
Usina Alta Mogiana

Relatório de Responsabilidade

Social e Ambiental 2011

ALTA MOGIANA





Usina Alta Mogiana

Relatório de Responsabilidade

Social e Ambiental 2011



06 08 10

Qualidade

Certificada

14

Objetivos do

Milênio

12

Compromisso 

Social

16

2418 28

Incentivo

à Leitura

Investimento

em Cultura

Esporte e 

Cidadania

Perfil 

Empresarial

Valores

Indicadores 

Sociais

Sumário



Gestão

Ambiental

32

Sustentabilidade

Produtiva

36

Relacionamento

Corporativo

40

44

Qualidade de 

Vida

50

Segurança

Ocupacional

54

Participação

nos Lucros

56

Indicadores

Laborais

60

Relatório 

Anual 2011

62

Demonstrativo

do Valor

Adicionado

64

Tributos

58

Práticas

Agrícolas



06

Perfil Empresarial
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1983
- Fundação da Destilaria Alta Mogiana                             

1985
- Primeira safra realizada               

1994
- Início da produção de Açúcar

1999
- Foi certificada com o selo ISO 9001, sistema que garante 
qualidade em produção, instalação e serviços

2002
- Início do Projeto de Adequação Ambiental
- Certificado de Créditos de Carbono
- Cogeração de Energia
- Selo ABRINQ - Empresa Amiga da Criança

2003
- Certificação OHSAS 1800: Sistema de Gestão de Segurança 
e Saúde Ocupacional

2004
- Indicada à Certificação do HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Point - Ponto de Controle Crítico de Análises de 
Risco)

2006
- Atenta à segurança e qualidade do produto foi certificada à 
ISO 22000, sistema de gestão da segurança de alimentos

2010
- Conquista da Certificação ISO 14.001, referente gestão 
ambiental responsável
- Certificação FSSC 22000, orienta a gestão de segurança 
dos alimentos incluindo todas as fases da fabricação

      

A Alta Mogiana foi erguida com o claro intuito de colaborar ativamente com a economia local. 
Alcançou estabilidade e um reconhecimento por seu histórico de permanente modernização que a 
deixa em posição de destaque regional. 

Desenvolveu um forte senso de responsabilidade social e ambiental, na vanguarda da crescente 
exigência dos clientes quanto às políticas de sustentabilidade. Prova disso, são as diversas 
certificações e o reconhecimento obtido por sua trajetória. 

História
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Valores
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A Usina Alta Mogiana é uma empresa de resultados, voltada 
para o mercado e pessoas, com vocação de vanguarda 
técnica e de relacionamento ético, movida por:
.  uma estrutura simples e ágil;
. compromissos com os colaboradores e com sua segurança 
no trabalho;
. compromissos com os clientes e parceiros;
. compromissos de crescimento e perpetuação da empresa;
. responsabilidade social e ambiental.

Pautado pela ética, seu constante crescimento é movido pelo compromisso com a qualidade da 
produção e com segurança alimentar. Paralelo ao desenvolvimento econômico, a empresa 
exercita sua vocação social investindo em projetos e instituições que possibilitam o exercício de 
ações sociais sólidas.

A razão de ser da organização está expressa em sua Missão, enquanto a Visão orienta suas 
convicções, objetivos de investimento e desenvolvimento. Tornando público seu compromisso para 
colaboradores, parceiros, fornecedores e à sociedade, a empresa confirma a transparência como 
fator imprescindível à sustentabilidade do negócio.

Missão
Produzir e comercializar alimentos e energia com foco no 
mercado, satisfazendo os clientes e obtendo rentabilidade 
adequada, através do trabalho eficaz de todos.

Visão

Ética e Transparência
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Qualidade Certificada
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A cana-de-açúcar é matriz limpa e renovável para a produção de itens tão diversos quanto 
importantes ao cotidiano dos brasileiros. O açúcar produzido é destinado à indústria alimentícia e, 
como matéria-prima para bebidas e alimentos, está presente nas mesas de diversas famílias. O 
etanol é um combustível usado em larga escala para automóveis e veículos comerciais leves. A 
bioeletricidade - energia elétrica produzida a partir da biomassa - utiliza o bagaço da cana, antes 
descartado, para gerar uma energia limpa, que move a empresa e, cujo excedente, é utilizado nas 
residências.

Cada produto é fruto do compromisso com diversos parâmetros internacionais que asseguram a 
qualidade, a segurança alimentar da produção, a segurança e a saúde ocupacional dos 
colaboradores e o respeito ao meio ambiente, que se refletem em certificações de qualidade.

ISO 9001

FSSC 22000

OHSAS 18001

ISO 14001

O  é baseado na certificação ISO 
9001, norma internacional que permite registrar e monitorar 
processos produtivos e administrativos. Tem como objetivo 
promover melhorias contínuas, aumentar a competitividade 
e assegurar a satisfação dos clientes.

O Sistema de Segurança dos Produtos utiliza-se das diretrizes 
da certificação FSSC 22000 - uma combinação das normas 
ISO 22000 e PAS 220-, para orientar a gestão de segurança de 
alimentos em todas as fases da fabricação. Tem como 
objetivos: garantir que nossos produtos estejam livres de 
prejudicar a saúde de nossos clientes e permitir sua 
rastreabilidade produtiva.

Seguindo princípios de preservação da saúde e manutenção 
da integridade física de seus colaboradores e pessoas 
envolvidas, a empresa desenvolveu e implantou o Sistema 
da Segurança e Saúde Ocupacional, capaz de dar 
sustentação para os objetivos de Segurança e Saúde 
Ocupacional e à Certificação OHSAS 18001. São normas 
estruturadas, com procedimentos de segurança, recursos 
humanos e materiais, que tornam o ambiente de trabalho 
mais seguro.

O Sistema de Gestão Ambiental é baseado na norma 
internacional ISO 14001, que possibilita aliar a produção com 
o comprometimento da empresa em preservar o meio 
ambiente, através de práticas agrícolas sustentáveis, do 
gerenciamento de recursos naturais e do controle de 
impactos ambientais.

Sistema da Qualidade

Compromisso com a Credibilidade
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Indicadores Sociais

fotos
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Segurança e Medicina do Trabalho                        R$ 1.693

*em milhares de reais

Nº de Funcionários                                                          3.817

Folha de Pagamento Bruta                                     R$ 105.238

Impostos e Taxas aos Governos
Municipais, Estaduais e Federais                          R$ 110.695

Transporte de Pessoal                                            R$ 9.129 

Investimento em Gestão de Benefícios                   R$ 5.064

Participação nos Resultados                                     R$ 4.704

O fortalecimento da organização é baseado em respeito ao ser humano, comportamento ético, 
viabilidade econômica e performance produtiva sustentável. As relações de trabalho são reflexo 
dessa escolha, já que os colaboradores são parte fundamental na trajetória do empreendimento.

O capital humano é valorizado com o investimento constante em integração, motivação e 
treinamento, em ações de conscientização acerca de saúde, bem-estar e na gestão dos benefícios 
concedidos ao colaborador e seus familiares.

Detalhes cotidianos são foco de atenção da empresa: 
segurança ocupacional, transporte, ferramentas e 
ambientes adequados, são valores enraizados na cultura 
empresarial, vistos como investimentos imprescindíveis para 
a força da equipe de colaboradores.

Relacionamento
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Produzindo alimento de
 alta qualidade

e investindo em programas
de educação alimentar para

colaboradores e para 
a comunidade

Somando incentivos fiscais a
livres investimentos, 

a empresa apoia 
iniciativas sociais relacionadas 

a educação básica

14

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu 8 objetivos do milênio, que reforçam a 
responsabilidade de pessoas, empresas e nações para com o desenvolvimento global. Os “oito 
jeitos de mudar o mundo” são baseados em ações simples, porém efetivas, para colaborar com a 
melhoria da qualidade de vida em todas as nações. A Alta Mogiana compartilha desses objetivos e 
oferece sua contribuição, atuando no desenvolvimento direto deles ou no apoio a instituições que os 
apliquem.

Objetivos do Milênio
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Incentivando os colaboradores
a participar voluntariamente em

causas sociais e 
investindo diretamente

em instituições que 
possuem esse foco

Produzindo com eficiência e 
extremo respeito às normas 
ambientais e promovendo

ações educativas para 
colaboradores

e para a sociedade

Oferecendo às gestantes 
orientações profissionais 

abrangentes  sobre 
saúde, nutrição, cuidados

 e vínculos com o bebê

Promovendo a conscientização e 
facilitando o acesso à saúde

através de atendimento direto no 
departamento de gestão 

de benefícios ou em convênios 
com plano de saúde, clínicas,

 laboratórios, entre outros serviços

15

Oferecendo às mulheres 
oportunidade de capacitação 

igualitária, mesmo para profissões
tradicionalmente masculinas,

 e garantindo equivalência 
salarial por cargos

Investindo em iniciativas
relacionadas ao desenvolvimento

 infantil e oferecendo atendimento
pediátrico aos dependentes de 

colaboradores
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