necessidades de cada cliente de forma satisfatória. Todas 
as informações e documentos relacionados às transações 
comerciais com nossos clientes são mantidos em sigilo, 
sendo expressamente proibido qualquer uso e exposição 
fora do contexto de trabalho.

COMPROMISSO
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Fornecedores
A CRV Industrial busca junto aos seus fornecedores, os 

melhores resultados, sem qualquer concessão relacionada 
à compra de serviços e produtos. Não é admitido o 
recebimento de vantagens, comissões e outros tipos de 
benefícios, com o objetivo de influenciar nas tomadas de 
decisões.

Prestadores de serviços
A CRV Industrial busca junto aos seus prestadores de 

serviços os melhores resultados sem qualquer concessão 
relacionada à compra de serviços e produtos. Também não 
é admitido o recebimento de vantagens, comissões e outros 
tipos de benefícios, com o intuito de influenciar nas toma-
das de decisões.

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.

Comunidade
A CRV Industrial busca uma relação equilibrada com a 

comunidade, atuando como agente de transformação so-
cial através de projetos sociais e culturais, agregando valo-
res e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico 
da região.
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MEIO AMBIENTE

Garantir a sustentabilidade de nossas operações resulta em inspirar boas 
práticas em todas as etapas da cadeia produtiva e a satisfação dos clientes. 
Nesse sentido, desenvolvemos ações de relacionamento e valorização para 
ressaltar a excelência de tudo o que priorizamos nas estratégias utilizadas.

Nossa equipe tem pessoas comprometidas com a ética e o trabalho. Para 
esse público, oferecemos programas, campanhas e ações que visam ao alcance 
dos objetivos de negócio e ao desenvolvimento profissional.

Preservação ambiental
O Plano de Gestão Ambiental 

desenvolvido em 2018 pela CRV 
Industrial foi um dos projetos da 
empresa que colaborou para a 
preservação e restauração do meio 
ambiente, além de promover a 
sustentabilidade das ações realizadas 
pela empresa.Durante o ano de 2019 
foram executados os programas que 
compõem o PGA, sendo eles:
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PROGRAMA DE GESTÃO 
E CONTROLE AMBIENTAL
Realizou o controle de emissões 
atmosféricas e ruídos com emissões de 
laudo de avaliação ambiental.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E 
CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA
O departamento ambiental realizou 
avaliações de qualidade da água 
superficial em áreas com atividades 
sucroalcooleiras. A coleta da água foi 
realizada a cada semestre em sete pontos 
para avaliar também a eficiência das 
caixas separadoras de água e óleo. 

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DO SOLO
Com atividades de controle de processos 
erosivos e assoreamentos, bem como 
avaliação da qualidade do solo e 
enriquecimento da qualidade com 
introdução de matéria orgânica advinda 
das atividades industrial, como torta de 
filtro e cinzas.

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA FLORA
A produção de mudas nativas da flora 
do cerrado e plantas frutíferas são 
produzidas no viveiro da CRV Industrial. 
As mudas são utilizadas para a 
recuperação de áreas degradadas (PRAD), 
doações a instituições públicas, privadas e 
proprietários rurais, assim como atividades 
de educação ambiental.

PROGRAMA DE  
MONITORAMENTO DA FAUNA
O programa realiza o levantamento e 
avaliação da composição faunística em 

áreas com atividades sucroalcooleiras. 
Importante para o resgate – quando 
necessário e o monitoramento da fauna.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Envolve ações de gerenciamento e 
segregação dos resíduos sólidos, tanto no 
processo industrial quanto em atividades 
agrícolas.A empresa realiza ainda a coleta 
seletiva dos resíduos e destina para o 
descarte ideal. O Cadastro de Resíduos 
é realizado anualmente junto ao órgão 
ambiental com a emissão da Declaração 
Anual de Resíduos Sólidos (DARS).

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL
As atividades envolvem a sensibilidade 
e conscientização ambiental para a 
conservação dos recursos naturais. 
Investe também no treinamento, 
capacitação, entretenimento e na 
valorização dos colaboradores da 
usina e comunidade em geral, através 
de palestras, oficinas e confecção 
de materiais educativos. O programa 
foi desenvolvido tanto em áreas 
industriais como agrícolas.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E 
CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA
Também é utilizado pela empresa com a 
finalidade de avaliar possíveis alterações 
significativas dos recursos hídricos, 
mantendo seus parâmetros físicos, 
químicos e biológicos dentro dos limites 
legais, bem como a preservação dos 
recursos naturais.
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Destaque
Entre as ações promovidas pelo Departamento Ambiental da CRV Industrial en-

fatizamos a primeira Semana do Meio Ambiente realizada no início de junho com 
atividades desenvolvidas com a comunidade, redes de ensino, colaboradores e par-
ceiros. 

Também reforçamos as atividades de monitoramento de ruídos, qualidade da 
água superficial e residual e o monitoramento da fauna nas áreas industriais e agrí-
colas. Assim, mantivemos nosso compromisso com o meio ambiente.

Para os próximos anos nossa meta é apresentar os indicadores da qualidade 
ambiental por meio das ações de educação junto à comunidade.

Melhorias
Por meio do departamento ambiental a empresa investiu na contratação de pro-

fissionais capacitados e no treinamento para a evolução das ações promovidas. O re-
sultado da sustentabilidade e preservação ambiental que vêm sendo desempenhadas 
pela empresa, mantiveram a Bonsucro e permitiram a conquista do Renovabio. Todos 
os investimentos refletiram na evolução e vitórias obtidas durante 2019. 

MEIO AMBIENTE
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Nosso viveiro
A CRV Industrial atua para a preservação e recuperação das áreas ver-

des. Em 2019 foram recuperados 20 hectares com a plantação de 25 mil 
mudas nativas da região. A empresa mantém um viveiro florestal que 
produziu 50 mil mudas.

20
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Espécies de mudas:
Jatobá  
Pitanga  
Graviola  
Pitomba 
Mama cadela
Mangaba
Baba de boi 
Ipê Caraíba
Pau Preto  
Neen  
Mogno  
Jenipapo  
Ingá  
Jabuticaba  
Tamarindo  
Jambro
Aroeira  
Cafezinho
Jambolão
Ingá  
Laranja  
Jambroxe
Mangueira  
Acerola  
Pitanga  
Sangra d`agua 
Jaca  
Tingui  

Canela
Figo  
Mangaba  
Abacate  
Cupuaçu  
Jaca  
Jambro Amarelo
Cajú  
Goiaba  
Ipê amarelo 
Gueiroba
Açaí
Coqueiro
Guapeva  
Angico Branco 
Ipê Branco  
Ipê amarelo 
Ipê Rosa  
Figo  
Mutamba
Pau Jaú  
Canela de velho
Paineira  
Barú  
Tarumã  
Oiti  
Aroeira  
Angico  

mudas de plantas nativas 
foram plantadas.

mudas foram 
plantadas

Mudas foram 
plantadas

Capacidade de produção/por ano: 40 mil mudas

13.415

13.675

25.000

2017

2018

2019

21
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RECURSOS HUMANOS

Geração de empregos
• Em 2019, na entressafra foram gerados no Condomínio Paulo 

Fernando Cavalcanti de Morais 938 empregos. Já durante a safra 
foram 1.470 vagas de trabalho. 

• Na CRV Industrial Ltda. foram gerados na entressafra 344 empregos 
e na safra 495 empregos.

Além desses empregos diretos, estima-se que houve a criação de outros 
4.000 empregos indiretos graças à produção da usina.

Integração admissional
Dentro do trabalho contínuo de integração de novos colaboradores 

foram feitas as seguintes atividades e ações:

l Apresentação institucional da empresa
l Noções de primeiros socorros
l Orientações quanto às normas de segurança no trabalho
l Apresentação do Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos
l Orientações quanto aos direitos e deveres dos colaboradores
l Orientações quanto às normas internas e regulamento interno 
l Explicações sobre coleta seletiva e educação ambiental

Patrimônio humano
O desenvolvimento da empresa está diretamente ligado ao desempenho 

de seus colaboradores. Por isso, investimos sempre para ampliar e melhorar 
a capacidade profissional e valorizar as qualidades pessoais de nossos 
colaboradores. Sabemos que pessoas bem preparadas tecnicamente e 
com boa capacidade de relacionamento com colegas e com a direção da 
empresa são fundamentais para o crescimento sustentado da corporação.

Faixa etária dos colaboradores: 

Média de idade Condomínio Paulo Fernando – 38 anos

FAIXA PERCENTUAL TOTAL
18 a 19 2,25% 33
20 a 29 26,36% 387
30 a 39 29,63% 435
40 a 49 23,77% 349
50 a 59 14,44% 212
Acima 60 3,54% 54
  1470

Condomínio Paulo Fernando Cavalcanti de Morais
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CRV INDUSTRIAL

FAIXA PERCENTUAL TOTAL
18 a 19 5,25% 26
20 a 29 34,14% 169
30 a 39 27,68% 137
40 a 49 20,20% 100
50 a 59 8,69% 43
Acima 60 4,04% 20
  495

Média de idade CRV Industrial Ltda. – 35 anos

Capacitação e desenvolvimento
CURSOS E TREINAMENTOS REALIZADOS EM 2019

CRV Industrial: 237 Treinamentos, totalizando 6.467 horas/ 
homens treinados.

Condomínio Paulo Fernando: 521 Treinamentos, sendo 22.685 
horas/homens treinados.

Total- 758 treinamentos
Totalizando 29.152 horas/homens treinados

• Coleta seletiva
• Programa de qualidade
• Acompanhamento operacional
• Coleta seletiva
• Diálogo semanal ambiental
• Certificações de qualidade
• Programa de qualidade e regulamentos internos
• Critérios de gratificação
• Resíduos sólidos
• Certificação Bonsucro
• RNC - relatório de não conformidade
• Política ambiental
• Higiene ocupacional
• Avaliação pré e pós colheita

• Lei de resíduos sólidos
• Diálogo semanal ambiental
• O valor da reciclagem 
• Amostragem e determinação em água potável
• Diálogo semanal ambiental conscientização e 
informação sobre incêndio
• Diálogo semanal ambiental flora do cerrado
•Treinamento dos motoristas

Qualidade de vida no trabalho
• O RH realizou em 2019, juntamente com o 
SESMT, campanha promovendo a saúde dos 
colaboradores, sendo Setembro Amarelo.

TREINAMENTOS
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COMPROMETIMENTO

Saúde e segurança do colaborador
A realização de atividades que promovam a segurança e a saúde do colaborador é 

uma premissa na CRV Industrial. O departamento atua em conjunto com todos os seto-
res da empresa para a elaboração e execução de palestras, treinamentos, cursos, eventos 
e a motivação com conteúdos práticos sobre o uso de EPIs e prevenção de doenças.



• Saúde e segurança no ambiente de trabalho;
• Prevenção de doenças cardiovasculares;
• Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR);
• Câncer de pele;
• Tabagismo;
• Prevenção de LER /DORT;
• Primeiros socorros;

• Campanha de imunização;
• Cinesioterapia laboral;
• Câncer de mama;
• Câncer de próstata;
• Carregamento manual de peso;
• Postura ergonômica;
• DST/ HIV.

Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança em Medicina do Trabalho (SESMT)

A saúde e a integridade física do colaborador no ambiente de trabalho são resguardadas com as ações do 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e com os Programas de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

O Departamento realizou diversas atividades educativas com o objetivo de garantir a qualidade de vida 
do colaborador. Foram abordados os seguintes temas:

25
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Exames ocupacionais
A CRV Industrial realizou em 2018, 759 exames ocupacionais e, em 2019, 20.764, 

com o objetivo de garantir aos colaboradores perfeitas condições físicas e psico-
lógicas para o trabalho. No ato da contratação, rescisão de contrato e retorno ao 
trabalho após afastamento por motivos de saúde, todos os colaboradores são sub-
metidos a exames médicos ocupacionais. São realizados exames periódicos e exames 
complementares, de acordo com o Programa de controle Médico de Saúde Ocupa-
cional (PCMSO). 

CIPA 
A missão dos representantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho (CIPA) é colaborar com a prevenção de acidentes no trabalho e doenças 
ocupacionais. A CIPA trabalha em conjunto com o Serviço Especializado em Enge-
nharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), reunindo-se mensalmente 
para discutir propostas de melhoria nas condições de trabalho, segurança e quali-
dade de vida dos colaboradores. Os procedimentos prevêem que, se houver acidente 
do trabalho, é convocada a reunião extraordinária para investigar as causas e tomar 
medidas preventivas a fim de evitar outros possíveis acidentes.

A empresa desenvolveu diversas atividades por meio da comissão, em 2017 e 
2018. 

• Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT);
• Campanha de prevenção sobre o uso e Conservação dos EPI’s.
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SIPAT
A 17ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) foi realizada em 2019 pela 

CIPA em conjunto com o SESMT, com o objetivo de conscientizar os colaboradores sobre as principais 
formas de prevenir acidentes de trabalho.

 O tema do evento em 2019 foi “A segurança do trabalho consiste na arte de fazer a diferença”. 
Para a conscientização foram promovidas palestras sobre ergonomia: o uso, guarda e conservação 
dos EPIS, produtos perigosos, segurança na utilização de ferramentas e Perda Auditiva Induzida por 
Ruído Ocupacional (PAIRO). Para o entretenimento, os colaboradores participaram de apresentações 
culturais, musicais e sorteio de brindes.

O evento proporcionou aos colaboradores o acréscimo de conhecimento, participação em dinâ-
micas.  A SIPATR é promovida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (CIPAT), 
em conjunto com o Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho (SEST).



O envolvimento dos colaboradores, parceiros, fornecedores e comunidade nas ações e projetos 
da CRV Industrial é o principal ingrediente da fórmula para o engajamento em todas as áreas. A 
empresa produz com foco na responsabilidade social atua com diversos projetos que incentivam a 
educação ambiental e a cultura.

Um exemplo é o Projeto CRV Escola. Por meio dele foram realizados eventos como festivais e 
gincanas em escolas públicas da região com o objetivo de levar informações relevantes e promover 
atividades de lazer para as crianças. 

Já com o Plano de Gestão Ambiental (PGA) a empresa estruturou formas de incentivar a preser-
vação do meio ambiente, além da doação de mudas e recuperação de nascentes.

A CRV Industrial está sempre atenta para participar dos eventos na região e colaborar com o de-
senvolvimento social, econômico e cultural. Em 2019, esteve presente em várias ações e isso se deve 
à dedicação de vários setores da empresa como a comunicação, ambiental e RH.

Parcerias

COMPROMETIMENTO
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Parcerias:
 ■ Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Verde;
 ■ Prefeitura Municipal de São Patrício;
 ■ Prefeitura Municipal de Rialma;
 ■ Prefeitura Municipal de Rubiataba;
 ■ Centro de Reabilitação e Readaptação (CRER);
 ■ Centro de Referência de Assistência Social (CRAS);
 ■ Associação Atlética Rubiatabense;
 ■ Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Sociais (CSA);
 ■ Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rubiataba (APAE).

Ações e comemorações

 ■ Semana do Meio Ambiente; 
 ■ 5º Arraial de Carmo do Rio Verde;
 ■ Audiências públicas nas Câmaras Munici-

pais dos Municípios do Vale do São Patrício; 
 ■ Caminhada na cidade de Rubiataba “Diga 

não à exploração sexual Infantojuvenil”;
 ■ Doações de mudas;

 ■ Doação de tambores a cidade para coleta 
seletiva de lixo;

 ■ Doação de alevinos para o lago de Carmo 
do Rio Verde;

 ■ Reuniões com parceiros agrícolas;
 ■ Entrega de cestas natalinas à comunidade; 
 ■ Visitas técnicas alunos do IFG;

Público externo:

Público interno:
 ■ Semana do Meio Ambiente; 
 ■ Dia das Mães
 ■ Dia dos Pais;
 ■ Outubro Rosa;
 ■ Setembro Amarelo;

 ■ Novembro Azul;
 ■ Treinamento de lideranças;
 ■ Semana do Meio Ambiente;
 ■ Dia do Trabalhador;
 ■ Abertura de safra.

Em 2019, foram realizados eventos voltados para o público interno e externo. A CRV Industrial 
acredita que a força é maior em conjunto. As parcerias contribuíram para o sucesso das ações.



Um ano de conquistas
A conquista ou a manutenção de certificações garantem a qualidade dos produtos da 

CRV Industrial e mostra o compromisso em se desenvolver continuamente. A Certificação 
Bonsucro foi alcançada em 2017 e, nos últimos anos, tem sido aprovada com êxito du-
rante a manutenção da certificação. Atualmente a usina tem uma produção de aproxi-
madamente 1.462.353,18 toneladas de cana-de-açúcar, 100.120,45 toneladas de açúcar 
e 59.893 m³ de etanol. 

Sustentabilidade
Com as certificações a CRV Industrial tem atuado para que a sustentabilidade seja 

prioridade em todos os processos. Os ganhos envolvem os colaboradores, comunidade, 
meio ambiente e a própria empresa. Além de um desenvolvimento econômico, social e 
ambiental. 

30
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Investimentos
Nos últimos anos a empresa tem se desenvolvido. O segredo está na gestão adotada pelos 

diretores que investiram em pessoas por meio de treinamento internos e externos. Além 
dos cursos foram contratados profissionais especializados em auditoria de certificação e 
manutenção. 

A tecnologia deve ser destacada nesse item, já que softwares e materiais foram adquiridos 
visando o aprimoramentode todos os processos. 

31



32

Segurança de alimentos
A gestão da qualidade e segurança de alimentos está diretamente ligada ao processo das 

certificações. O setor é responsável por desenvolver o produto e garantir que ele satisfaça as 
expectativas do cliente. No processo de avaliação da qualidade, a empresa analisa questões 
importantes como homologação de fornecedores, prestadores de serviço e o processo de pro-
dução interno que reflete diretamente no produto final.

Garantia de qualidade
Em 2019, a CRV Industrial passou por uma auditoria de manutenção das certificações ISO 

22000:2005 e a FSSC 22000, versão 4.1. As duas têm o objetivo de garantir a segurança dos 
alimentos, desde a produção até o consumo, porém a FSSC analisa também o transporte e o 
armazenamento do produto, assegurando que nenhum detalhe comprometa a qualidade.

Produtividade e competitividade
A atuação com competitividade no setor tem se dado com uma gestão eficaz que resultou 

no aumento da produtividade e custos menores. A empresa está ganhando cada vez mais visi-
bilidade com a satisfação dos clientes.

A comercialização, em 2019, se tornou mais eficaz, prática e ampla. O destaque foi à otimi-
zação do tempo, com respostas rápidas aos clientes e a busca por novas oportunidades de ne-
gócios. A gestão utilizou ferramentas capazes de agregar valor à organização com competência 
nos processos e verificação dos custos operacionais. Assim, a CRV Industrial atua para entregar 
os melhores produtos.

QUALIDADE
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Desempenho econômico
O compromisso da CRV Industrial está em oferecer aos clientes produtos de ótima qualidade. Por 

isso, a empresa tem investido em tecnologia, pessoas e gestão para que a melhoria seja continua. O 
resultado comercial está numa cartela vasta de clientes e na fidelização destes com a empresa.

Dentre os principais clientes da CRV Industrial podemos citar: 

MERCADO

Etanol

ÁLCOOLBRAS - ÁLCOOL DO BRASIL DISTRIB. LTDA
ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A
ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A
BCI COMERCIALIZADORA S/A
CIA PETROQUÍMICA SUAPE
DISLUB COMBUSTÍVEIS LTDA
FAN DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
FEDERAL DISTRIB. DE PETRÓLEO LTDA
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
MAX DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEOLTDA
PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

PETROGOIÁS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
PETRÓLEO SABBA S/A
PETROQUALITY DISTRIB. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
ROYAL FIC FISTRIB. DE DERIV. DE PETRÓLEO S/A
S R BRASIL PETRÓLEO LTDA
SETTA COMBUSTÍVEIS S/A
SPINDÚSTRIA E DISTR. DE PETRÓLEO LTDA
TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A
TOBRÁS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Açúcar

A LISBOA DA SILVA & CIA LTDA - ME
A. A. COMERCIO ATACADISTA EIRELI - ME
ACL SANTOS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
AMBEV S.A
ARASUCAR ACUCAREIRA ARACATIENSE LTDA
ATACADÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA
BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA
BRASAL REFRIGERANTES S/A
CASA GRANADO LABOR. FARM.E DROGARIAS S A
COMABEL COM. DE PROD. DA CESTA BASICA LTDA
CRISTAL ALIMENTOS LTDA.
DISTRIBUIDORA CRISTAL FORTE EIRELI - ME
DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA
DISTRIBUIDORA MACHADO LTDA
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA

HNK BR BEBIDAS LTDA.
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
HOLANDA CAMINHA ATACADO LTDA
HOLANDA CAMINHA ATACADO LTDA ME
I B I INDUSTRIA DE BEBIDAS IMPERATRIZ LTDA
J. ROBERTO COM. ATACADISTA DE ACUCAR LTDA
JARDINS DIST.DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA
LATICINIOS BELA VISTA LTDA
MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
MONTE SANTO BEBIDAS EIRELI
MOSSORO ACUCAR LTDA
R V L DANTAS & CIA LTDA
REFRESCOS GUARARAPES LTDA
SMAAK BEBIDAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
TRANSPORTADORA MAJA EIRELE-ME
USINA MONTE ALEGRE S A
VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



Produção:
2017 = 1.613.784,39 toneladas
2018 = 1.571.958,11 toneladas
2019 = 1.677.998,44 toneladas

Produção de bioeletricidade:
2017 = 30.526,62 MW/h
2018 = 29.280,43 MW/h
2019 = 32.626,70 MW/h

Moagem
Em 2019, a CRV Industrial plantou uma 

área de 19.832,30 hectares e obteve uma 
moagem de 1.677.998,44 toneladas de 
cana-de-açúcar. Essa safra mostrou que o 
investimento em todos os processos gera 
resultados em todas as áreas. A produção 
alcançou 85,17 toneladas por hectare, 
superando todas as expectativas.

Energia limpa
A bioeletricidade é gerada a partir da 

biomassa, bagaço após a moagem da 
cana-de-açúcar. No ano de 2019 foram 
produzidos 32.626.709 Kwh. Essa geração 
de energia é permitida por meio de uma 
central termoelétrica equipada com um 
gerador com capacidade instalada de 10 
MW/h

Produção:
2017 = 77,85 t/ha
2018 = 80,27 t/ha
2019 = 85,17 t/ha

A CRV Industrial produz açúcar, etanol 
e energia. A principal característica é 
que são produtos limpos e renováveis, a 
partir da moagem da cana-de-açúcar é 
possível produzir o açúcar e o etanol. Já a 
bioeletricidade é feita a partir do bagaço 
da cana. 34
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Açúcar
A CRV Industrial preza pela qualidade dos 

produtos e a sustentabilidade nos processos. O 
açúcar cristal, fabricado na empresa, segue todos 
os requisitos de gestão de segurança de alimento 
para que o consumidor sinta-se satisfeito.

Em 2019 foram produzidos 113.701.600 kg 
de açúcar cristal tipo II, classificado em quatro 
categorias: SP 1, SP 2, SP 3 e SP 4, e expedido em 
embalagens de 50 Kg e 1.200 Kg.

Produção:
2017 = 114.662.200 kg
2018 = 103.725.300 kg
2019 = 113.701.600 kg

Total produzido (etanol anidro e hidratado)

Etanol
 A CRV Industrial produz dois tipos de etanol: o hidratado e o anidro. A di-

ferença entre os dois está na quantidade de água presente neles. O hidratado 
possui na sua composição entre 95,1% e 96% de água, já o anidro ou também 
conhecido como etanol puro, possuí na composição 99,6% de álcool. No úl-
timo ano foram produzidos 18.965.345 litros de etanol anidro e 40.930.932 
litros de etanol hidratado.

Etanol Anidro:    Combustível automotivo, utilizado como aditivo à gasolina 
num percentual de até 27%, composto por 99,3% de álcool etílico e 0,7% de 
água.

Etanol Hidratado:     O combustível é composto por uma mistura hidroalcoó-
lica (álcool e água), em que no mínimo 92,5% é álcool etílico e o restante de 
água. Esse tipo de etanol é utilizado em veículos automotores a álcool e nos 
veículos com tecnologia flex.

2019 = 59.896277 litros
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