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A CRASA nasceu para construir, por meio das melhores práticas de engenharia e 
gestão, resultados e soluções sustentáveis na área de infraestrutura, de modo a 
proporcionar à sociedade mais oportunidades.

Para que esse propósito seja concretizado, é fundamental uma atuação ética, 
íntegra e transparente: princípios que regem as escolhas e atitudes da CRASA e 
garantem a sustentabilidade do seu negócio.

Neste Código de Ética são definidas as diretrizes que devem pautar a conduta 
dos membros da CRASA, a fim de reforçar o seu compromisso com clientes, 
fornecedores, órgãos públicos e toda a sociedade.

Recomendo a leitura periódica deste Código, para assegurar a atuação individual 
e coletiva alinhada como os princípios e valores da CRASA e sempre de acordo 
com as leis e regulamentos em vigor em nosso País.

Desta forma, conscientes e atentos às melhores práticas, cumpriremos o nosso 
propósito e conquistaremos o crescimento sustentável.

Cid José Andreucci 
Diretor Presidente

Palavra do Diretor 
Presidente
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Propósito

Visão

Valores

Construir, por meio da engenharia e melhores práticas de gestão, resultados e 
soluções sustentáveis na área de infraestrutura, de modo a proporcionar à 
sociedade mais conforto, qualidade de vida e oportunidades.

Ser vista pelo mercado como referência pela excelência construtiva e de 
gestão na área de infraestrutura, através de um crescimento sustentável 
(econômico, social e ambiental).

Integridade é a base das nossas relações; 
novação para gerar valor e superar desafios  

Respeito e compromisso com as pessoas; 
Transparência em todas as nossas ações; 
Confiança que gera credibilidade

Canal de Denúncia

Site e Redes Sociais

www.contatoseguro.com.br/crasa
0800 602 6911

www.crasainfra.com

https://www.linkedin.com/company/crasa-infraestrutura/

Crasinha
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TUDO 
PODE SER CONSTRUÍDO.
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