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Nossa História
A CRV Industrial está localizada no municí-

pio 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 antiga CARVAL foi comprado por Paulo 
Fernando e Luismar Melo. Nascia então a CRV 
Industrial. A empresa familiar é administrada 
por Paulo Fernando Cavalcanti de Morais, Pau-
lo 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 produ-
zidos 15.396.136 litros de etanol. Após dois anos 
de atuação foi inaugurada na planta industrial 
da fábrica de açúcar, sendo produzidas 980.536 
sacas, de 50 quilos. Em 2005, foi construída a 
central termoelétrica na planta industrial, tor-
nando a unidade autossuficiente em energia 
elétrica, no período de safra.   Depois de quatro 
anos, iniciou o programa de Gestão da Qualida-
de, visando as Certificações ISO 22000 e FSSC 
2000, que foram conquistadas em 2014. A em-
pesa continuou sua conquista na área de quali-
dade com a Certificação Bonsucro, em 2017.

Desde sua inauguração, a unidade desenvolve 
as atividades observando o disposto na legisla-
ção vigente, adotando práticas e medidas que 
visam eliminar e/ou mitigar possíveis impactos 
causados pelas atividades industriais e agríco-
las. 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 Nacio-
nal, 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 in-
divíduo, na legislação vigente e nos princípios 
da ética, da moral e dos bons costumes.

Assim, a CRV Industrial desenvolve suas ativi-
dades, gerando emprego, renda e contribuindo 
para o desenvolvimento socioeconômico do mu-
nicípio de Carmo do Rio Verde e toda a região.
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 Institucional | Palavra da Direção

Produzir de forma sustentável é nossa meta diá-
ria. O Processo de Marrakech (Plano de Ação para 
Produção e Consumo Sustentável)  tem em seus ter-
mos uma regra que diz que para a produção ser sus-
tentável ela precisa incorporar, ao longo de todo o 
ciclo de vida de bens e serviços, as melhores alterna-
tivas possíveis para minimizar impactos ambientais e 
sociais. Assim, é fundamental pensar em eliminar e 
reduzir riscos à saúde humana, gerando efeitos eco-
nômicos e sociais positivos para a empresa e toda 
comunidade.

Para a CRV Industrial a sustentabilidade é um 
lema a ser seguido. Além de reduzir a produção de 
resíduos gerados na nossa operação, aprimoramos a 
cada safra o reaproveitamento da vinhaça, subpro-
duto da produção do etanol. Rica em nutrientes para 
o solo, ela substitui parte dos fertilizantes sintéticos 
aplicados em nossas áreas cultivadas, os quais repre-
sentam parcela significativa das emissões em nos-
sas operações. Para isso, mantemos nossa unidade 
produtora em conformidade com os mais rigorosos 
padrões internacionais de sustentabilidade, como a 
Bonsucro.

A empresa é uma das maiores empregadoras da 
região de Carmo do Rio Verde (GO) e atua com res-
ponsabilidade social e compromisso com os colabo-

radores. Entendemos que a qualificação dos nossos 
profissionais reflete diretamente no etanol e açúcar 
que fabricamos.  

É fundamental que os colaboradores não exerçam 
uma função, mas atuem com o que são apaixonados. 
Para a motivação e capacitação dos funcionários 
investimos em cursos e treinamentos nas áreas de 
atuação, parcerias com instituições de ensino e ati-
vidades para o engajamento. A qualidade de vida do 
trabalhador é uma preocupação constante da CRV 
Industrial que realiza exames e ações para garantir a 
saúde e segurança do trabalhador.

A empresa, por meio do departamento de gestão 
de qualidade desenvolveu internamente programas 
de qualidade compostos pelos 5S, o Programa de 
Boas Práticas de Fabricação e a Análise de Perigos 
e Pontos Críticos de Controle (APPCC), para garantir 
que os seus clientes recebam os melhores produtos 
do mercado. Além disso, as avaliações constantes 
nos processos de produção contribuíram para man-
ter as certificações ISO 22000:2005 e FSSC 22000, e 
principalmente conquistar a Bonsucro. 

A CRV Industrial se empenha diariamente em co-
laborar com o desenvolvimento econômico, social e 
ambiental. A empresa atua para que a sua atividade 
reflita em sustentabilidade.

A Sustentabilidade 
como Princípio
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LINHA DO TEMPO

O parque industrial 
da antiga 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

Institucional | CRV Industrial

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

2005
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Inicio 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”. 

Reconhecimento 
com a Certificação 
Bonsucro.

2012 2017

2009 2014
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Institucional | Gestão

Negócio
Produzir alimento e energia limpa e renovável com 

qualidade.

Missão
Produzir alimento e energia renovável, com qualida-

de, baixo custo e preservação do meio ambiente e com 
a promoção à saúde, bem como o desenvolvimento so-
cioeconômico 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.

Institucional | Princípios
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Conduta 
Empresarial

A CRV Industrial baseia sua conduta na transparência, inte-
gridade e honestidade, buscando cumprir as normas e regula-
mentações 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 am-
biente.

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

Não apoiamos partidos políticos, bem como qualquer entida-
de ou grupo partidário, e não permitimos a propaganda política 
de qualquer espécie nas dependências e veículos da empresa, 
nem tampouco o uso da nossa marca em ações e funções polí-
tico-partidárias.

Institucional | Atuação
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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 for-
mulação de preços, condições de venda, classifi cação de mercados, 
clientes e fornecedores, bem como práticas abusivas de concorrência 
desleal.

Anticorrupção
A CRV Industrial não pratica nem apoia transações comerciais obs-

curas, nem tampouco aprecia vantagens fi scais ilícitas, tendo cautela 
em negociações com indivíduos e/ou organizações que sugerem ten-
tativa de tais práticas.

Transparência, honestidade e integridade são parâmetros para toda 
e qualquer negociação com seus clientes e fornecedores.
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Relacionamentos
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 discrimina-
ção, seja ela por cor, raça, religião, orientação sexual 
entre outros. De igual modo, não é aceita pela em-
presa 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 obser-

vando os princípios da ética, da moral e das normas e leis 
vigentes, gerando a confiança e o respeito mútuo. Os pro-
dutos desenvolvidos pela empresa obedecem a rigorosos 
padrões de qualidade, buscando atender as necessidades 
de cada cliente de forma satisfatória. Todas as informa-
ções e documentos relacionados às transações comerciais 
com nossos clientes são mantidos em sigilo, sendo expres-
samente proibido qualquer uso e exposição fora do con-
texto de trabalho.

Institucional | 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 recebi-
mento de vantagens, comissões e outros tipos de benefí-
cios, 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 harmoniosa 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.



Ambiental
A CRV Industrial atua com programas ambientais voltados para a sustentabilidade e preservação do 

meio ambiente. Em 2017 e 2018 foram realizados no campo o Programa de Monitoramento da Fauna 
e o Programa de Monitoramento e Conservação da Qualidade da Água.
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Sustentabilidade | Meio Ambiente

Sustentabilidade
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.

PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO DA FAUNA
realizado em sete áreas de influência da usina 
com o objetivo de avaliar as espécies de anfí-
bios, répteis, mamíferos, aves e insetos. O acom-
panhamento possibilita planejar e executar 
ações para a preservação ambiental.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E 
CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA
também é utilizado pela empresa com a fina-
lidade de avaliar possíveis alterações significa-
tivas dos recursos hídricos, mantendo seus pa-
râmetros físicos, químicos e biológicos dentro 
dos limites legais, bem como a preservação dos 
recursos naturais.

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 implementado o Código de Conduta Ética, onde estabelece princípios e di-
retrizes 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. 

(Incluir programas e ações desenvolvidas junto à comunidade em 2017/2018)

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. 
Durante os anos de 2017 e 2018 a CRV se destacou pela melhoria contínua e pela garantia a qualidade 
dos produtos oferecidos.
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Em 2018, a empresa investiu também no reflorestamento de APP nas áreas de 
lavoura de cana-de-açúcar com o plantio de 19.350 mudas nativas numa área de 
17,82 hectares.

Indústria
Para garantir que sua atividade seja sustentável, a CRV Industrial desenvolve pro-

gramas para a preservação ambiental. O departamento de Meio Ambiente atuou 
em 2017 e 2018 com a Avaliação de Emissões Atmosféricas e com o Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

Avaliação de Emissões Atmosféricas
É realizada anualmente e tem o objetivo de controlar a emissão de material particu-
lado e CO2. A avaliação de segurança das caldeiras e enxofreiras auxilia o processo. 
Com a utilização de lavadores de gases nas caldeiras a empresa garante que as 
emissões das fontes fixas seguem os níveis de parâmetros estabelecidos pelos órgãos 
legais.

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)
Responsável pela gestão dos resíduos sólidos e pela implantação de coleta seletiva. 
A empresa construiu em 2015 a Central de Resíduos, com área livre de 1.588m² e 
um depósito coberto de 540 m² para o acondicionamento e armazenamento do lixo 
coletado, com o objetivo de apoiar a proteção dos resíduos sólidos, hídricos, saúde 
pública e meio ambiente.

Como resultado da atuação com responsabilidade a empresa conquistou em 2017 
a Certificação Bonsucro, voltada para a sustentabilidade socioambiental. E em 2018, 
foi elaborado o Plano de Gestão Ambiental (PGA) com as ações que serão realizadas 
para garantir a redução dos possíveis impactos ambientais causados pela atividade 
da empresa.

Assim, a CRV Industrial desenvolve suas atividades buscando o equilíbrio social, 
econômico e ambiental, tornando-se mais sólida e competitiva, no setor sucroener-
gético.
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Responsabilidade Ambiental
Licenciada perante todos os órgãos ambientais competentes, a CRV Industrial trabalha 

para o cumprimento da legislação vigente e a adoção de práticas que corroboram para 
diminuir os impactos ambientais decorrentes de suas atividades. A empresa conta ain-
da com uma rígida política ambiental, em conformidade com as políticas públicas, em 
especial aquelas relacionadas ao meio ambiente, recursos hídricos, mudanças climáticas 
e energia com 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.

Plano de Gestão Ambiental
Plano de Gestão Ambiental (PGA) da CRV Industrial é um documento que atende aos 

requisitos do padrão de produção Bonsucro, constituído por objetivos, metas e ações de-
finidas e mensuráveis, que demonstram a gestão realizada pela empresa para minimizar 
os impactos ambientais de suas atividades.

O Plano estabelece como principais ações para a gestão ambiental:
Esclarecer as formas de redução dos impactos, por meio de medidas adotadas;
Definir o conjunto de ações que serão realizadas para uma gestão ambiental eficaz; 
Promover o monitoramento de ações estabelecidas.

Estas ações fazem parte do Plano de 
Gestão Ambiental que é uma ferramenta 
de gestão de boas práticas e tem como 
foco central a sustentabilidade através da 
adoção de medidas, ações e programas in-
tegrados que atendem os objetivos, metas, 
prazos, recursos previstos e responsabilida-
des institucionais. O plano é traçado para a 
realização de estudos para monitoramento 
do solo, da água, do ar, do ecossistema, da 
biodiversidade, mudanças climáticas, uso 
de agroquímicos e fertilizantes, queimadas, e resíduos e ruídos. 
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Meio Ambiente

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 Condomínio, e ele se compromete a cumprir todas as diretrizes relacio-
nadas às questões ambientais definidas.

Desta forma, atuam em parceria irrestrita para realização de gerenciamento e redu-
ção de impactos ambientais e a realização de projetos sociais para alcançar os objetivos 
econômicos de ambos.

O cumprimento da legislação vigente:

A utilização de subprodutos da fabricação de açúcar e etanol na adubação e correção 
do solo;

A manutenção de um viveiro florestal de mudas nativas, com capacidade para gera-
ção de 50.000 mudas/ano;

O plantio de mudas em áreas de reflorestamento, manutenção e recuperação de  
Áreas de Preservação Permanentes (APP’s) e áreas degradadas;

A redução gradativa do uso do fogo durante a colheita da cana em áreas mecanizáveis.
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RISCOS             AÇÕES PARA REDUZIR IMPACTOS

Poluição do ar pela queima de biomassa 
nas caldeiras e da palha da cana para co-
lheita manual por parte do fornecedor

Emissão de resíduos e subprodutos oriun-
dos da produção de açúcar e etanol.

Alto consumo de energia elétrica na plan-
ta industrial durante a safra

Uso da água na indústria.

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

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

Desgaste de estradas não pavimentadas 
que são utilizadas pela logística de opera-
ção e transporte de matéria-prima.

Instalação de fi ltros lavadores de gases nas 
chaminés das caldeiras. Mecanização gradativa 
da colheita.

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS) e disponibilização de subprodutos da 
fabricação de açúcar e etanol para fertirriga-
ção e adubação do solo em áreas de plantio de 
cana do fornecedor.

Uma termoelétrica para a geração de energia 
através da biomassa (bagaço de cana), com 
capacidade instalada de 10MW/h.

Outorgas emitidas pelos órgãos reguladores e 
uma Estação de Tratamento (ETA), permitindo 
o uso mais efi ciente da água.

Programa de recuperação e manutenção de 
APPs, que conta com viveiro por meio de par-
ceria com o fornecedor de matéria-prima.
Certifi cação Bonsucro (Em andamento).

Parceria com órgãos responsáveis e com forne-
cedores para manutenção das estradas.

Manutenção das estradas por meio de par-
ceria com o fornecedor de matéria-prima e 
governos municipais de Carmo do Rio Verde e 
região. Construção de anéis viários, retirando 
parte do tráfego de máquinas e veículos dos 
perímetros urbanos.

Riscos Ambientais
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Viveiro Florestal
A CRV Industrial dispõe, por meio de uma parceria com seu principal fornecedor de 

matéria-prima, um Viveiro Florestal, com capacidade de produção de 50 mil mudas/
ano. Nos anos 2017 e 2018, respectivamente, foram produzidas 50 mil mudas. As espé-
cies cultivadas no viveiro são nativas da região como Angico, Cedro, Macuco, Xixá, Ga-
meleiras, Sangras D’águas, Ipês, Embaúbas, Ingá, Paineira, Goiabeira, Tarumã, Jamelão, 
Sete Copas, Jenipapo, entre outras. 

Parte das mudas produzidas no viveiro são plantadas em áreas de reflorestamento, 
recuperação e manutenção ou  Áreas de Preservação Permanente (APP’s). As demais são 
doadas para proprietários rurais da região e entidades de apoio à comunidade, além de 
serem disponibilizadas para atividades culturais e socioeducativas da região. 

Meio Ambiente
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Reflorestamento, 
Recuperação
e Manutenção de 
APP’s

A área reflorestada pela CRV Industrial nos últi-
mos anos é de aproximadamente XX ha, com mais 
de XX mil mudas plantadas. Essa ação é uma forma 
de colaborar com a recuperação e manutenção nas 
APP’s. Desta forma, a empresa colabora com a  pre-
servação ambiental e incentiva a qualidade de vida 
da fauna da região, que usufrui da atitude tendo ao 
alcance árvores frutíferas como alimento.

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

Bioeletricidade
Toda energia elétrica que a CRV Industrial 

consome é produzida por ela , a partir da 
biomassa, nome dado ao bagaço da cana-
-de-açúcar. Essa geração de energia é permi-
tida por meio de uma central termoelétrica 
equipada com um gerador com capacidade 
instalada de 10 MW/h. A CRV Industrial pro-
duziu 368.938,64 MW/h, durante 14 anos de 
atuação. Sendo 30.526,62 MW/h, em 2017 e 
29.280,43 MW/h, em 2018. 



Gestão de Pessoas
A CRV Industrial atua com responsabilidade social e se compromete diaria-

mente em oferecer o melhor ambiente ao trabalhador. Oferecer um ambiente 
agradável e com possibilidade de desenvolvimento profissional é a prioridade 
da nossa empresa que realiza diversos treinamentos, cursos em parceria com 
instituições de ensino e exames para garantir a saúde do colaborador. Outra 
preocupação constante é com a motivação, para a CRV Industrial ter alegria ao 
desempenhar sua função torna o trabalho um prazer. O resultado são produtos 
de ótima qualidade e produzidos com carinho para os nossos clientes.
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Sustentabilidade
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Recursos Humanos
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Patrimônio Humano
O patrimônio humano da CRV Industrial é composto por co-

laboradores que estão em busca de desenvolver habilidades e 
competências para o aperfeiçoamento profissional. O trabalho 
em equipe, o foco e a flexibilidade são as características da ges-
tão de pessoas.  Para alcançar os melhores resultados a empresa 
incentiva os colaboradores.

A cada ano eles se desenvolveram e, por meio dos treinamen-
tos, cresceram nas áreas pessoal e profissional, conquistando re-
sultados positivos. 

Integração Admissional
Para facilitar a adaptação de novos contratados, a CRV Indus-

trial realiza uma integração admissional, em que são apresenta-
dos ao colaborador a história da empresa, missão, visão, valores, 
normas e regulamentos internos. 

Treinamentos são oferecidos nesse processo para a apresen-
tação institucional da empresa com os temas de noções de pri-
meiros socorros, orientações de Segurança no Trabalho, sistema 
de gestão de segurança de alimentos e orientação sobre direitos 
e deveres.

Geração de 
Empregos

A CRV Industrial é a maior geradora de empregos no muni-
cípio de Carmo do Rio Verde (GO) e tem se destacado na região 
por valorizar a mão de obra local. Em 2017, a empresa tinha uma 
média de 328 empregos diretos na entressafra e 439 empregos 
diretos na durante a safra. Já em 2018, os números mostram que 
a média de colaboradores foi de 445, na entressafra e na safra.

Mas a empresa também empregou indiretamente, em torno 
de 878 pessoas em 2017 e 889 em 2018. Essas vagas são con-
tadas a partir dos fornecedores de matérias-primas, insumos e 
serviços, além do incentivo ao comercio local e a geração de 
empregos para a população de Carmo do Rio 

Verde e cidades da região.
(Quadro ilustrativo e didático com os dados sobre vagas)
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Valorização
A empresa atua para a valorização dos colaboradores, indepen-

dente da idade, sexo, raça e etnia. Em 2017, o quadro de colabo-
radores era composto por pessoas com a faixa etária entre 18 e 73 
anos, já em 2018, a empresa tinha pessoas com idades entre 18 e 
75 anos. O número de colaboradores empregados em 2017 e 2018 
foi na faixa etária de 24 e 26 anos, sendo assim, as oportunidades 
geradas pela empresa na região são principalmente para os jovens.

Capacitação Profissional
O desenvolvimento profissional surge com oportunidades. Como 

forma de acrescentar, a CRV Industrial realiza cursos e treinamen-
tos, e visa a qualidade dos produtos oferecidos e colaboradores 
motivados com suas atividades.

Foram realizadas aproximadamente 15.642 horas de treinamen-
tos em 2017, com mais de R$ 71 mil investidos. E em 2018, os 
colaboradores contaram com 20.997 horas de treinamentos, em 
diversas áreas principalmente sobre saúde, segurança e qualifica-
ção, ultrapassando R$ 100 mil em investimentos.

Os cursos de irrigação por aspersão e, operação e manutenção 
de motosserras foram realizados por meio de uma parceria da em-
presa com o Senar, em 2017. Para a qualificação dos colaboradores 
em 2018, a empresa contou com cursos de primeiros socorros, apli-
cação de defensivos agrícola, segurança no trabalho em espaços 
confinados, irrigação por aspersão, segurança em solda elétrica, 
operação e manutenção de tratores agrícolas e prevenção e aci-
dentes com agrotóxicos.

A CRV Industrial entende que a melhoria nos processos de pro-
dução deve partir da qualificação dos colaboradores e o engaja-
mento nas atividades da empresa. 

Recursos Humanos
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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.

Pensando nem seus colaboradores a CRV Industrial proporciona um 
ambiente de trabalho seguro, agradável e em conformidade com a 
legislação vigente, fornecendo Equipamentos de Proteção Coletiva 
(EPC’s) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) gratuitamente, 
a fim de garantir a integridade física e mental de todos os seus cola-
boradores.

Pesquisa de Clima 
Organizacional

A CRV Industrial incentiva a participação de seus colaboradores no 
crescimento da empresa, principalmente por meio de opiniões sobre 
a atuação e a realização de pesquisas de clima periodicamente para 
medir o nível de satisfação e assim garantir a qualidade de visa no 
trabalho.

Os questionamentos na pesquisa vão desde o papel do colaborador 
na empresa, seu desenvolvimento, a participação nas ações sociais e 
socioambientais,  se a empresa está preocupadas com fatores sociais, 
econômicos e ambientais na sua atuação,  se o colaborador percebe 
o crescimento da empresa e o quais áreas ele percebe que a empresa 
precisa desenvolver.

Assim, a CRV Industrial, visa garantir o conforto dos seus colabora-
dores e a qualidade contínua dos produtos oferecidos.

Condições de trabalho: a empresa oferece? (pegar demais resultado 
no arquivo)

A organização envolve a sociedade e colaboradores em suas ativi-
dades socioeducativas e socioambientais?
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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 sucroener-
gético  brasileiro. Isso se dá em um momento de grandes mudanças no setor, que 
busca implantar e implementar ações voltadas para a saúde, segurança e qualidade 
de vida no trabalho.

 ■ Prevenção de Lesões por 
esforço repetitivo (LER/DORT);

 ■ Primeiros socorros;
 ■ Campanha de Imunização;
 ■ Cinesioterapia laboral;
 ■ Perda auditiva induzida por 

ruído (PAIR);

 ■ Câncer de mama;
 ■ Câncer de próstata;
 ■ Carregamento manual de peso;
 ■ Postura ergonômica;
 ■ Qualidade de vida no trabalho;
 ■ Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST).

Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e 
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 físi-
ca 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 Departamento realizou diversas atividades educativas com o objetivo de ga-
rantir a qualidade de vida do colaborador.

Sustentabilidade | Colaborador

Exames Ocupacionais 
No ato da contratação, rescisão de contrato e retorno ao trabalho após afas-

tamento por motivos de saúde, todos os colaboradores são submetidos a exames 
médicos ocupacionais. São realizados exames periódicos e exames complementares, 
de acordo com o Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

A CRV Industrial realizou 755 exames no ano de 2017 e 759, em 2018, com o 
objetivo de garantir que os colaboradores estejam em perfeitas condições físicas e 
psicológicas para o trabalho. A empresa também realiza exames complementares 
quando necessário e atendimentos de fisioterapia, aferição da pressão arterial, cura-
tivos e consultas médicas.
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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 nove colaboradores, sendo cinco eleitos por tra-
balhadores e quatro suplentes. Além de cinco colaboradores indicados pela 
empresa. 

A missão dos representantes é colaborar com a prevenção de acidentes no 
trabalho e doenças ocupacionais. A CIPA trabalha em conjunto com o Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SES-
MT), reunindo-se mensalmente para discutir propostas de melhoria nas con-
dições 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 fi m 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;

 ■ Reuniões ordinárias 
mensalmente;

 ■ Reuniões extraordinárias em 
casos de acidentes graves.

Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho (SIPAT)

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) foi reali-
zada em 2017 e 2018 na última semana de novembro e na primeira de dezem-
bro, respectivamente. O evento foi organizado pela CIPA em conjunto com o 
SESMT, com o objetivo de conscientizar os colaboradores sobre a importância 
da prevenção dos acidentes de trabalho. 

Os colaboradores participaram da 15ª SIPAT, em 2017, com o tema “Não 
há palavras nem frases que possam nos manter seguros, só ações”. Foram mi-
nistradas palestras sobre Segurança no Trabalho abordando o “Diferencial de 
um Bom Profi ssional”, direção defensiva/segurança no transito; alcoolismo, 
tabagismo e outras drogas ilícitas; primeiros socorros em vitimas de acidentes 
em área industrial e comportamento seguro em condições inseguras.

Já a 16ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho abordou 
a “Segurança no Trabalho, Quem Pratica sabe o Valor” e ofereceu aos cola-
boradores palestras sobre a Perda auditiva por Ruído Ocupacional (PAIRO), 
a infl uência da alimentação no desempenho do trabalho, o assédio moral, a 
mudança de hábito, o estresse a qualidade de vida. 

Os eventos proporcionaram aos colaboradores o acréscimo de conhecimen-
to, participação em dinâmicas e distribuição de brindes. 



Sustentabilidade | Eventos
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Responsabilidade 
Social
Quais atividades foram realizadas para o fortalecimento da 
responsabilidade social?

 ■ A empresa tem parceria com quais instituições? Firmou mais al-
guma em 2017 e 2018?

 ■ Temos um balanço das ações realizadas e quantas pessoas foram 
beneficiadas com elas?

Comemorações
A CRV Industrial atua para oferecer qualidade de vida aos co-

laboradores e motivá-los diariamente. A empresa entende que a 
realização de ações nas datas comemorativas é uma possibilidade 
de aproximar e ressaltar a importância que cada pessoa tem para a 
empresa, melhorando a qualidade de vida na empresa.

 ■ Abertura da Safra
 ■ Dia da Mulher
 ■ Dia do Trabalhador
 ■ Dia das Mães 
 ■ Encerramento de Safra
(Levantar principais ações de 2017/2018)
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Selo Compromisso 
Nacional

O “Compromisso Nacional para Aperfeiçoamento das condi-
ções de Trabalho na Cana-de-Açúcar” é um programa lançado 
pelo governo federal em 2009 e desde 2012 a CRV Industrial 
participa voluntariamente.  O compromisso tem como objeti-
vo fornecer melhores condições de trabalho no cultivo manu-
al da cana-de-açúcar, fi scalizar os direitos e deveres e garantir 
o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).

Certifi cações
A CRV Industrial atua na melhoria constante dos produtos 
oferecidos, por prezar qualidade em cada item. Para uma 
melhoria constante desenvolve internamente programas de 
qualidade, compostos pelos 5S, o Programa de Boas Práticas 
de Fabricação e a Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle (APPCC). 

A Gestão de Qualidade da empresa é composta por quatro 
colaboradores diretos no SGSA, nos departamentos de arma-
zém, fabricação e laboratório, que buscam avaliar e manter as 
particularidades que cada cliente exige, seja na produção de 
etanol ou de açúcar.

Em 2017 e 2018 foram mantidas as certifi cações ISO 
22000:2005 e a FSSC 22000, referente à produção de açúcar. 
No mesmo ano, a CRV Industrial alcançou a Bonsucro, certifi -
cação internacional com importante reconhecimento no setor 
sucroenergético. 

A Gestão de Qualidade da CRV Industrial desenvolve suas 
atividades para gerar avanços na produção dos produtos ofe-
recidos e garantir a satisfação dos clientes, além disso, está di-
retamente ligada a conquista das certifi cações e a fi delização 
dos consumidores. A empresa tem investido em ferramentas 
de gestão interna que colabore com uma melhora continua no 
rendimento dos processos, no controle de custos operacionais 
e na valorização dos recursos.

Sustentabilidade | Qualidade
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Bonsucro
O selo Bonsucro é uma certifi cação internacional e 

voluntária dedicada a elevar a sustentabilidade do setor 
sucroenergético e foi conquistada pela CRV Industrial 
em 2017. O padrão consiste em um rigoroso processo de 
auditorias externas de modo a garantir atendimento aos 
mais elevados critérios ambientais, sociais e econômicos 
para o cultivo e processamento de cana-de-açúcar e seus 
derivados. O padrão Bonsucro refl ete uma gestão res-
ponsável e sustentável.

ISO 22000 e FSSC 22000
A ISO 22000 é uma norma internacional que certifi ca 

os Sistemas de Gestão da Qualidade e defi ne os requisi-
tos para a implantação. Ela tem o foco em assegurar a 
qualidade no processo de produção desde o campo ao 
consumo.

Já a FSSC 22000 é uma certifi cação que busca o con-
trole de riscos e gestão de segurança dos alimentos para 
o consumo humano e animal.  Ela atua nos controles de 
prevenção a riscos para a alimentação humana, assegu-
rando a qualidade de cada produto e a otimização dos 
processos.

Desempenho Econômico 
A CRV Industrial tem como base um sólido planeja-

mento estratégico e busca agregar valor econômico atra-
vés de uma ágil gestão de pessoas e recursos, mantendo 
a  confi ança no mercado. O exercício social da empresa 
encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, quando são 
feitas as demonstrações dos resultados fi nanceiros.

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 fi guram algumas das maiores empresas do Brasil 
e do mundo.

A seguir, alguns dos principais clientes da empresa:
(Marcos vai levantar principais clientes da CRV Indus-

trial)
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MOAGEM DA CANA-DE-AÇÚCAR

PRODUÇÃO

ÁREA PLANTADA

t/ha

ha

toneladastoneladas

 t/ha

ha

77,85

20.207,45 

1.571.958,11 1.613.784,39 

80,27

18.504,16 

ANO 2017

ANO 2017

ANO 2017

ANO 2018

ANO 2018

ANO 2018

Histórico 
da Moagem

A CRV Industrial tem atuado para aumentar a moagem de 
cana-de-açúcar à cada safra. Na primeira, em 2002, a empresa moeu 
1.568.316 toneladas de cana. Desde então o registro menor de moagem foi 
em 2016, com 1.362.117 toneladas. 

A cana moída atingiu 1.613.784,39 toneladas em 2017, para uma área 
plantada de 20.207,45 ha. E em 2018, numa área de 18.504,16, a empresa 
teve como resultado  1.571.958,11 toneladas de cana moída. No total, al-
cançou uma produção de 77,85 t/ha, em 2017 e 80,27 t/ha, em 2018.
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litros

kg kg

litros

litros

litros

litros

litros

20.637.086 

114.662.200 

36.385.892 

57.022.978 

61.385.333 

19.720.511 

103.725.300 

41.664.822 

Produção em 2017

2017

Produção em 2017

Total de Etanol (anidro e hidratado) produzido em 2017

Total de Etanol (anidro e hidratado) produzido em 2018

Produção em 2018

2018

Produção em 2018

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 etílico e 0,7% de água.

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 classifi cado em quatro categorias: SP 1, SP 2, SP 3 e 
SP 4, e é expedido em embalagens de 50 Kg e 1.200 Kg.

A produção de açúcar em 2017 foi de 114.662.200 quilos e em 2018, de 103.725.300 
quilos. A empresa atua na produção para oferecer um produto com a qualidade cada 
vez melhor aos seus clientes. Sendo assim, se comparado com os anos anteriores, os 
investimentos no processo de produção gerou resultados positivos.

Etanol Hidratado: O combustível é composto por uma mistura hidroalcoólica 
(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 tec-
nologia fl ex.
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