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O primeiro relatório
A Termotécnica tem a satisfação de publicar o seu primeiro Relatório de Sustentabilidade
anual, com as informações relativas a 2012. Por meio dele, compartilha dados e
indicadores de suas unidades de negócio de Embalagens e Peças Técnicas, Construção
Civil, Conservação, Movimentação de Cargas e Agronegócios, representadas pelas
marcas DaColheita, Icebox, Monoforte, Termopack e Upally, além da planta química
Termocell e de suas unidades de reciclagem.
O relatório não passou por verificação externa, mas os indicadores econômicos foram
parcialmente verificados pela consultoria KPMG. Não há limitações específicas quanto ao
escopo ou limite do relatório. Sua elaboração foi orientada pela metodologia do Global
Reporting Initiative (GRI), versão G3. A Termotécnica considera que o seu Relatório de
Sustentabilidade atinge o nível C da estrutura GRI.
Neste primeiro relato, a empresa optou que as próprias áreas trouxessem a visão
dos stakeholders. A escolha dos indicadores e o levantamento das informações
foram realizados pelo Comitê de Sustentabilidade da Termotécnica, formado por 21
profissionais das seguintes áreas: Comercial, Controladoria, Engenharia de Manutenção
e Energias, Engenharia de Produto, Engenharia de Processos, Gestão de Pessoas,
Logística, Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento, Produção, Qualidade, Segurança e
Meio Ambiente, Suprimentos, Sustentabilidade, Tecnologia de Informação e Termocell.
A expectativa da Termotécnica é que o relatório seja consultado por clientes, fornecedores,
governo, colaboradores, instituições financeiras, associações de classe e comunidade.

Quaisquer perguntas relativas ao relatório ou ao seu conteúdo
podem ser encaminhadas para a área de Marketing da Termotécnica.
Contato: marketing@termotecnica.com.br.
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Maior indústria transformadora de
EPS (isopor ®) da América Latina e
líder nacional destas embalagens
para produtos industriais.

A Termotécnica

Perfil da empresa
Fundada em 1961, a Termotécnica Ltda. é a maior
transformadora de EPS (isopor®) da América Latina
e líder no mercado brasileiro destas embalagens.
Com sede em Joinville, Santa Catarina, tem 8
unidades produtivas, um depósito e uma planta
química, a Termocell, que produz a matéria-prima
(originada do petroquímico estireno). Emprega
1.483 funcionários em sete estados e fornece para
clientes de todas as regiões brasileiras.
Focada na produção de soluções para os mercados
de Construção Civil, Embalagens e Peças Técnicas,
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Conservação, Agronegócios e Movimentação de
Cargas, a Termotécnica é uma empresa integrada,
com operação verticalizada desde a fabricação da
matéria-prima, até o desenvolvimento de produtos,
laboratórios e ferramentaria. Seus serviços
abrangem desde o abastecimento da produção
até uma cadeia de logística reversa e reciclagem.
As soluções da empresa apresentam excelente
performance, valorizam e protegem os produtos
dos clientes e otimizam o processo logístico da
cadeia de negócio.

A Termotécnica

Principais produtos e marcas
Os 1260 itens do portifólio de produtos da empresa são
comercializados para a indústria, distribuidores e construtoras.

Termopack

Peças técnicas

Embalagens
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A Termotécnica

VISÃO
Ser uma empresa de
classe mundial onde
as pessoas tenham
prazer e orgulho de
trabalhar.

MISSÃO
A Termotécnica está comprometida
em gerar riquezas para a sociedade,
clientes, acionistas e colaboradores,
provendo com excelência,
soluções de proteção, serviços,
acondicionamento, isolamento
térmico e valorização de produtos,
preservando o meio ambiente.

Linha do tempo
1983
1979

1994

1995

Assinado 1º
Início das
convênio de
Inaugurada
atividades
sob
Pesquisa
e
filial Manaus
controle
da
Desenvolvimento
(AM)
Inicio da
família
com a UFSC
Criação da
fabricação da
Schmidt
área
de P&D
matéria-prima
Termotécnica
Introdução
(Termocell)
Certificação
Fundada a
recebe
do conceito
ISO 9001
Termotécnica
Prêmio ADVB
Shrink na
(29/8), como
Nacional
linha branca
subsidiária
com case
no Brasil
da Tupy
TermoPack
Inaugurada
Shrink
filial Sapucaia
do Sul (RS)

1961
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1998

2001

2003
Inaugurada
filial
Pirabeiraba
(SC)
Termotécnica
recebe
certificado
Green Partner
(Sony)

A Termotécnica

VALORES
1- Resultado com ética
2- Comprometimento com o alto
desempenho da Termotécnica
3- Inovação de forma planejada
4 -Respeito e transparência
com as pessoas

negócio

5- Atitudes honestas
e construtivas

Prover soluções criativas e
integradas de componentes
e serviços para proteção,
acondicionamento,
isolamento térmico e
valorização dos produtos.

2006
2004
Inauguradas
filiais São
José dos
Albano
Schmidt assume Pinhais (PR)
controle acionário e Goiânia
(GO)
total da empresa
Criado o Centro Certificação
ISO 14001
de Tecnologia e
Desenvolvimento

2007
2008
Início das
operações
de Logística
Reversa e
Reciclagem
de EPS
Inaugurada
filial Rio
Claro (SP)

Certificação
RoHS
Component

2009

2010

Inaugurada
filial
Indaiatuba
(SP)

2011

2012

Conceito
Primeira
participação Termotécnica Monoforte de
construção
na Feicon
completa 50
aplicado
no
anos
Aprovado
estande da
projeto de
Feicon
conservadoras
Inaugurada
para uvas no
filial
Vale do São
Petrolina
Francisco
(PE)
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A Termotécnica

2012

o ano da renovação
Publicar
o
nosso
primeiro
Relatório
de
Sustentabilidade tem por objetivo colocar no papel
como agimos em relação às pessoas, meio ambiente
e perenidade do negócio. Temos a convicção plena
de que nossas práticas sempre foram norteadas
pela visão sustentável. Relatá-las é uma maneira
de registrar, com orgulho, o que já fazemos e, ao
mesmo tempo, refletir e reavaliar o que executamos
no dia a dia. Repensar nossa atuação certamente
vai nos permitir fazer melhor o que já consideramos
correto e adequado, além de proporcionar novos
conhecimentos e ações que venham a agregar valor
ao nosso negócio e ao desenvolvimento pessoal e
profissional do nosso grupo.

na Termotécnica. Para isso, desenvolvemos políticas
não-discriminatórias, programas de inclusão e ações
exclusivas de atenção às mulheres, já que elas
representam um contingente expressivo de nosso
quadro.
Quanto a resultados, não tivemos um ano fácil em
2012. Apesar da grande expectativa com as obras
para Copa do Mundo e Olimpíadas, previstas no PAC
– Plano de Aceleração do Crescimento -, o Brasil
cresceu um terço do esperado, tivemos um aumento
de 45% no custo da principal matéria-prima e queda
nos volumes negociados, o que nos levou a uma
decisão difícil: encerrar as atividades em Sumaré,
transferindo as operações para as plantas de Rio
Claro e Indaiatuba.

Fomos pioneiros em logística reversa no segmento
plástico e, quando esse termo ainda nem era
difundido, começamos a reciclar o
Também desenvolvemos novos
EPS, mesmo diante da resistência
produtos e ingres-samos em
do mercado, que só considerava
outros mercados. Para atender
“Repensar
nossa
atuação
reaproveitáveis o alumínio, o
nossa estratégia de diversificação,
papel e o vidro, e do desafio
investimos em uma nova unidade
vai nos permitir fazer
da viabilidade econômica de se
em Petrolina, na Região Nordeste,
melhor
e
proporcionar
coletar e reciclar um material
com o objetivo de atender às
novos conhecimentos
tão leve. Hoje, quando já somos
safras de uva do Vale do São
referência no tema e a cultura da
Francisco, que queremos no
e ações que venham
reciclagem já está internalizada,
médio prazo consolidar.
a
agregar
valor”
estamos trabalhando para que o
popular “isopor” seja reconhecido,
Paralelamente,
participamos
no médio e longo prazos, como
como âncora do Programa
material reciclável.
de
Desenvolvimento
de
Cadeias Produtivas (PDCP), realizado pelo
Como empresa que tem a visão de tornar-se classe
IEL-SC, incentivando a participação de alguns
mundial, temos por pilares de sustentação do
fornecedores locais, visando qualificar e garantir a
negócio o respeito às pessoas, processos otimizados
sustentabilidade de toda a cadeia produtiva, num
e a busca constante pelos melhores resultados, além
trabalho apoiado pela Federação das Indústrias do
dos demais critérios de excelência.
Estado de Santa Catarina (FIESC).
Em relação a pessoas, queremos que nossos
colaboradores tenham prazer e orgulho em trabalhar
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Aproveitamos estes desafios para nos renovar,
readequando nosso modelo de gestão, com

A Termotécnica

Albano Schmidt

Presidente da Termotécnica

a
definição
da
Diretoria
Executiva,
composta
por
uma Superintendência e três
Diretorias, a partir de uma
visão mais focada e madura do
negócio.
Com base nos nossos Eixos
Estratégicos,
desenvolvemos
nosso mapa estratégico baseado
no BSC (Balanced Scorecard). A
partir dos objetivos definidos,
revisamos o nosso portfólio
com foco e direcionamento a
mercados importantes para
a empresa. Esta revisão nos
levou a readequar processos e
unidades fabris, e a lançar as
marcas DaColheita, Monoforte e
Upally, que queremos consolidar
no médio prazo.
No primeiro semestre de
2013, já avançamos no sentido
de
renegociar
contratos
de
financiamento, alongar o perfil da nossa dívida junto
às instituições financeiras e racionalizar nossas
plantas fabris, levando em conta um modelo mais
moderno de distribuição e logística. Além disso,
avançamos também na implementação de um
sistema de participação nos resultados (PPR), que
usa como base os indicadores do Mapa Estratégico.
Todos esses movimentos, nos pilares social,
ambiental e econômico, estão descritos e registrados
neste documento, que deve ser, além do testemunho
do nosso desempenho, um marco crítico, para que
possamos nos reavaliar sempre, a fim de praticar
a melhoria contínua, em busca da excelência de
nossas operações.

Boa leitura.
Albano Schmidt
Presidente da Termotécnica
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A Termotécnica

NossA GOVERNANÇA
O mais alto grau de governança da Termotécnica é
exercido pelo Conselho de Administração, formado
pelo presidente e acionista Albano Schmidt e por um
conselheiro externo. O comitê executivo, formado pelo
Conselho e Diretoria Executiva, define as estratégias da
empresa. A Diretoria Executiva foi renovada em 2012,
e conta com o Superintendente, Nivaldo Oliveira, e
com os diretores de Operações, Regina Zimmermann,
e Comercial, Adriano Dessimoni. A renovação será
concluída em 2013, com a contratação do Diretor
Financeiro-Administrativo.
A sustentabilidade está inserida no planejamento
estratégico da companhia, revisado em 2012, através
de objetivos estratégicos ambientais, econômicos e
financeiros, identificados no mapa estratégico (Balance
Scorecard). A Termotécnica monitora iniciativas e práticas
nestas dimensões, por intermédio de indicadores de
desempenho, e mede, sistematicamente, a sua evolução
com a participação do grupo gerencial.

Presidente

Dir.
Superintendente

Dir. Finan/Adm.

Dir. Comercial

Dir. Operações

Gestão de Pessoas

Mapa estratégico

Resultados

Gerar Riqueza

Aumento da Liquidez

Aumentar
Rentabilidade

Eficiência em Custos

Mercado e Clientes

Maximizar Negócios
Existentes

Crescer em Novos
Negócios

Aumentar Satisfação
do Cliente

Fortalecer Proposta
de Valor

Processos Internos
do Negócio

Inovação
Empreendedora

Gestão de Riscos

Melhorar
Atendimento

Melhorar
Produtividade

Aprendizado e
Crescimento

Profissionais
Competentes

Orgulho de Pertencer

Cultura da Qualidade,
da Segurança e da
Melhoria Contínua
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Referência em
Sustentabilidade

Tecnologia atualizada
competitiva e
Ecoeficiência

A Termotécnica

Participação em entidades

Da esquerda: Albano Schmidt (Presidente),
Regina Zimmermann (Diretora de Operações), Nivaldo Oliveira
(Superintendente) e Adriano Dessimoni (Diretor Comercial)

O presidente da Termotécnica ocupa posição de
comando em diversas entidades e associações de
classe:
•

Presidente da Abrapex (Associação Brasileira do
Poliestireno Expandido) e do Simpesc (Sindicato
da Indústria de Material Plástico no Estado de
Santa Catarina)

•

Representa a Asapex (Associação Sul Americana
de Poliestireno Expandido) junto à Inepsa
(Associação Internacional de EPS)

•

Diretor da Fiesc (Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina), onde preside o
Comitê Estratégico de Logística Reversa

•

Vice-presidente da Associação Empresarial de
Joinville (Acij)

•

Diretor da Abiplast e membro efetivo da CNRMP
(Câmara Nacional dos Recicladores de Materiais
Plásticos).

A Termotécnica também é associada à Abiquim
(Associação Brasileira da Indústria Química) Comissão Setorial de EPS, Abiplast (Associação
Brasileira de Plástico), ABRE (Associação Brasileira de
Embalagem) e Plastivida (Instituto Sócio-Ambiental
dos Plásticos). Em todas estas instituições, a
Termotécnica contribui na participação e elaboração
de políticas públicas.

A Termotécnica é signatária do Programa
Atuação Responsável® implementado pela
Associação Brasileira da Indústria Química
(Abiquim). Esse programa é uma iniciativa
da indústria química brasileira e mundial
que visa demonstrar seu comprometimento
voluntário com a melhoria contínua de seu
desempenho em saúde, segurança e meio
ambiente. Ele reafirma o compromisso
assumido pela indústria química brasileira,
em 1992, que atende os elementos-chave
do Responsible Care Global Charter do
The International Council of Chemical
Associations (ICCA) de 2006.

Princípios internos
A Termotécnica mantém políticas de
Compras, Qualidade, Meio Ambiente,
Tecnologia da Informação, Saúde e
Segurança que norteiam as diversas
atividades de gestão dos seus negócios.
O código de conduta orienta os comportamentos esperados de funcionários e
fornecedores. Prevê, também um canal de
contato para procedimentos de denúncia e
resolução de conflitos.
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Atuação Mercadológica e

Desempenho Econômico

Indicadores
EC1
Valor econômico gerado direto e distribuído
EC7
Procedimentos para contratação local e proporção de
membros de alta gerência recrutados na comunidade
local em unidades operacionais importantes
EN6
Produtos e serviços com baixo consumo de energia, ou
que usem energia gerada por recursos renováveis
PR1
Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que
os impactos na saúde e segurança são avaliados
PR3
Informação sobre produtos e serviços exigida
por procedimentos de rotulagem
PR5
Satisfação de clientes
PR8
Total de reclamações comprovadas relativas à violação
de privacidade e perda de dados de clientes

Atuação Mercadológica e Desempenho Econômico

COMERCIAL
Desde a sua fundação, a Termotécnica vem atuando
com vanguarda e liderança no desenvolvimento de
soluções de EPS para aplicação em diversos produtos
que exigem proteção contra impactos, vibrações e
variação térmica na sua acomodação, transporte e
armazenagem. Desta forma, gera redução de custos
e aumenta a eficácia do processo, otimizando a
logística de distribuição do cliente e valorizando seus
produtos.
O segmento de embalagens para linha branca
(eletrodomésticos e eletroportáteis), marrom
(eletroeletrônicos)
e
cinza
(informática
e
telecomunicações) é o carro-chefe da companhia.
Em 2012, enquanto as vendas das linhas marrom
e cinza cresceram organicamente, o mercado da
linha branca cresceu em torno de 15%, fortemente

estimulado por programas governamentais de
incentivo ao consumo - como a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados e a substituição de
eletrodomésticos visando a redução do consumo de
energia. “O desempenho da linha branca foi o que
mais contribuiu para o resultado da Termotécnica no
ano. Como é um mercado indexado e controlado,
conseguimos repassar a variação dos custos com
matéria-prima”, afirma o diretor Comercial, Adriano
Dessimoni.
Nos segmentos de Construção Civil e Conservação,
o aumento significativo da matéria-prima levou à
necessidade de repasse, o que fez com que alguns
produtos perdessem a competitividade. A solução foi
a racionalização de portifólio, mantendo em carteira
somente os itens com melhor desempenho comercial.

Nosso processo
O Ciclo de Vida dos
produtos em EPS iniciase na concepção via
engenharia simultânea
(Termotécnica e Cliente),
passando pela execução
e entrega na aplicação
e reuso após coleta no
mercado pela cadeia de
logística reversa.

Engenharia
de Produção

1
Engenharia
Simultânea

2
Protótipos

3

7

Fabricação de
Moldes

Logística
Reversa

6
Embalagem
Final
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5
Serviços
Logísticos
no Cliente

4
Produção

Produção
de Matéria
Prima

Atuação Mercadológica e Desempenho Econômico

Satisfação dos clientes
A Termotécnica realiza pesquisas bienais
para avaliar a satisfação de seus clientes e
direcionar ações de melhorias. Realizados
pela área de Marketing da empresa, com a
utilização de questionários online e contatos
telefônicos, os levantamentos com clientes
abrangem quatro dimensões, de forma
quantitativa e qualitativa: Produto, Apoio
Técnico, Vendas e Logística.
A última pesquisa, referente ao biênio
2010/2011, contou com a participação de
62 empresas que adquirem produtos da
Termotécnica. Elas correspondem a 24% dos
clientes de Conservação, 52% da Construção
Civil e 68% de Embalagens e Peças Técnicas.
O levantamento identificou um crescimento
de 8,2 para 8,6 no grau de satisfação com
os fornecimentos da Termotécnica, sendo
que os itens Apoio Técnico e Vendas
apresentaram os melhores resultados.
A confidencialidade de projeto é um
requerimento dos negócios da Termotécnica
com toda a sua carteira de clientes. No ano
de 2012, a empresa não registrou qualquer
reclamação comprovada relativa à violação
de privacidade e perda de dados de clientes.

Gráfico Satisfação
de clientes

8,2

2008/
2009

8,6

Saúde e segurança nos produtos,
embalagens e comunicações
A Termotécnica avalia o desenvolvimento dos
seus produtos com base nos requerimentos
das aplicações, legislações e restrições de
forma a adotar, sempre, as melhores práticas
da indústria.
As comunicações da empresa – manuais,
catálogos, fichas técnicas e sites - apresentam
informações relacionadas à saúde e segurança
e classificação quanto à reciclagem. Também
destacam que o EPS não possui gases tóxicos
na sua composição.

2010/
2011
Relatório de Sustentabilidade Termotécnica |17

Atuação Mercadológica e Desempenho Econômico

Inovação e novos mercados
Uma empresa cinquentenária deve aliar tradição e renovação. Na Termotécnica, parte do faturamento anual
é resultado das vendas de novos produtos ou do ingresso em novos mercados.
Para dar suporte à inovação, a engenharia de aplicação teve seu papel redefinido em 2012, a partir da
expectativa e das necessidades do cliente. Para isso, a empresa investiu em parcerias externas com agentes
de mercado para desenvolver novas soluções com EPS.
Ao longo do ano, a Termotécnica transformou em unidades comerciais as soluções desenvolvidas para alguns
mercados, até então considerados em incubação pela empresa.

Um deles foi o Sistema Construtivo Monoforte,
painéis monolíticos feitos de telas de aço com
enchimento de EPS, que substituem paredes
de blocos de argila, cerâmica ou concreto. Ele
proporciona economia de material nas fundações
e redução de mão-de-obra, se comparado aos
sistemas convencionais. Características do
produto, como conforto térmico e acústico aos
ambientes, também tornam possível a redução
dos gastos com energia elétrica para resfriamento
e aquecimento das edificações.

Outra novidade da Termotécnica foi o lançamento
dos pallets em EPS, da Linha Upally. Eles
podem atender com vantagens as restrições
impostas a outros materiais, como madeira,
papelão ou plásticos não-expansíveis, com
características como leveza, não-proliferação de
fungos e bactérias e facilidade de higienização,
especialmente em mercados como farmacêuticos,
de alimentos e câmaras frias.

As embalagens de frutas ganharam destaque com o lançamento da marca DaColheita.
Fabricadas em EPS, elas ampliam a conservação e reduzem os custos de frete do produto.
Com isso, o prazo para consumo aumenta
em uma semana, contribuindo para reduzir o
desperdício na cadeia.
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Atuação Mercadológica e Desempenho Econômico

RESULTADOS
Em 2012, a receita operacional bruta da Termotécnica
cresceu em número muito
superior ao crescimento do
PIB brasileiro no período.
Este resultado foi reflexo,
principalmente, do forte
crescimento da linha branca e do significativo aumento da matéria-prima. Com
maior faturamento, a empresa também ampliou o
desembolso com impostos
e contribuições.

Receita Operacional Bruta
(Em milhares de R$)

365.819
321.364

2011

+

16,4%

2012

Ebitda
O aumento do faturamento com melhor
eficiência no uso dos recursos, junto com
o aumento do custo da matéria-prima,
contribuíram para o crescimento do
Ebitda em 2012.

Impostos e Contribuições
(Em milhares de R$)

61.169
52.753

2011

2012
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O
aumento
dos
valores
investidos em salários, encargos
sociais e férias, em 2012, foi
reflexo da reposição salarial,
na faixa de 8%, do crescimento
do quadro motivado por mão
de obra temporária para
atender necessidades sazonais
do mercado, como o Vale do
São Francisco, com a safra
de uvas, e do emprego de
recursos humanos de transição
em função da readequação
operacional da empresa.

Salários, Encargos e Benefícios
(Em milhares de R$)

53.030

2011

59.325

2012

Procedimentos para contratação local
A Termotécnica conta com procedimentos de Recrutamento e Seleção interno, externo e
misto. O gestor da área é quem decide de que forma devem ser selecionados os candidatos.
Nos recrutamentos externos, o foco do processo são as competências do candidato; não
existe uma política de preferência à seleção de profissionais locais.
Em 2012, foram admitidos dois novos diretores, sendo Regina Celia Zimmermann da
Fonseca – Diretora de Operações, natural de Santa Catarina e residente em Joinville.
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Lições de 2012 e desafios para 2013
Atuação Comercial
“Em 2012, identificamos a necessidade de desenvolver um entendimento amplo
sobre o comportamento do produto na cadeia de abastecimento para traduzir as
necessidades do cliente em soluções e mudamos a abordagem comercial”, destaca o
Diretor, Adriano Dessimoni.

Em 2013, vamos consolidar os novos negócios, como o Monoforte,
quantificando e difundindo os benefícios sustentáveis deste Sistema
Construtivo para o segmento da Construção Civil; ampliar nossa
participação no segmento Agrobusiness, com os produtos da marca
DaColheita, e buscar novos mercados para os pallets Upally, especialmente
em operações que envolvem exportação e transporte aéreo”.

Desempenho Econômico
“A necessidade de mudança ganhou corpo na companhia, com a profissionalização
da gestão, o fortalecimento de uma visão corporativa – padronizando processos - e a
revisão e validação dos quatro eixos estratégicos do negócio. Iniciamos o processo de
alongamento da dívida, que será concluído em 2013”, destaca o Superintendente,
Nivaldo Oliveira (foto).

“O grande desafio para 2013 é fazer com que a profissionalização da diretoria
proporcione resultados que consolidem o processo de renovação, gerando
um ciclo mais estável de crescimento e rentabilidade para a Termotécnica.
Acreditamos muito no desenvolvimento dos novos negócios, especialmente o
crescimento dos volumes da logística reversa, que já abrange grande parte do
território nacional, proporcionando soluções adequadas à Política Nacional de
Resíduos Sólidos para a cadeia do EPS no Brasil e a Construção Civil, com o
sistema construtivo Monoforte, respaldado com a emissão do RTA (Relatório
Técnico de Avaliação), entre outros novos produtos. Temos a meta de recuperar
a rentabilidade para incrementar o patrimônio líquido da companhia”, destaca
o Superintendente Nivaldo Oliveira.
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Indicadores
HR3
Total de horas de treinamento para
empregados em políticas e procedimentos
relativos a aspectos de direitos humanos
HR5
Operações e fornecedores significativos
identificados em que o direito de exercer
a liberdade de associação e negociação
coletiva podem ter sido violados ou
colocados em risco signficativo, e as medidas
tomadas para apoiar esse direito.
LA1
Total de trabalhadores, por tipo de emprego,
contrato de trabalho e região.
LA2
Número total e taxa de rotatividade de
empregos, por faixa etária, gênero e região.

LA3
Benefícios oferecidos a empregados de tempo
integral que não são oferecidos a empregados
temporários ou em regime de meio período,
discriminados pelas principais operações.

LA10
Média de horas de treinamento por ano, por
funcionário, discriminadas por categoria funcional.

LA4
Porcentagem de funcionários
beneficiados por acordo coletivo.

LA11
Programas para gestão de competências
e aprendizagem contínua que apoiam
a continuidade da empregabilidade dos
funcionários e para gerenciar o fim da carreira.

LA6
Percentual dos empregados representados em
comitês formais de segurança e saúde, compostos
por gestores e trabalhadores, que ajudam
no monitoramento e aconselhamento sobre
programas de segurança e saúde ocupacional.

LA13
Composição dos grupos responsáveis pela
governança corporativa e discriminação
de empregados por categoria, de acordo
com gênero, faixa etária, minorias e
outros indicadores de diversidade.

LA7
Taxas de lesões, doenças ocupacionais,
dias perdidos, absenteísmo e óbitos
relacionados ao trabalho, por região.

SO3
Percentual de empregados treinados
nas políticas anticorrupção.
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perfil DOs colaboradores
Número de
colaboradores

Quadro de pessoal
com pequena
alteração

Petrolina

Em 2012, a
Termotécnica encerrou
o ano com quadro
funcional de 1.483
pessoas, um ligeiro
aumento no número
de colaboradores
em relação a 2011. A
unidade de Petrolina
Manaus
cresceu para atender
176
um novo nicho, o mercado de
frutas do Vale do São Francisco;
São José dos Pinhais ampliou o número
de colaboradores devido ao crescimento
temporário da demanda e as unidades de
Indaiatuba e Rio Claro, no interior de São
Paulo, tornaram-se maiores ao absorver
parte das atividades antes realizadas
na unidade de Sumaré. Atualmente,
todos os colaboradores estão sob acordo
ou convenção coletiva de trabalho.

12

Goiânia

36
Indaiatuba
Rio Claro

156

249

São José dos Pinhais

Joinville

325

488

Pirabeiraba

31
Sapucaia do Sul

10

Número de Colaboradores
por Faixa Etária em 2012

Número de Colaboradores
por Gênero em 2012
Mulheres

Acima de 50 anos
57

658

Até 29 anos

581

768

Entre 30 e
50 anos
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Perfil do quadro funcional
• A Termotécnica tem 61% de seu quadro

formado por homens e 39% por mulheres.

• A maior fatia dos colaboradores está situada
na faixa etária entre 30 e 50 anos: 52%.
• Os colaboradores até 29 anos representam 44%
do quadro, e os que têm acima de 50 anos, 4%.

Pacote de benefícios
A empresa conta com um conjunto
de benefícios que contempla todos os
colaboradores, independente do regime de
horário de trabalho. Esse pacote consiste
em vale-refeição, plano de assistência
médica, seguro de vida e vale-transporte.

Rotatividade acompanha distribuição
por gênero e faixa etária

Rotatividade
5,4%
6,0%

4,0%

3,7%

2,0%

0,0%

2011

2012

Rotatividade de Empregados
por Faixa Etária em 2012

Em 2012 a empresa teve um crescimento de mais de
200 colaboradores. Ao longo do ano, unidades como
Indaiatuba e Petrolina tiveram um aumento sazonal no
quadro. Este fator, somado às adequações feitas nas
plantas, elevou o indicador de rotatividade de 3,7%,
em 2011, para 5,4%, em 2012, permanecendo, no
entanto, dentro da média de mercado no segmento
de atuação.
Avaliando-se a rotatividade por gênero e faixa
etária, verifica-se que ela fica bem próxima da
representatividade dos mesmos em relação ao total
do quadro pessoal.

Rotatividade de Empregados
por Gênero em 2012

Entre 30 e 50 anos
Mulheres

46%
41%
52%
59%

2%

Maiores
de 50 anos
Até 30 anos

Homens
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Jovem aprendiz
Há seis anos, a Termotécnica mantém o
Programa de Jovem Aprendiz em parceria
com instituições credenciadas do MTE.
Em 2012, este programa possibilitou que
54 jovens tivessem a oportunidade de
aprendizado e inserção no mercado de
trabalho.
Na foto, um grupo de aprendizes da
unidade de Joinville apresenta o projeto
Termotécnica Sustentável na Feira das
Empresas do Instituto Joinvilense de
Educação e Assistência.

Espaço para as mulheres
Na Termotécnica não existe discriminação de
gênero para as mais diversas atividades. Em
2012, a funcionária Adriana Silva, de Joinville,
com 6 anos de empresa, tornou-se a primeira
mulher operadora de empilhadeira. Nas funções
de liderança, as mulheres ocupam 17% dos
cargos gerenciais e 33% dos cargos de diretoria.

Mulheres em
cargos gerenciais

Mulheres em cargos
da diretoria
Homens

83%

67%

Mulheres

17%

Homens
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treinamento e DESENVOLVIMENTO
Para a Termotécnica, o investimento constante em
treinamento e capacitação é um fator importante para
o aperfeiçoamento de seus profissionais. Em 2012, os
colaboradores da empresa tiveram em média 11,98
horas de treinamento, considerando-se o quadro
total da empresa. Os treinamentos englobaram
temas técnicos pertinentes a cada departamento,
saúde e segurança, código de conduta, liderança e
práticas de gestão. O aprimoramento dos gestores é
realizado com reuniões mensais que contam com o
apoio da Fundação Dom Cabral no acompanhamento
do planejamento estratégico e dos indicadores
da empresa. O desenvolvimento profissional e
pessoal dos colaboradores é decisivo para o sucesso
do negócio. Por isso, além dos programas de
treinamento, a empresa adota práticas e políticas de
incentivo como bolsa de estudo e processos internos
de recrutamento e seleção.

RESUMO DAS HORAS DE TREINAMENTO – 2012
Unidade

Média de horas de treinamento
por colaborador

Manaus

4,33

Indaiatuba

8,39

Joinville

29,90

Rio Claro

18,38

São José dos
Pinhais

14,89

TOTAL

11,98

No ano de 2012, 13 colaboradores da Termotécnica
foram contemplados com bolsas de estudo para a
conclusão de cursos regulares e de idiomas.

Recrutamento interno
No recrutamento interno, foram oferecidas 29 vagas,
preenchidas por colaboradores que passaram por um processo
interno de seleção composto por avaliação curricular, prova
teórica e entrevistas.
Um dos colaboradores promovidos na empresa foi
Samuel Ferreira da Silva (à esquerda), de Manaus. Após
atuar por cinco anos como Comprador, tornou-se Líder
de Logística da unidade.
Isaac de Oliveira Souza (à direita) também é exemplo
de reconhecimento e valorização de competências. Isaac
iniciou suas atividades na unidade de Rio Claro em 2007
como embalador. Foi promovido em 2011 para Auxiliar
de Líder e em 2012 para Líder de Produção.

Interação com as pessoas

Colaboradores informados e motivados
Para disseminar sua cultura coorporativa, divulgar
os procedimentos, as políticas, as boas práticas e
informar os colaboradores de todas as unidades sobre
lançamentos e novidades do negócio, a Termotécnica
edita o Termonews, publicação impressa bimestral.
Mantém quadros murais na operação e realiza
campanhas de comunicação. A empresa também celebra
com seus colaboradores várias datas importantes.
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Apoio à comunidade
Com o Programa de Apoio à Bocha Paralímpica,
a Termotécnica promove a aproximação entre os
colaboradores da empresa e os atletas do Centro
Esportivo para Pessoas Especiais de Joinville
(CEPE). Esta iniciativa contribui para a valorização
do esporte paralímpico, incentivando a participação
de crianças, jovens e adultos com necessidades
especiais a praticar atividades físicas.
Os colaboradores também interagem com a
comunidade em projetos sociais que englobam
educação, esporte e
sustentabilidade. Por
intermédio do Programa Reciclar EPS (que será
abordado no capítulo de Operações e Desempenho
Ambiental), escolas da comunidade e familiares de

colaboradores têm acesso a materiais educativos
para encaminhar o produto para reciclagem,
evitando seu descarte indevido no ambiente.

Programa GeMte
A Termotécnica incentiva a participação ativa de seus
colaboradores na gestão com o Programa GeMte,
que engloba 5S, sugestões de melhorias e Kaizen.
Essas três práticas estimulam os colaboradores
a sugerir e implementar melhorias em produtos,
processos, qualidade e segurança.
Na unidade de Manaus, por exemplo, os funcionários

se reuniram para criar uma horta sustentável. No
local, plantaram vegetais como alface, couve,
manjericão, quiabo, berinjela e feijão de corda.
A horta recebe resíduos da queima de biomassa,
utilizando-os como fertilizante para as sementes
cultivadas, e já está modificando hábitos de
alimentação dos colaboradores da unidade.
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saúde e Segurança
Saúde e Segurança desde os primeiros
dias de trabalho
Faz parte dos princípios da Termotécnica o atendimento
às normas de segurança e saúde para que, por intermédio
da melhoria contínua, sejam priorizadas, sempre,
soluções voltadas para a prevenção e manutenção da
integridade de seus colaboradores e a preservação do
patrimônio, dentro e fora do ambiente de trabalho.
A totalidade dos colaboradores que ingressaram na
empresa em 2012 recebeu instruções sobre saúde e
segurança durante o processo de integração. Das horas
de treinamento, 72% foram destinadas à capacitação dos
comitês de saúde e segurança e equipe de socorristas.

Horas de Treinamento 2012

72%

saúde e segurança

Informações
gerais

21%

Instruções e
procedimentos

7%

Treinamento para
comitês e equipe
de socorristas

Unidade

Informações Instruções e
gerais
procedimentos

Comitês e
equipe de
socorristas

Joinville

433

240

1456

São José dos Pinhais

324

228

816

Indaiatuba

71

138

64

Rio Claro

40

462

280

Goiânia

0

0

120

Manaus

992

68

68

Petrolina

0

0

0

Pirabeiraba

0

25

160

Sapucaia do Sul

0

0

0

Total

1860

1161

2964
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Mais de 17% do quadro participa de comitês
A empresa mantém um serviço de Segurança e
Medicina do Trabalho, em todas as unidades, de
acordo com os requisitos do Ministério do Trabalho
e Emprego, sendo que a sede, em Joinville, dispõe
de um suporte corporativo para temas relacionados
à saúde e segurança do trabalho.

A participação dos colaboradores em comitês formais
de segurança e saúde e em equipes de atendimento
a emergências - que ajudam no monitoramento,
aconselhamento sobre programas de segurança
e saúde ocupacional e emergências– representou
17,3% do quadro em 2012.

488

60

Joinville 16
São José dos Pinhais 14 31
Indaiatuba 8

325
156

32

249

36

Pirabeiraba 4
Sapucaia do Sul 10

16,5%

16,7%

Manaus 14 26
Petrolina 12

13,8%

25,6%

Rio Claro 13 28
Goiânia 6

15,6%

176

22,7%

total de funcionários
0,0%

brigada
CIPA

31

29,0%

0,0%

Índice de severidade e frequência de acidentes
tem boas médias no padrão OIT
Durante o ano de 2012, as oito unidades da
Muito
boa
Boa 79 ocorrências,
Regular
Termotécnica
registraram
com Péssima
prazo
médio de afastamento de 26,9 dias.
Considerando os requisitos da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) para o Índice de

Frequência de Acidentes do Trabalho (IFAT) e Índice
de Severidade de Acidentes de Trabalho (ISAT), as
médias da empresa podem ser consideradas muito
boas, para o índice de severidade (abaixo de 500), e
boas, para o índice de frequência (entre 20 e 40).

ISAT

IFAT

Índice de Severidade de Acidente de Trabalho

Índice de Frequência de Acidente de Trabalho

500

Muito boa

1.000

20

2.000

Regular
176

Boa

Péssima

40

Muito boa

Boa

60

Regular

Péssima

26,9

359,5

176

Muito boa

Boa

Regular

Péssima
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SIPATs valorizadas ampliam interação
Na Termotécnica, as Semanas Internas de Prevenção de Acidentes (SIPAT) ultrapassam
a exigência legal de execução, constituindo-se em verdadeiros eventos de promoção
à saúde e à segurança, com participação e interação da equipe de trabalho. Além das
tradicionais palestras relacionadas aos temas, ocorrem diversas atividades paralelas.
Em Joinville, por exemplo, o teatro foi incorporado à programação, tanto com a
participação de uma companhia externa quanto com a realização de um concurso
de teatro entre os próprios funcionários. Também foram montados estandes com
exposições e serviços relacionados à saúde. Em Manaus, a SIPAT foi realizada junto
com a Semana Interna de Meio Ambiente (SIMA). Teatro e corrida foram incluídos
na programação, que promoveu também a interação dos funcionários por intermédio
de um Concurso de Paródias e Frases. São José dos Pinhais contou com palestras
educativas, intervenções de atores na área fabril e serviços relacionados à saúde e
Rio Claro, com palestras educativas e ginástica laboral.

Cuidando do trajeto
Na Semana Nacional do Trânsito, a empresa investiu
também na sensibilização dos colaboradores de
sua unidade de Joinville para a direção defensiva e
prevenção de acidentes, em uma realização conjunta
com empresas do entorno. O trabalho contou com a
parceria do ITTRAN (Instituto de Trânsito e Transporte de
Joinville). Além da palestra com especialista no assunto,
a CIPA da unidade distribuiu material de conscientização
sobre o tema. Outra ação voltada para a segurança do
colaborador foi a elaboração da Rota Alternativa para
que os funcionários tenham menos risco de acidente de
trajeto na saída da unidade, localizada em uma rua com
grande fluxo de trânsito.
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Plano garante
Auxílio Mútuo
A

Termotécnica

mantém, junto com
duas
empresas
vizinhas, Tupy e
White Martins, um Plano de Auxílio
Mútuo. O PAM tem por finalidade
propiciar às empresas um sistema
integrado de assistência mútua,
capaz de auxiliar no combate a
possíveis
situações emergenciais,
complementando os recursos tanto
de pessoas, quanto de materiais que
cada uma das empresas possui. A
equipe que compõe o PAM é formada
pelas Brigadas de Emergência de cada
empresa e por representantes de
seus corpos técnicos como o SESMT,
engenheiros de processo e gerências
industriais. Criado em 2011, o PAM
consolidou sua atuação em 2012 com
reuniões mensais de alinhamento.
Além de ampliar o nível de segurança,
o PAM reforça o relacionamento com
as empresas e melhora a imagem
perante a comunidade.
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conduta e DIREITOS HUMANOS
Todas as unidades da Termotécnica
adotam o Código de Conduta, que define
e explicita a postura que se espera de
cada profissional no relacionamento com
diversos públicos: concorrentes, clientes,
fornecedores, comunidade, imprensa e
colegas de trabalho. Funciona como um
guia para que cada integrante da equipe
aja de forma responsável, mantendo
a conduta pessoal, comercial e legal
coerente com os valores da empresa.
Além dos direcionadores organizacionais,
traz orientações sobre casos de conflito de
interesse, assédio moral e sexual, trabalho
infantil ou escravo, comprometimento
com a segurança, a saúde e informações
privilegiadas.
A apresentação do Código de Conduta
ao colaborador ocorre em seu ingresso
na empresa, durante a Integração. A
disseminação deste código garante que
100% de seus colaboradores recebem
orientação adequada para evitar a
corrupção.

Liberdade de associação
participação sindical

e

Todos os colaboradores da Termotécnica
estão representados por sindicatos e
são beneficiados por resoluções de
convenções coletivas ou acordos coletivos.
A Termotécnica respeita o direito de livre
associação e participação dos trabalhadores
nas atividades sindicais. A empresa não
coloca qualquer obstáculo ou impedimento
ao exercício da atividade sindical dentro
da empresa e, além disso, disponibiliza
espaço em quadros e murais da companhia
para divulgar assuntos do interesse dos
colaboradores. Em 2012, o Comitê de
Conduta da Termotécnica não registrou
nenhuma denúncia de infração ao direito
de livre associação e negociação coletiva.
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Lições de 2012 e desafios para 2013
Gestão de Pessoas
De acordo com Clea Biscaia, Coordenadora de Gestão de Pessoas da Termotécnica,
a grande lição do ano 2012 foi a percepção da necessidade de se trabalhar com
foco em resultados, ou seja, com estratégias definidas, objetivos estabelecidos e metas claras
e plausíveis de ser atingidas. “Colaboradores que sabem onde e como chegar trabalham mais
motivados e comprometidos com a organização”, destaca Clea. Outro aprendizado importante
é a necessidade de promover treinamentos constantes, capazes de garantir qualidade nos
processos, estimular o desenvolvimento profissional e promover a disseminação do conhecimento.
A comunicação, transparente e clara, também é um fator que merece aprimoramento contínuo.

“Para 2013, o maior desafio é o resgate do Programa de Participação nos Resultados, que foi suspenso
em 2008 devido aos reflexos da crise internacional”, diz Clea. Por intermédio deste programa, a
Termotécnica pode alcançar diversos objetivos, como a ampla comunicação das estratégias, maior
envolvimento e comprometimento das equipes no alcance dos resultados e a prática mensal da
comunicação dos gestores com suas equipes para o compartilhamento dos resultados.
Além da retomada do PPR, a Termotécnica deve implementar em 2013 um Programa Corporativo
de Desenvolvimento de Líderes, aperfeiçoando a capacitação das lideranças atuais e preparando
os líderes do futuro e incrementar seu programa de aprendizagem, que prepara os jovens para o
mercado de trabalho.

Segurança e Saúde
“Embora a severidade e a frequência dos acidentes ocorridos em 2012 tenham ficado
dentro de médias consideradas muito boa e boa pela OIT, a Termotécnica acredita que
é possível melhorar estes indicadores. Por isso foi reforçada a equipe responsável pela
área e estão sendo ampliadas as ações de prevenção em nível corporativo”, destaca Josias Costa,
Engenheiro de Segurança e Coordenador de SESMTs.

“Em 2013, estamos investindo no fortalecimento dos comitês formais de Segurança
e Saúde, para que atuem com maior efetividade”, diz Mauro Célio de Oliveira,
Gerente de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança. Outros desafios para 2013 são
a maior integração entre os SESMTs (Serviço Especializado de Segurança e Medicina
do Trabalho) das unidades e implantação de uma sistemática de Gestão de Riscos
visando identificar, analisar e tratar não só os acidentes, mas também minimizar os
riscos que resultaram na ocorrência deles.
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Indicadores
HR2
Fornecedores críticos avaliados em
relação a direitos humanos

EN21
Descarte total de água, por qualidade e destinação.

EN1
Materiais usados por peso ou volume.

EN22
Peso total de resíduos, por tipo
e método de disposição

EN2
Percentual dos materiais usados
provenientes de reciclagem.

EN23
Número e volume total de
derramamentos significativos.

EN4
Consumo de energia indireta
discriminado por fonte primária.

EN26
Iniciativas para mitigar os impactos
ambientais de produtos e serviços e a
extensão da redução desses impactos.

EN19
Emissões de substâncias destruidoras
da camada de ozônio, por peso

EN27
Percentual de produtos e suas embalagens
recuperadas em relação ao total de produtos
vendidos, por categoria de produtos.
EN28
Valor monetário de multas significativas e número
total de sanções não-monetárias resultantes da não
conformidade com leis e regulamentos ambientais.
EN30
Total de investimentos e gastos em
proteção ambiental, por tipo.
GRI 2.10
Prêmios recebidos no período
coberto pelo relatório.

e desempenho Ambiental
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gestão de fornecedores
A Termotécnica tem um significativo percentual de
fornecedores que a acompanham há muitos anos,
graças ao nível de confiança, comprometimento e
parceria proporcionados pelo negócio.
A rede de suprimentos tem dois grupos de
fornecedores: materiais diretos representam 56% do
valor total de compras e materiais indiretos e serviços,
44%. Em 2012, as Compras da Termotécnica foram
realizadas entre 757 fornecedores de itens produtivos
e 1.122 fornecedores de serviços e insumos indiretos.

Para iniciar ou manter um relacionamento comercial
com a Termotécnica, os fornecedores respondem
a um questionário de autoavaliação que abrange
aspectos comerciais, técnicos, de qualidade, meio
ambiente, segurança e financeiros. Em 2013, a área
de Compras está revendo o modelo de contrato
com seus fornecedores para completar as cláusulas
relacionadas a Direitos Humanos, como proibição
do trabalho infantil, proibição do trabalho escravo,
entre outros.

Fornecedores críticos avaliados
em relação a direitos humanos
A Termotécnica mantém, nos contratos
com 100% de seus fornecedores críticos,
cláusula que assegura o cumprimento da
legislação e o pagamento dos direitos
trabalhistas. São considerados críticos os
fornecedores que desenvolvem as suas
atividades de forma contínua dentro das
unidades da Termotécnica e que prestam
serviços de zeladoria, alimentação,
segurança,
medicina
do
trabalho,
jardinagem, operações e manutenção de
utilidades. O cumprimento desta cláusula
é feito por intermédio de documentos
financeiros e fiscais, tais como vínculo
com o contratante, Atestado de Saúde
Ocupacional (ASO) e guias comprobatórias
de recolhimento do FTGS e do GPS, mas
não contempla auditorias.
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Desenvolvimento de
Cadeias Produtivas
A Termotécnica e sete fornecedores estratégicos
da empresa completaram em 2012 sua
participação no Programa de Desenvolvimento
de Cadeias Produtivas, oferecido pelo Sistema
FIESC por intermédio do Instituto Euvaldo
Lodi de Santa Catarina.
Trata-se de um
programa de capacitação focado na aquisição
de conhecimento e capacitação para gestão e
aumento da competitividade do negócio.
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pioneirismo no EPS
Uma indústria com mais de 50 anos de atuação
apresenta uma trajetória de tradição e de evolução
tecnológica. A história industrial da Termotécnica é
marcada por pioneirismo, evolução e especialidade.
Pioneirismo que começou com sua fundação, quando
iniciou a transformação do EPS, um plástico ainda
desconhecido no Brasil, que foi uma revolução no
que se referia à conservação térmica de alimentos e
proteção de produtos.
Evolução pelo aprendizado e desenvolvimento de
processos industriais que eram inexistentes no Brasil,
fazendo com que por muitos anos a Termotécnica
desenvolvesse suas próprias máquinas e moldes.
Em 1979, graças aos investimentos constantes em
capacitação profissional, pesquisa e otimização de
processos, a empresa verticalizou-se, construindo uma
fabrica para a produção da matéria-prima, a Termocell,
indústria química de segunda geração, localizada
em Joinville, que abastece as demais unidades de
transformação do grupo.
Especialidade não só por transformar o EPS, mas
também por atender aos principais clientes just in
time. Com alto volume e baixo peso, a logística do
EPS é um desafio estratégico, do ponto de vista da
competitividade, do fornecimento e do respeito ao meio
ambiente, razão pela qual as plantas estão localizadas
muito próximas aos grandes clientes.
A perspectiva de evolução da Termotécnica está
na busca de eficiência operacional, com adoção de
conceitos de ecologia industrial como eco-eficiência,

que significa manter a qualidade dos produtos e
serviços e ampliar a produção com menos consumo
de recursos como energia, água e matéria-prima.
Ecoinovação e ecodesign também estão incluídos na
pauta de ações a serem desenvolvidas pela empresa
no médio prazo.
Desde 1994, em parceria com a Universidade
Federal de Santa Catarina e com apoio da
Finep, a Termotécnica investe em pesquisa
e
desenvolvimento.
Trabalhos
realizados
contemplam o aumento da produtividade com
redução do tempo de reação, consumo de energia
e insumos produtivos, valorizando o material
coletado na logística reversa. Os investimentos
também abrangem modernização e automação
com a consequente melhoria na qualidade do
produto e segurança no processo.

Fábricas otimizadas e compromissos renovados
Em 2012 foram renovados
os compromissos com as
certificações ISO 9001 –
Sistema de Gerenciamento
da Qualidade em todas as
plantas e com a Certificação
ISO 14001 – Sistema de
Gerenciamento Ambiental na
planta de Manaus.
A unidade Joinville recebeu a
certificação RoHS. Em 2013
a unidade de Indaiatuba foi
certificada na ISO 9001 (foto).
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INDICADORES AMBIENTAIS
ton
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peso - Moldagem
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O consumo de materiais aumentou
devido ao crescimento na produção e
maior participação de mercado.
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Materiais usados provenientes de reciclagem
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O volume total de material pós-consumo
coletado através da logística reversa e
incorporado ao processo se manteve
constante em valores absolutos. Houve
uma ligeira queda, de 0,27%, em função
do aumento do volume de produção.
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Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso
A Termotécnica não utiliza nenhum tipo de gás refrigerante nos seus processos de resfriamento.
Toda a refrigeração é realizada tendo por fluido a água num sistema fechado, o que também evita
a geração de efluentes líquidos. O EPS não contém CFC nem HCFC em sua composição.

Matriz de energia direta

0,43%
3,0%
0,41%

40%
Biomassa
Óleo BPF
GLP
Gás natural
Diesel

56%

Dentro do processo de
geração de vapor, a
Termotécnica tem 56% de
sua matriz de energia direta
baseada em biomassa,
e 44% em combustíveis
fósseis.
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Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária
Fontes Primárias Diretas Não Renováveis
Consumo em GJ

2011

2012

194.634,89

194.733,81

1.544,94

2.093,42

0,00

14.718,43

Diesel

1.186,17

1.959,95

Total

197.366

213.506

Óleo BPF
GLP
Gás natural

Em relação ao consumo de combustíveis fósseis,
observamos que, em 2012, houve um aumento do uso
do gás natural, o que é positivo, pois a queima do mesmo
libera menor quantidade de gases de efeito-estufa. O uso
do gás natural foi ampliado porque a planta de Indaiatuba
conectou-se à rede de gás natural. O plano de ação em
relação a este indicador contempla a ligação da unidade
Joinville à rede estadual de gás natural, assim que a rede
tiver sua capacidade ampliada. Em 2012, nesta unidade,
implantou-se uma nova caldeira (foto), proporcionando
aumento da eficiência de geração do vapor.

A energia térmica gerada na combustão
é utilizada para produzir vapor para a
transformação do EPS. A eficiência na
utilização do vapor na produção é gerenciada
como um indicador do mapa estratégico. Rio
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Claro é a unidade que se destaca na eficiência
da utilização do vapor, devido à tecnologia
empregada na planta. Estão no plano de
investimentos de médio prazo da empresa
melhorias para as demais unidades.
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Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária

mil Mwh

30.000

Em 2012 a empresa ampliou
a produção mas manteve o
mesmo nível de consumo de
energia elétrica por tonelada.
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Derramamentos
A Termotécnica também não registrou
derramamentos significativos nos
anos de 2011 e 2012.

Multas e sanções nãomonetárias
A
Termotécnica
não
recebeu
multas ou sanções não-monetárias
resultantes de não-conformidade
com leis e regulamentos ambientais
nos anos de 2011 e 2012.
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Descarte total de água por qualidade e destinação
Na planta de polimerização, o volume de efluentes
tratados aumentou 3,5% em relação a 2011, devido ao
crescimento do volume de produção. Uma importante
melhoria realizada no período foi a instalação da
estação para tratamento de águas provenientes de
restaurantes, banheiros e lavação. A entrega desta
obra culminou com uma campanha de conscientização
dos funcionários sobre a importância do tratamento
de efluente sanitários, com adesivos instalados nos
banheiros (imagem ao lado).
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Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição
O maior volume de geração de resíduos
é de Classe IIA, proveniente da Estação
de Tratamentos de Efluentes da Termocell.
A Termotécnica estuda a implantação de
novas tecnologias para reduzir a quantidade
de resíduos destinados à disposição final.
A geração de resíduos perigosos (Classe I)
é inferior a 1%.

15,14
310,21

1.351,32

I
II A
II B

0,04%

11,84%

88,11%

Disposição final (ton)
Tratamento externo (ton)
Reciclagem ou reutilização (ton)

Proteção ambiental
Os recursos destinados para Proteção Ambiental
na Termotécnica vêm crescendo nos últimos
quatro anos. Em 2012, a empresa destinou
R$ 4,972 milhões para investimentos e gastos em
proteção ambiental, um acréscimo de 19,5% em

relação aos R$ 4,147 milhões destinados a estes
itens em 2011. Este montante foi empregado
na Estação de Tratamento de Efluentes, Sistema
contra Incêndios e ações de Sustentabilidade
para o Negócio.
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R$ 3.000.000,00
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logística reversa
Uma das propriedades mais importantes do EPS é
o seu potencial de reciclagem. Mesmo sendo um
produto originário do petróleo, pode ser 100%
reaproveitado, não agride o meio ambiente, não
gera gases de efeito estufa nem resíduos tóxicos,
e consome pouquíssimos recursos naturais (água
e energia) para ser reciclado.
Antecipando-se à PNRS - Política Nacional de
Resíduos Sólidos -, a Termotécnica desenvolveu
alternativas inéditas para a reciclagem do EPS, que
era um material rejeitado nas coletas seletivas.
O Programa de Reciclagem de EPS Termotécnica
insere-se em um processo que compreende
desde a fase de produção da matéria-prima até
o produto final, passando pela coleta do material,
sua reciclagem e reintrodução no mercado.

Com a implantação da logística reversa das
embalagens, a Termotécnica envolveu todos os
elos da cadeia de consumo do EPS, agregando
clientes, varejistas, concorrentes, fornecedores,
importadores,
catadores
e
consumidores.
Atualmente possui uma rede que supera 1.100
pontos de coleta e 270 cooperativas parceiras.
Desde 2007, a Termotécnica já reciclou mais de
20 mil toneladas de EPS. Atualmente, a empresa
recicla o correspondente a 30% do mercado de
embalagens de EPS, superando desafios logísticos
(a extensão territorial do país) e econômicos (alto
volume e baixo peso do produto). Este processo
evita o descarte em aterros de quase 6 mil
toneladas de embalagens a cada ano.

Evolução da
Reciclagem do EPS

500 t/m 500 t/m
400 t/m

250 t/m
40 t/m
2007

100 t/m
2008

2009

2010

O Programa tem relevância no modelo de negócio da
Termotécnica, visto que um dos objetivos estratégicos da
empresa é ser referência em Sustentabilidade. É integrante
da Inepsa (International EPS Alliance), entidade que reúne os
principais fabricantes de EPS do mundo que dentre outros tem
o compromisso de reciclar o EPS em suas respectivas regiões. A
Termotécnica tem a meta de estruturar nas principais regiões do
país uma logística reversa adequada, com a população sabendo
onde e como descartar suas embalagens de EPS. Investiu mais
de R$ 10 milhões na instalação de unidades de reciclagem em
Manaus, Goiânia, Indaiatuba, Rio Claro, São José dos Pinhais,
Joinville e Sapucaia do Sul. A médio prazo pretende instalar
14 novas máquinas compactadoras de EPS para ampliar a
cobertura de reciclagem no Sul e no Sudeste do país.
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Importância da conscientização
Materiais de linguagem lúdica (cartilha e vídeo)
foram produzidos e divulgados pela Termotécnica
desde 1999, para orientar a população, e
especialmente as crianças, sobre a possibilidade
de reciclagem do EPS.
A iniciativa foi considerada referência para a
indústria no exterior, a partir de apresentações
do Presidente Albano Schmidt em congressos do
setor químico e industrial em países como
Argentina, México, Uruguai, Venezuela e na
Europa.
Com este material começaram as prospecções de
possíveis parceiros para o projeto, que ganhou
corpo a partir de 2007, quando a Termotécnica
iniciou o processo de Logística Reversa das
embalagens de EPS.
Atualmente, a empresa realiza a divulgação do
programa de reciclagem das embalagens junto
às Secretarias Municipais de Meio Ambiente das
regiões em que está inserida, estimulando-as a
incluir o EPS na relação de produtos resgatados
pelo serviço de coleta seletiva. Contribui, ainda,
com a elaboração do plano de manejo dos
resíduos sólidos de sua cidade sede, Joinville.

Responsabilidade ambiental
certificada pelo Governo de SP
Em 2012, a Termotécnica recebeu do Governo
de São Paulo uma importante certificação pela
atenção demonstrada ao meio ambiente em suas
atividades. Em cerimônia realizada no Palácio dos
Bandeirantes, a empresa recebeu, pelo segundo
ano consecutivo, o Certificado de Parceiro e
Colaborador do Projeto Estadual Município Verde
Azul, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Através de parcerias estratégicas e de um
planejado sistema de logística reversa,
a
Termotécnica coleta as embalagens e demais
peças de EPS pós-consumo, provenientes da
coleta seletiva dos municípios para a reciclagem.
O trabalho envolve diversas prefeituras, entre as
quais Barueri, Indaiatuba, São Paulo, Americana,

Cerquilho, Angatuba, Rio Claro e Tatuí.
Esta ação da Termotécnica contribui para o
cumprimento de duas diretivas do projeto
Município Verde Azul: ‘Lixo Mínimo’ e ‘Educação
Ambiental’”.

Relatório de Sustentabilidade Termotécnica | 47

Operações, Gestão de Fornecedores e Desempenho Ambiental

Tecnologia valoriza o uso do EPS
pós-consumo
Além de tecnologia para valorizar o uso do EPS
pós-consumo, a Termotécnica desenvolveu rotas
tecnológicas que permitem desde a reciclagem
mecânica até a reciclagem química. Na reciclagem
mecânica, o material coletado é empregado
juntamente com EPS virgem para compor os
produtos acabados sem que ocorra o comprometimento da qualidade e propriedades mecânicas.
O produto final é vendido ao mercado para aplicações em rodapés e perfis, vasos, solados, decks de
piscinas, entre outros. Produtos intermediários são
introduzidos na produção da própria Termotécnica
gerando blocos e peças para a construção civil.
A reciclagem química do EPS é conduzida em
reatores que operam em regime de batelada.
A tecnologia consolidou um teor de 20% de
substituição de estireno virgem por EPS pósconsumo, sem que haja perda nas propriedades do
material.

ECONOMICAMENTE VIÁVEL
Termotécnica

Termotécnica Reciclados

EPS

Cliente

EPS Pós uso

AMBIENTALMENTE
AMIGÁVEL

SOCIALMENTE
JUSTO

100% reciclável e
reaproveitável

Atendimento à Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS)
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Programa Reciclar EPS

100

funcionários
envolvidos
diretamente
no projeto

Vende o
produto

Fabricante

Palestras
em escolas,
cooperativas,
prefeituras,
clientes: mais
de 200 nos
últimos 4 anos.

Vende EPS

Consumidor

Fábrica Termotécnica
Entrega
EPS reciclado

Mercado

Usina de reciclagem
Termotécnica
Recicla
o EPS

Entregam o
produto e recolhem
embalagens

12

Varejistas

270

Cooperativas
(5 mil famílias)

101

Gerenciadores
de Resíduos
Sólidos

149

Indústrias
clientes e
importadoras
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Ilha de Reciclagem dos
Plásticos na Interplast 2012
Idealizada pela Termotécnica e viabilizada com apoio de diversos parceiros*,
a Ilha da Reciclagem de Plásticos apresentou ao público de 28 mil pessoas
da 7ª Interplast o uso consciente, o descarte correto e a simplicidade do
processo de reciclagem dos mais diversos materiais plásticos e derivados,
incluindo o EPS.
O estande foi montado para exemplificar toda a cadeia de reciclagem dos
processos de coleta, triagem, moagem, extrusão e injeção até os produtos
finais, confeccionados com matéria-prima reciclada, como rodapés, réguas,
cabides e brinquedos. Um painel touch screen apresentou curiosidades e
detalhes sobre os métodos de produção, reciclagem, reaproveitamento
dos plásticos, EPS e demais materiais que utilizam combustíveis fósseis em
sua fabricação.
A Interplast – Feira e Congresso de Integração da Tecnologia do Plástico –
é a segunda maior feira de plástico do país. A sétima edição foi realizada
em agosto de 2012 em Joinville, Santa Catarina.

O presidente da Termotécnica e do Simpesc, Albano Schmidt, demonstra o processo de reciclagem para o
Senador Luiz Henrique da Silveira (esq.) e José Ricardo Roriz, presidente da Abiplast.
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*Parceiros na Ilha
de Reciclagem de
Plásticos
Iniciativa e coordenação:
Termotécnica.
Apoios institucionais: Sindicato
da Indústria de Material
Plástico de Santa Catarina
(Simpesc),
Plastivida
―
Instituto Sócio-Ambiental dos
Plásticos, Comissão Setorial
de EPS da Abiquim, Instituto
Nacional do Plástico (INP) e
Instituto do PVC (IPVC).
Realização:
Interativa
Reciclagem, Mecanofar, LGMT,
Romi e RS de Paula. Patrocínio:
Innova.
Promoção: Messe Brasil
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Lições de 2012 e desafios para 2013
Operações e Desempenho Ambiental
“O grande aprendizado da Termotécnica em Operações e Desempenho Ambiental em
2012 foi a necessidade de redefinir padrões de operação e de monitoramento para
assegurar o melhor aproveitamento dos recursos e da competitividade”, afirma Regina
Zimmermann, Diretora de Operações. Segundo ela, a empresa também identificou a oportunidade
de ampliar a capacitação do pessoal, migrar moldes para máquinas mais atualizadas, eliminar
gradativamente maquinários obsoletos e melhorar a efetividade do gerenciamento das operações
industriais, gerando resultados econômicos, sociais e ambientais.

“Em 2013 vamos assegurar o desdobramento dos
objetivos estratégicos para todos os níveis da área de
operações, capacitar e dar atenção ao desenvolvimento
dos colaboradores, fortalecer a cultura da qualidade,
da segurança e de resultados, aperfeiçoar o uso dos
recursos e aumentar a produtividade nas fábricas para
melhorar o atendimento ao cliente, mantendo os custos
projetados”, destaca Regina.

Logística Reversa
“Nada se faz sem um planejamento
robusto. Em 2012, desenvolvemos o
planejamento de médio e longo prazo
para as ações de Logística Reversa da Termotécnica. A
Política Nacional de Resíduos Sólidos – que passa a ser
cobrada de forma mais efetiva pelas autoridades em
2013 – prevê a correta destinação de produtos como o
EPS. Isto deve ampliar o interesse da cadeia produtiva
em estimular a reciclagem, e estamos preparados
para alavancar este negócio”, diz Paulo Michels,
Coordenador de Sustentabilidade.
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Número de países em que a organização opera

6

2.6

Tipo e natureza jurídica da propriedade

6

2.7

Mercados atendidos pela organização

6

2.8

Porte da organização relatora

6

2.9

Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório

2.10

Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório

6,7

10,11
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Parâmetros para o Relatório
3.1

Período coberto pelo relatório

2

3.2

Data do relatório anterior mais recente

3.3

Ciclo da emissão de relatórios

2

3.4

Dados para contato em caso de perguntas

2

3.5

Processo para a definição do conteúdo do relatório

2

3.6

Limite do relatório

2

3.7

Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório

2

3.8

Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas,
operações terceirizadas e outras organizações

3.12

Sumário de conteúdo GRI

4.1

Estrutura de governança da organização

4.2

Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo

12

4.3

Declaração do número de membros independentes ou não executivos do mais alto órgão de governança

12

4.4

Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão
de governança

13

4.8

Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para o desempenho
econômico, ambiental e social

8, 9,
12, 13

4.14

Relação de grupos de públicos de interesse engajados pela organização

2

4.15

Base para a identificação e seleção de públicos de interesse com os quais se engajar

2

NA

NA
54,55

Governança, Compromisso e Engajamento
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12,13

Indicadores de desempenho GRI
Desempenho Econômico
EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de
empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para
provedores de capital e governos

19,20

EC7

Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência recrutados na comunidade
local e em unidades operacionais importantes

20

Desempenho Ambiental
EN1

Materiais usados por peso ou volume

40

EN2

Percentual de materiais usados provenientes de reciclagem

40

EN4

Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária

42

EN6

Produtos e serviços com baixo consumo de energia ou que usem energia gerada por recursos renováveis

16

EN19

Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso

41

EN21

Descarte total de água, por qualidade e destinação

44

EN22

Peso total de resíduos, por tipo e por método de disposição

45

EN23

Número e volume total de der ramamentos significativos

43

EN26

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos

45

EN27

Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos, por
categoria de produto

46

EN28

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-monetárias resultantes de nãoconformidade com leis e regulamentos ambientais

43

EN30

Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo

45

HR2

Fornecedores críticos avaliados em relação a direitos humanos

HR3

Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos
humanos

27,30

HR5

Operações e fornecedores significativos identificados em que o direito de exercer a liberdade de associação e
negociação coletiva podem ter sido violados ou colocados em risco significativo, e as medidas tomadas para
apoiar esse direito

34

LA1

Total de trabalhadores , por tipo de emprego, contrato de trabalho e região

LA2

Número total e taxa de rotatividade de empregos, por faixa etária, gênero e região

LA3

Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou
em regime de meio período, discriminados pelas principais operações.

25

LA4

Porcentagem de funcionários beneficiados por acordo coletivo

24

LA6

Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, compostos por gestores
e trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde
ocupacional

31

LA7

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmos e óbitos relacionados ao trabalho por
região

31

LA10

Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional

30

LA11

Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apóiam a continuidade da
empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira

27

LA13

Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por
categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade

12, 24,
25, 26

PR1

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde e segurança são avaliados visando
melhoria e o percentual de produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos

16,17

PR3

Informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de rotulagem

17

PR5

Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas

17

PR8

Total de reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados de cliente

17

SO3

Percentual de empregados treinados nas políticas anticorrupção

34

SO5

Participação na elaboração de políticas públicas e lobbies

Desempenho Social
38

24
24,25

13, 47
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