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Há 25 anos
uma história de sucesso

A Alta Mogiana tem convicção de que
antes dos números, das conquistas e dos
méritos, nenhuma empresa constrói uma
história sem ter se envolvido com tantas
outras histórias.

Decididamente comprometida com
seus valores, ocupa a posição estratégica de
sempre buscar o investimento contínuo
em inovação, capacitação tecnológica e
desenvolvimento humano.

Atualmente, a empresa conta com
mais de três mil corações, batendo juntos e
trabalhando pela mesma causa. Olhos
atentos na mesma direção. Mentes
pensantes sobre o mesmo tema. Corpos
em sincronia, rumo a um novo tempo. A
união de todas essas forças é que faz a
produção continuar incansável, renovada,
pronta para um novo desafio e uma nova
conquista.

Por acreditar no potencial de cada ser 
humano, investe constantemente em
programas que valorizem a saúde, o bem-
estar, a melhoria na qualidade de vida e a
responsabilidade ambiental. Assim, se
mostra comprometida com o tesouro mais
caro que possui: as pessoas.

"A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família,

 será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. " 

Art. 205 da Constituição Federal

[

[
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1986
Preparativos para a 
Segunda Safra

1985
Início dos trabalhos da
Assistência Social

1991
Vista aérea da então
Destilaria Alta Mogiana

1994
Primeiro carregamento
 de açúcar

1983
Fundação da empresa

1985
Primeiro carregamento
de álcool

1984
Construção dos 
primeiros escritórios

1985
Primeira safra realizada

Trajetória de sucesso
Futuro promissor
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2003
Inauguração do Viveiro
para Adequação Ambiental

2005
Recorde de 6 milhões de
sacas de açúcar produzidas

2002
Certificado Créditos de 
Carbono e Selo Abrinq

2003
Certificação
OHSAS 18001

2008
Criação do Comitê 
Ambiental

2006
Certificação ISO 22000

2007
Participação no Programa
Adolescente Aprendiz

2007
Inauguração de 04 salas
de leitura infantil

1995
Início da Colheita 
Mecanizada

2001
1ª Turma do Projeto
 “Educando para o Futuro”

1999
Certificação ISO 9002

1995
Primeira Exportação
de Açúcar
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Principais Indicadores
de Responsabilidade Social

Nº de funcionários 3.596

Folha de Pagamento Bruta   66.222

Programa de Participação nos Resultados

Impostos e Taxas aos Governos
Municipais, Estaduais e Federais  R$  17.102

Investimento em Assistência Social

Transporte de Pessoal  R$  5.801

Segurança e Medicina do Trabalho

 R$ 2.550

3.817R$

R$

R$

1.296
  em milhares de reais
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Nossos Valores

As ações da empresa e de seus colaboradores fazem parte de um conjunto de estratégias,
expressando compromisso com a eficiência, resultados, responsabilidade social e ambiental.

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

Definida como 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.

MISSÃO

VISÃO
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Capacitação e Motivação
RELACIONAMENTO

FUTURO PROMISSOR

A empresa valoriza a profissionalização, a igualdade de oportunidades e o aprimoramento das relações
com seus colaboradores. Assim, cumpre seu papel de agente de transformação, promovendo
treinamentos técnicos para capacitação e apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus
colaboradores. De maio de 2007 a abril de 2008, os colaboradores da empresa alcançaram uma média
individual de 41 horas de treinamento.

Iniciado em 2007, o Programa Adolescente Aprendiz mantido pela empresa busca oferecer suporte à
formação e oportunidade concreta de crescimento pessoal e profissional aos jovens que almejam atuar no
amplo mercado de trabalho. Através do programa, os jovens são treinados em seu potencial,
conhecimento técnico, desempenho e postura.

DESENVOLVIMENTO PESSOAL
 Programas Colaboradores
 Aperfeiçoamento de Liderança
 Escolinha de Tratoristas
 Escolinha de Manutenção
 Escolinha de Operadores de Máquinas
 Escolinha de Encanadores
 Escolinha de Motoristas
 Escolinha de Movimentadores de Mercadorias
 Escolinha de Guincheiros
 Programa Adolescente Aprendiz

130
58
44
39
35
31
20
11
11

"O homem se descobre 
quando se mede 

com um obstáculo."
Saint-Exupéry

[ [
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PREVENÇÃO

CONSCIENTIZAÇÃO

Acreditando que a prevenção é o melhor investimento em segurança do trabalho, a empresa mantém a
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, composta por colaboradores que desenvolvem
suas capacidades de percepção quanto a segurança e saúde do trabalho. A função da comissão é observar,
relatar e registrar qualquer condição, situação ou ato de potencial inseguro, inerente à atividade laboral,
evitando que tais riscos se concretizem em acidentes. Devem orientar os demais colaboradores sobre a
adoção de conduta profissional e pessoal que preserve sua saúde e integridade física.

A CIPA também atua em parceria com o Serviço Especializado em Segurança do Trabalho (SEST) na
organização da SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, evento realizado
anualmente para divulgar conhecimentos de segurança e saúde no trabalho através de teatros, paródias e
palestras.

Gestão de Segurança
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TREINAMENTO

EXEMPLO

A Brigada de Emergência é um grupo formado por colaboradores treinados e capacitados para atuar de
diferentes formas em situações emergenciais: orientando, executando manobras de evacuação de área, ou
resgatando possíveis vítimas, inclusive com a prática de primeiros socorros. Até abril de 2008,
integravam o grupo 60 colaboradores.

Para promover a interação entre as equipes e incentivar a busca pelo 'acidente zero', a empresa mantêm o
programa Ano(s) sem Acidente(s) que, a longo prazo, tem apresentado resultados satisfatórios ao
premiar com dias de folga os colaboradores empenhados na conquista dessa meta. Neste programa,
destaque e exemplo são os setores Sistemas Elétricos e Controle de Qualidade, que comemoraram 13
anos sem acidentes. Tais resultados refletem em números a preocupação da empresa quanto à integridade
física de seus colaboradores e ao desenvolvimento de ações de conscientização. Mais do que a elaboração
de regras fundamentais de segurança, a implementação de ações para eliminação de riscos identificados e
o contínuo envolvimento das equipes é que geram resultados palpáveis.

"A mente que se abre a uma nova idéia 
jamais voltará ao seu tamanho original."

Albert Einstein
[ [
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ATENDIMENTOS MÉDICOS
 Vacinação contra a Gripe                    337      doses 
 Atendimentos Odontológicos            3.661   atendimentos
 Atendimentos Médicos                      8.191   atendimentos

17

Qualidade de Vida
MOBILIDADE

PARCERIA

DIFERENCIAL

A Ginástica Laboral na empresa é um grande instrumento na melhoria da saúde física do colaborador,
reduzindo e prevenindo problemas ocupacionais, através de exercícios específicos e orientados,
realizados diariamente no próprio ambiente de trabalho.

A empresa e a Santa Casa de São Joaquim da Barra oferecem consultas, exames clínicos e internações aos
2.613 colaboradores e 3.198 dependentes conveniados ao Plano Santa Casa Saúde. Uma parceria de
sucesso por um bem maior e coletivo: a busca pela saúde e bem-estar.

No equipado ambulatório da empresa, especialistas compõem o quadro de colaboradores diretamente
dedicados ao cuidado com a saúde ocupacional, com atendimento e também prevenção, através da
promoção interna de campanhas sobre cuidados com a saúde.
A Assistência Social é composta por profissionais que trabalham com competência, atendendo aos
colaboradores e seus dependentes. Oferece convênios com: médicos, dentistas, laboratórios, óticas,
farmácias e clínicas de radiologia, ultra-sonografia e tomografia. Seu compromisso resulta em
atendimento diferenciado ao oferecer soluções e praticidade em saúde.

"Seja a mudança que
você quer ver no mundo."

Gandhi
[ [



18

GESTÃO DE SEGURANÇA

CONFIANÇA

A empresa fortalece sua imagem de responsabilidade e pró-atividade, através do respeito aos
colaboradores e da promoção de cuidados, devidamente planejados, para evitar riscos à saúde e/ou
segurança dos mesmos. Desta maneira, estratégias inovadoras são adotadas constantemente pela gestão
de negócios, e uma delas foi a implantação do sistema SSAM (Sistema de Segurança Alta Mogiana),
baseado na norma OHSAS 18001:1999 (Occupational Health and Safety Assessment Series - Série de
Avaliação de Segurança e Saúde Ocupacional).

O SGEAM é o Sistema de Gestão Alta Mogiana, que engloba os programas, normas e políticas da
empresa. Quando se fala em qualidade do produto final, o aspecto segurança é sempre um fator
determinante, pois qualquer problema pode comprometer a saúde do consumidor. Diante desta
preocupação, a empresa implantou, desde 2004, a norma HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point - Ponto de Controle Crítico de Análises de Risco), uma ferramenta eficaz para identificar e analisar
os perigos associados com o produto e definir maneiras para controlá-los, garantindo sua segurança e a
saúde dos consumidores. O sistema de BPF – Boas Práticas de Fabricação é também seguido,
confirmando o objetivo de garantir a segurança alimentar da produção.

Relação de Qualidade
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SEGURANÇA ALIMENTAR
A segurança é um requisito fundamental exigido pelos consumidores ao adquirirem um produto. Atenta
à esta questão, a empresa batalhou arduamente e conquistou, em 2007, a norma ISO 22000 – Sistemas
de Gestão da Segurança de Alimentos – que visa assegurar que os alimentos estejam seguros para o
consumo final. Os benefícios proporcionados por esse sistema não são somente para a instituição que o
implanta mas, principalmente, para a cadeia de fornecimento vinculada ao produto.

"Não são os mais fortes que sobrevivem, nem os mais inteligentes, 
mas sim os que respondem melhor às mudanças." 

Charles Darwin
[ [
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Satisfação Pessoal
ESPECIAL ATENÇÃO

UMA NOVA VIDA

TRANSPORTE DE PESSOAL

Priorizando a saúde do colaborador e o bem-estar de sua família, em 2007 a empresa distribuiu 180
cestas básicas à famílias de colaboradores afastados por problemas de saúde.

A empresa tem consciência de como é especial e única a chegada de um filho. Assim, diminui as dúvidas e
ansiedades comuns neste período através da realização do Curso de Gestantes, com a ação de
especializada equipe multidisciplinar, organizado pela Assistência Social da empresa. No período foram
beneficiadas 30 mães e distribuídos 150 “Kits Bebê", com itens de cuidados para os recém nascidos.

No período de 2007/2008, a Usina Alta Mogiana investiu 5.801 mil reais em transporte de pessoal,
proporcionando conforto e segurança aos colaboradores.

"Os pequenos atos que se executam são melhores 
que todos aqueles grandes que se planejam." 

George C. Marshall
[ [
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Participação nos Resultados
RECONHECIMENTO
O Programa de Participação nos Resultados (PPR), consiste no estabelecimento de metas acordadas
entre a empresa e os colaboradores, com a participação do Sindicato da categoria profissional destes. Seu
objetivo é a melhoria contínua da qualidade e eficiência da empresa, com a distribuição de parte do
resultado positivo auferido, o que possibilita um aumento real de ganho para os colaboradores.

"É o reconhecimento do esforço, empenho e competência de 
nossos colaboradores, partilhando dos méritos alcançados pela empresa."[ [

Abr/07Abr/06

VALORES DISTRIBUÍDOS

Abr/08

1.536
1.786

2.550
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Comunicação
INTERAÇÃO

SATISFAÇÃO

Fortalecer as metas e valores da empresa junto ao colaborador é o objetivo da comunicação interna, que
compartilha idéias e estabelece acesso à informação entre todos os colaboradores através de murais bem
ilustrados, intranet e o jornal trimestral "O Mogianinho". Com agilidade e credibilidade, a comunicação
interna é a própria interação: capta dos colaboradores suas dúvidas e anseios para retornar informações,
orientações e entretenimento.

Para ampliar a esfera de relacionamentos no ambiente de trabalho, a empresa realiza contínuos eventos e
comemorações que proporcionam momentos agradáveis de interação e satisfação. Programas de
reconhecimento e valorização nesse sentido são imprescindíveis e trazem contentamento, tanto aos
merecedores participantes, quanto aos orgulhosos organizadores.

"Eu me ouço no outro, com outros e para outros.”
Mikhail Bakhtin[ [

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO
 Programas Colaboradores
 Colaborador do Ano     572
 Comemoração Anos sem Acidentes
 Hora do Lanche   2.500
 Projeto Café com o Diretor                              587

   777
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Ensinar e Integrar
RESPONSABILIDADE SOCIAL

COMPORTAMENTO FINANCEIRO

GRUPO DE AÇÃO 6S

Com a missão de se tornar parceira na construção de uma sociedade mais próspera e justa, a empresa
dissemina a prática da responsabilidade social por intermédio de programas e eventos voltados para os
familiares dos colaboradores e para a comunidade em geral. Esse comportamento ético e socialmente
responsável fica claro através da abertura da empresa para visitação estudantil, da realização de palestras
educativas e orientativas, de concursos culturais, incentivos, patrocínios e pelo apoio à ação dos grupos
formados entre os colaboradores.

Pequenas mudanças no comportamento dos colaboradores podem produzir resultados extremamente
significativos em suas finanças. Isso é visível através do trabalho desempenhado pelo Grupo Nova Visão,
formado por colaboradores que incentivam a educação financeira, através de palestras, cursos e
orientações, que motivam cada participante a identificar e concentrar seus gastos nos itens de consumo
que realmente são significantes e agregam valor na qualidade de suas vidas.

Um grupo competente, focado na "Qualidade Total", que faz uso de uma abordagem consistente,
interativa e criativa, em trabalhos desenvolvidos para os colaboradores da empresa e escolas da região.
Através de eventos, auditorias e orientações, busca criar hábitos que auxiliarão no trabalho diário,
melhorando o bem-estar físico, mental e social de seus orientandos.

"Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar."
Carlos Drummond de Andrade[ [
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Consciência Ambiental
MEIO AMBIENTE

COMITÊ AMBIENTAL

O compromisso da empresa com as gerações presentes e futuras está expresso nos investimentos em
ações tecnologicamente corretas e projetos de adequação ambiental para áreas de preservação
degradadas. Essa postura foca melhoria contínua, preservação do meio ambiente e minimização dos
impactos ambientais. As ações da empresa em favor ao meio ambiente também se refletem em iniciativas
de educação ambiental, que visam contribuir na busca do desenvolvimento sustentável através da
construção de conhecimentos e atitudes conscientes.

Com foco na Certificação ISO 14.001, a empresa implantou, em fevereiro de 2008, um sistema de
Gestão Ambiental representado por um comitê formado por 11 colaboradores. O “Comitê Ambiental” é
responsável por promover a conscientização ambiental entre os colaboradores; identificar meios para
aliar sustentabilidade produtiva e manutenção de recursos naturais e; coordenar as ações que
possibilitarão a conquista dessa certificação. Com ela, a empresa comprovará seu comprometimento
para com o ambiente e o desenvolvimento sustentável.

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL
 Espécies plantadas                                 62
 Mudas plantadas                                   57.500
 Área reflorestada em 2008                    34,51 ha
 Área reflorestada Total                          150,95 ha

"Trate bem a terra. Ela não foi doada a você pelos seus pais. 
Ela foi emprestada a você pelos seus filhos."

Provérbio antigo do Quênia
[ [
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Educando para o Futuro

POR UM FUTURO MELHOR
O projeto "Educando para o Futuro" é mais uma iniciativa que demonstra a preocupação da empresa com
a formação de nossos jovens. Através da parceria com a escola estadual Prof. Creso Antônio Filetti, de 
São Joaquim da Barra e a escola municipal Profª. Adelaide Guarnica, de Guará, são realizados trabalhos
mensais nas salas de aulas e eventos com orientações diversas para os alunos. A grande colaboração do
projeto para a geração do futuro é sua inclusão digital, promovida através da instalação de um laboratório
de informática em cada uma das escolas. Em 2007, com a ação, 195 crianças obtiveram o certificado de
conclusão no curso de informática. A união: empresa, colaboradores e sociedade, tem muito a contribuir
para a formação de nossas crianças.

"A criança e o adolescente têm direito à liberdade,
ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em

processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 
humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.” 

                                      Art. 15º do Estatuto da Criança e do Adolescente

[[
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Investindo em Cultura
CORAL INFANTIL
Através da inserção de um coral infantil ao projeto "Educando para o Futuro", a empresa promove
educação musical para 30 crianças, estimulando suas habilidades de expressão, concentração,
socialização e o gosto pela música. Os pequenos cantores apresentam-se à comunidade em datas festivas
e, por onde passam, causam encantamento.

RESPEITO CERTIFICADO
Uma das conquistas sociais da empresa é o selo Abrinq, concedido desde 2002 pela Fundação Abrinq,
para a promoção da defesa dos direitos de crianças e adolescentes. O reconhecimento desta instituição,
versada pelo combate contra o trabalho infantil, certifica o respeito e o compromisso com o pleno
desenvolvimento dos jovens.

"Trate as pessoas como se elas fossem 
o que poderiam ser e você as ajudará 

a se tornarem aquilo que elas são capazes de ser."
Goethe

[[
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Educação e Lazer

INCENTIVO À LEITURA
Visando o enriquecimento cultural regional, em 2007 a empresa realizou diversas ações que envolveram
patrocínios e doações a projetos que incentivam o interesse pela cultura, beneficiando principalmente
crianças e adolescentes. Uma dessas ações foi o patrocínio do livro “Conto, Canto e Encanto com a
minha história...”, escrito pelo professor Lúcio de Oliveira Falleiros - historiador dedicado à preservação
da memória joaquinense. Foram 14 escolas, estaduais e particulares, beneficiadas com 3.425 exemplares
entregues para todos os professores, para o acervo bibliográfico de cada instituição e também entre os 
alunos. Com a ação, a empresa espera colaborar com a formação desses jovens, cidadãos orgulhosos de
sua origem.

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Em valor à educação de qualidade, a empresa investiu em atividades esportivas e culturais que
beneficiaram os alunos da escola estadual Prof. Genoveva Pinheiro Vieira de Vitta. Foram doados:
uniformes e materiais para futsal, vôlei, basquete, mesas de xadrez e ainda a pintura interna e externa da
escola. Através dessa atitude a empresa vem confirmar o seu comprometimento com a educação e
ressaltar a importância de se desenvolver nas crianças e adolescentes os princípios do esporte: união,
harmonia, perseverança, companheirismo, trabalho em equipe e resultados.

"Educai as crianças para que não seja  necessário punir os adultos."
Pitágoras[ [
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Direito de Brincar

LAZER LÚDICO
A Usina Alta Mogiana acredita que somado aos direitos à liberdade, à igualdade, à saúde e à educação, o
ato de brincar proporciona à criança uma forma lúdica de lazer, necessária e benéfica ao seu futuro. Em
2008, parceira da administração municipal local, a empresa participou da construção de um parque
infantil em São Joaquim da Barra, promovendo lazer gratuito e acessível a todos. O parque “Giovani
Leonelo” é um lugar bonito e agradável onde as crianças, na companhia de seus pais, se divertem,
convivem, aprendem, descobrem.

"É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral
 e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, 

a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,

à cultura, à dignidade, ao respeito,
 à liberdade e convivência familiar e comunitária." 

                                      Art 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente

[
[
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Tributos Pagos

CONTRIBUIÇÃO
Em nenhum outro momento foi tão importante demonstrar o que é gerado pelo empreendimento: o
mercado atual deseja empresas saudáveis, éticas e sólidas. No Exercício Social 2007/2008, além das
várias parcerias firmadas com o poder público, a empresa pagou o equivalente a 17.102 mil reais em
tributos, repassados aos governos federal, estadual e municipal.
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Indicadores Laborais
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