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SOBRE O RELATÓRIO
Temas relevantes

Matriz de Materialidade (2013)

G4-17, G4-21, G4-28, G4-29, G4-30, G4-32, G4-33
A Termotécnica iniciou em 2012 seu ciclo anual de produção de relatórios de
Sustentabilidade no modelo GRI. O Relatório de Sustentabilidade 2014 é o terceiro a ser publicado, inclui todas as operações da empresa neste ano civil e foi
preparado com base na opção de acordo essencial das diretrizes G4.
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A Desempenho Econômico

A

Relevância para a Empresa

B Água, Energia e Ecoeficiência

A definição de conteúdo do primeiro relatório (2012) foi feita a partir da percepção do Comitê de Sustentabilidade Termotécnica, formado por profissionais
de diversas áreas da empresa. No segundo relatório (2013), a Termotécnica
ouviu os quatro públicos de maior impacto para a organização – Colaboradores, Clientes, Fornecedores e Comunidade –, para definir os temas mais
relevantes que deveriam ser reportados. A consulta a esses públicos incluiu a
apresentação das categorias e indicadores de desempenho do GRI (3.1), para
que apontassem aqueles que consideravam de maior impacto no seu relacionamento com a empresa.
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e serviços

Relevância para os Públicos

Nos diálogos com clientes e colaboradores, a empresa utilizou instrumentos que
faziam parte de seu processo de relacionamento com os respectivos públicos.
Já a comunidade e os fornecedores foram alvo de processos de engajamento
motivados pela produção do relatório. O engajamento com os clientes e os fornecedores está relatado no capítulo Economia Sustentável e os diálogos com
Colaboradores e Comunidade constam no capítulo Valorização das Pessoas.

De 2012 a 2014, a Termotécnica produziu relatórios anuais. A partir de agora, eles terão
periodicidade bienal, sendo que o próximo abrangerá os anos de 2015 e 2016 e será
publicado no início de 2017.

Os temas considerados muito importantes ou importantes pelo comitê de sustentabilidade ou pelos públicos ouvidos passaram a constituir a matriz de materialidade.
Com a migração do relatório para a versão G4, a diretoria da Termotécnica
priorizou os temas constantes na matriz inicial, identificando o foco do relato na
estratégia sustentável. Não houve alterações significativas em relação a períodos
cobertos pelos relatórios anteriores em Escopo e Limites dos Aspectos.
O Relatório de Sustentabilidade 2014 não foi submetido a verificação externa.
As informações relativas ao desempenho econômico foram auditadas pela consultoria KPMG.
Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014

Parte dos integrantes do Comitê de Sustentabilidade Termotécnica
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Estratégia Sustentável
G4-18, G4-19, G4-20, G4-24, G4-27

Economia Sustentável

Valorização das pessoas

O valor econômico gerado e distribuído é um aspecto
fundamental para a perenidade do negócio, e por isso é
de extrema relevância tanto para a empresa quanto para
seus clientes, colaboradores, fornecedores e sociedade.

Este aspecto traduz a visão de ser uma empresa de Classe Mundial
onde as pessoas tenham prazer e orgulho de trabalhar e três dos
cinco valores: resultado com ética, respeito e transparência com
as pessoas e atitudes honestas e construtivas. Reflete, também,
indicadores relevantes apontados no diálogo com fornecedores,
colaboradores e sociedade. São eles: Treinamento e Educação,
Conduta e Direitos Humanos, Saúde e Segurança.

A estratégia da Termotécnica para o crescimento sustentável no mercado passa por 3 pilares:
• Maximizar negócios existentes, fortalecendo a proposta de
valor e ampliando a satisfação dos clientes.
• Investir em inovação empreendedora, desenvolvendo produtos e soluções que proporcionam ganhos econômicos e
ambientais em relação aos itens convencionais.
• Ampliar a logística reversa e a reciclagem do EPS - Comprometer-se com políticas e práticas para a redução de
resíduos, contribuindo de forma decisiva para o atendimento das exigências da Política Nacional de Resíduos
Sólidos.

Gestão e desempenho Ambiental
Num cenário de escassez de recursos naturais, a prática e os investimentos em Ecoeficiência são
de grande relevância para todas as operações da empresa e para a sociedade.
Entre os impactos ambientais decorrentes do ciclo de vida dos produtos fabricados em EPS, a
Termotécnica vem atuando para contribuir com o uso racional de materiais, água e energia. A
redução e a reciclagem de resíduos é constantemente observada. O cuidado com emissões e
efluentes devolvidos ao ambiente – e a proteção em relação a derramamentos químicos – também são fundamentais para minimizar impactos ao meio ambiente.
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PROGRESSOS 2014
Inauguração da

unidade própria
em Petrolina

Monoforte
homologado pelo PBQP-H

Lançada a conservadora

DaColheita
para cumbucas

Zero acidente em Manaus,
Pirabeiraba, Goiânia, Sapucaia e Petrolina

Ampliação do
Programa Reciclar EPS

e redução nas demais plantas

Aumento do uso de
energias limpas

Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014

Zero parada de linha
Redução de 27%
na Geração de Resíduos
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

2014, um ano de investimentos em inovação e nas pessoas
O cenário econômico adverso fez de 2014 um ano
difícil para as empresas de um modo geral, incluindo o segmento de bens duráveis, nosso principal
mercado de embalagens, onde somos integrantes
da cadeia produtiva de alguns fabricantes. Mesmo
assim, fomos perseverantes e investimos para maximizar nossa participação nos segmentos em que
atuamos, agregar valor e desenvolver soluções inovadoras em EPS para novos mercados.

ringá para desenvolver a MaisMel, caixa de abelha
que pode aumentar em até 30% a produtividade
na produção de mel.

Embora a Política Nacional de Resíduos Sólidos
ainda não tenha alcançado o nível de cobrança a
que se propõe para eliminar os lixões, continuamos
investindo na logística reversa do EPS, um produto 100% reciclável com baixo impacto no uso de
recursos naturais. Participamos de impor“Anos
de
tantes fóruns para divulgar a cadeia de
Nosso sistema Monoforte ampliou sua
crise devem
reciclagem do EPS, ampliamos em
participação em diversos tipos de
7% o número de agentes envolviobras, conquistou o reconhecimenser aproveitados
to do Programa Brasileiro de Quados no recolhimento deste produto
para
fortalecer
o
lidade e Produtividade no Habitat
pós-consumo e criamos o Portal
(PBQP-H) como tecnologia inovaReciclar EPS.
negócio e prepará-lo
dora, adequada e indicada para a
para a perenidade e o Estamos trabalhando também para
construção civil e começou a ganhar
agregar valor às embalagens de EPS,
desenvolvimento
espaço junto aos grandes influenpara que, além de sustentáveis, torciadores deste segmento. Por garantir
futuro”
nem-se ativas e inteligentes, incorporando
a realização de uma obra mais sustentánovos atributos.
vel, rápida e limpa, aceitamos o desafio de levar o
Monoforte para as mostras da CASA COR 2015 nas
De uma forma geral, 2014 foi um ano de investicidades de Campinas (SP) e Itajaí (SC).
mentos em inovação empreendedora, reafirmação
Consolidamos nossa atuação no segmento do Agronegócio, com a inauguração da sede própria da
unidade Petrolina (PE), projetada com premissas
de ecodesign, onde fabricamos os produtos DaColheita. Esta solução aumenta o shelf life das frutas,
em linha com os conceitos do Save Food. Fizemos
também uma parceria com a Universidade de Ma-

de valores e princípios - como direitos humanos,
relações de trabalho, meio ambiente e combate à
corrupção (contemplados no Pacto Global da ONU
do qual nos tornamos signatários) - e de fortalecimento do vínculo com os stakeholders. Ampliamos
o diálogo com todos os que fazem parte de nosso
negócio: os clientes, que ouvimos em fóruns específicos para entender e atender suas necessidades;
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G4-1

a comunidade; os fornecedores, que contribuem
para garantirmos excelência na produção e prestação de serviços; e os colaboradores, para os quais
procuramos oferecer um bom ambiente de trabalho
e condições de desenvolvimento - e que elegeram a
Termotécnica como uma das 150 Melhores Empresas para Trabalhar no ranking da revista Você S/A, o
que muito nos orgulha.
Com 53 anos de história, temos a consciência de
que anos de crise, como 2014, oferecem oportunidades e são passageiros. Por isso, devem ser aproveitados para fortalecer o negócio e prepará-lo para
a perenidade e o desenvolvimento futuro.

Albano Schmidt
Presidente da Termotécnica

PERFIL E GOVERNANÇA

O negócio
G4-3, G4-5
Com 53 anos de atuação na indústria de
produtos químicos derivados de petróleo e
de produtos plásticos de diversos setores, a
Termotécnica Ltda. é a maior transformadora de EPS da América Latina.
Desenvolve soluções de EPS que agregam
tecnologia, inovação e sustentabilidade.
Produz e comercializa 1.502 produtos acabados com as marcas Icebox (Conservação),
Monoforte (Construção Civil), DaColheita e
MaisMel (Agronegócio), Repor (matéria-prima resultante do EPS Reciclado) e Upally
(movimentação de cargas). Também desenvolve e fornece embalagens e componentes para a indústria eletroeletrônica e de
eletrodomésticos, segmento no qual detém
a liderança nacional, e embalagens para o
setor automotivo.

Marcas e Produtos
G4-4

Soluções para a Indústria

m
Ter

n
mpo entes
o
C

opack

A Termotécnica atua em quatro grandes
mercados: Embalagem e Componentes, no
qual algumas vezes integra a linha de produção de grandes fabricantes de bens duráveis; Conservação, Agronegócio e Construção Civil, para os quais desenvolve soluções
comercializadas diretamente aos consumidores finais.
Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014
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Operações
G4-9
A Termotécnica é uma empresa com operação verticalizada, que começa na fabricação da matéria-prima e se
estende ao desenvolvimento de produtos, laboratórios e
ferramentaria. Os serviços abrangem do abastecimento
de produção à cadeia de logística reversa e reciclagem.
A logística do EPS – produto com alto volume e baixo
peso – é um desafio estratégico do ponto de vista da
competitividade, do fornecimento e do meio ambiente.
Por isso, a produção é distribuída em unidades próximas
aos mercados consumidores e principais clientes.

Nosso processo
1. Engenharia simultânea

7. Logística
reversa

2. Protótipos

Com matriz em Joinville, Santa Catarina, a Termotécnica
tem operações em sete cidades de seis estados brasileiros (SC, RS, PR, SP, AM, PE). São sete unidades produtivas, uma planta química e um centro de distribuição.
No ano de 2014, foi inaugurada a unidade própria da
Termotécnica Petrolina, em Pernambuco, na região do 6. Embalagem
Vale do São Francisco, conhecida pela produção de uvas.
final
A nova unidade atua no segmento do agronegócio, produzindo as caixas conservadoras da linha DaColheita.
No mesmo período também foram descontinuadas as
atividades da unidade de Goiânia.

3. Fabricação
de moldes

Fornecimento
G4-12
A cadeia de suprimentos da Termotécnica movimentou,
em 2014, 2.098 empresas, sendo 64% do volume
com compra de materiais e 36% de serviços. Os principais fornecedores estão distribuídos em quatro grandes
segmentos: Energia (Elétrica, Gás, Combustíveis e Vapor), Químicos (Aditivos, Estireno, Pentano e Embalagens), Diversos (Transporte, Manutenção/Ferramentaria,
Alimentação) e Serviços (Zeladoria/Vigilância, Comunicação, Aluguéis e Leasing).

5. Serviços logísticos
no cliente
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4. Produção

Produção de
matéria-prima

A Termotécnica

Maior transformadora

G4-6, G4-7, G4-9

EPS

de
da América Latina

1.157
colaboradores

Liderança
nacional em

soluções de EPS para a
indústria

53anos
8unidades
em 6 estados
2.098
fornecedores

Manaus
Petrolina

R$milhões
373,2
de

Construção civil

faturamento

Rio Claro

30
mil toneladas
de EPS recolhidas
e recicladas desde
2007

São José dos Pinhais

1.502
produtos acabados

Joinville
Pirabeiraba

Agronegócios

Embalagens

Sapucaia do Sul

Componentes

Certificações
ISO 9001 - ISO 14001 - ROHS
Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014

Indaiatuba

Reciclagem

Conservação
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Prêmios e Reconhecimentos
Em 2014, a Termotécnica teve três diferentes reconhecimentos pelo Projeto Reciclar: da Logística Reversa a
Novos Produtos.
• Prêmio Ser Humano SC, na categoria Projetos Socioambientais, organizado pela Associação Brasileira de
Recursos Humanos de Santa Catarina.
• Prêmio de Boas Práticas em Defesa do Meio Ambiente,
da Prefeitura de Rio Claro (SP).
• Prêmio de Inovação Joinville, 2º lugar, organizado pelo
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
de Joinville (Comciti).

Prêmiação Guia Você S/A

Troféu de Responsabilidade Social Alesc

Também recebeu três outros importantes reconhecimentos:
• Troféu de Responsabilidade Social - Categoria Grande
Porte Empresa Destaque Santa Catarina, concedido
pela Assembléia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).
• Finalista do Prêmio Nacional de Inovação – CNI – com
o case DaColheita, onde foi uma das 325 empresas
selecionadas para entrevista de um total de 2.022
empresas.
• Guia 2014 – Você S/A – As melhores empresas para
você trabalhar

Prêmio de Inovação Joinville

Prêmio Ser Humano SC
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Governança
Compromissos Institucionais
G4-15, G4-16, G4-56
• Signatária do Programa Atuação Responsável, da
Abiquim, iniciativa voluntária da indústria química
mundial pela melhoria contínua do desempenho
em saúde, segurança e meio ambiente

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

MISSÃO

• Membro do Save Food, da Food and Agriculture
Organization, projeto de combate à fome por meio da
redução no desperdício de alimentos

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.

• Signatária dos Dez Princípios do Pacto Global
das Nações Unidas, que visam proteger
Direitos Humanos, Direitos do Trabalho e Meio
Ambiente e Combater a Corrupção

VALORES
1. Resultado com ética
2. Comprometimento com o alto desempenho da Termotécnica

• Signatária do Acordo Setorial Abiplast para a
implementação do Sistema de Logística Reversa
de embalagens pós-consumo de produtos nãoperigosos.

3. Inovação de forma planejada
4. Respeito e transparência com as pessoas
5. Atitudes honestas e construtivas

NEGÓCIOS
• Selo Nacional de Plásticos Reciclados, certificado da
ABIPLAST para empresas adequadas aos conceitos de
reciclagem, sustentabilidade e proteção ambiental.

Participação em entidades
Associada às seguintes entidades, com as quais
contribui na elaboração de políticas públicas:

Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014

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

Abiplast Associação Brasileira de Plástico • Abiquim Associação Brasileira da Indústria Química • Abrapex
Associação Brasileira do Poliestireno Expandido • Abre Associação Brasileira de Embalagem • ABRH
Associação Brasileira de Recursos Humanos • Acij Associação Empresarial de Joinville • Asapex Associação
Sul-Americana de Poliestireno Expandido • Fiesc Federação das Indústrias SC • ILZB Instituto Lixo Zero
Brasil • Inepsa Associação Internacional do EPS • Plastivida Instituto Sócio-ambiental dos Plásticos •
Simpesc Sindicato da Indústria do Material Plástico SC • SIMPEP Sindicato da Indústria de Material Plástico
do Estado do Paraná • SIMPLAS Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho
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Gestão
G4-14
Presidente – Albano Schmidt
Diretor Superintendente e Diretor Adm/Financeiro - Nivaldo
Fernandes de Oliveira
Diretor Comercial – Adriano Vendramini Dessimoni
Diretora de Operações – Regina Célia Zimmermann da Fonseca

Presidente

Diretor
Superintendente

Diretor Adm/Financeiro
Diretor Comercial
Diretor de Operações
Gestão de Pessoas

A Governança é exercida pelo Conselho de Administração, formado pelo acionista
e presidente Albano Schmidt e por conselheiros externos. O Mapa Estratégico do
negócio, definido pela alta gestão, tem por base Visão, Missão, Valores e características dos segmentos de atuação. A Termotécnica segue o princípio da precaução.
Os diversos tipos de riscos que podem impactar a organização são identificados
conforme o Modelo de Excelência em Gestão (MEG), da Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ) e gerenciados por meio do Balanced Scorecard de acordo com o

Sistema de Gestão Integrado Termotécnica, que abrange as políticas Ambiental, da
Qualidade e de Segurança, certificadas pelas ISO 9001, ISO 14001 e ROHS.
Os objetivos estratégicos são desdobrados para os diversos níveis hierárquicos da
empresa por meio de metas e indicadores e disseminados em reuniões como o
Encontro de Operações. Alguns dos indicadores estão atrelados ao Programa de
Participação nos Resultados.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Resultados

Mercado
e Clientes
Processos
Internos
do Negócio
APRENDIZADO
e Crescimento

Gerar
Riqueza

Aumento da
Liquidez

Aumentar
Rentabilidade

Eficiência
em Custos

Maximizar Negócios
Existentes

Crescer em
Novos Negócios

Aumentar
Satisfação do Cliente

Fortalecer
Proposta de Valor

Inovação
Empreendedora

Gestão de
Riscos

Melhorar
Atendimento

Melhorar
Produtividade

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

economia sustentável

Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014
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EcONOMIA SUSTENTÁVEL
Inovação Empreendedora

Geração de Valor

A Inovação é um movimento contínuo que permeia tanto a rotina dos profissionais que atuam no relacionamento comercial com os clientes dos diversos
segmentos, quanto as equipes responsáveis pela engenharia e desenvolvimento de soluções em EPS.

2014 foi um ano difícil para a economia brasileira, o que refletiu-se
no desempenho do mercado, especialmente às vésperas da realização
da Copa do Mundo no Brasil. Para a Termotécnica, foi um período
de investir em qualidade e geração de valor junto aos atuais clientes,
incrementar os esforços em inovação empreendedora, desenvolvendo soluções para novos segmentos, e ampliar a divulgação do caráter
100% reciclável do EPS, base de suas soluções, aproveitando a entrada
em vigor da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A empresa dispõe de ferramentas por meio das quais ouve regularmente o
mercado, prospectando oportunidades de geração de valor e desenvolvimento de produtos. E a diretoria participa dos principais eventos de negócios no
Brasil e no exterior, acompanhando as tendências mundiais de aplicação no
segmento de EPS. Para ampliar o entendimento sobre os mercados de Embalagens, Construção Civil e Agronegócios, a Termotécnica realizou, em 2014, um
workshop com profissionais da indústria, especialistas e influenciadores destes
segmentos.

No seu maior mercado de atuação, Embalagens para a indústria de
bens de consumo, a Termotécnica precisou dar férias coletivas de 30
dias para todo o seu contingente operacional, seguindo paradas de
linha de grandes clientes no segmento de eletrodomésticos. Se a economia não contribuiu para manter o volume d e embalagens processadas para este setor, as ações voltadas para a melhoria contínua dos
processos possibilitaram o fortalecimento da confiança e satisfação dos
clientes, com a conquista de anos consecutivos de zero parada no processo produtivo.

Promoveu também, em Petrolina, uma pesquisa qualitativa com clientes, no
formato focus group, para testar e aperfeiçoar os protótipos da conservadora
DaColheita para cumbucas. Entre seus colaboradores, para estimular a cultura
do empreendedorismo no desenvolvimento de novos mercados e de soluções
pioneiras em EPS, realiza, anualmente, o Circuito de Inovação, com apoio da
Fundação Dom Cabral.

Em comparação a 2013, a Termotécnica ampliou em 5 pontos percentuais o faturamento em quilos de EPS resultado da renovação dos
produtos em 2014, totalizando 20%.
A priorização de produtos de maior valor agregado, iniciada há dois
anos, a atuação em novos mercados, como Agronegócio e Construção
Civil e o desenvolvimento de embalagens complexas para o setor automotivo, possibilitaram que a empresa encerrasse 2014 com um faturamento pouco superior a 2013, embora tenha havido uma redução no
volume de toneladas processadas e na rentabilidade, esta última afetada, principalmente, pelo aumento dos juros na concessão de crédito.
Workshop DaColheita com clientes do Vale do São Francisco
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Construção Civil
Cada vez mais presente no segmento da construção civil em obras comerciais e industriais
de todo o país, em 2014 o Sistema Construtivo Monoforte ampliou sua participação em
construções institucionais, sendo utilizado em obras de escolas em Manaus (AM), hotéis em
Palmas (TO) e igrejas na capital paulista.
Por ser um sistema ainda pouco conhecido no mercado nacional (mas com grande aceitação nos mercados americano e europeu) o Monoforte tem sido submetido a avaliações
técnicas de qualidade, desempenho e resultados. A Equipe Técnica do Monoforte desenvolveu em parceria com o Instituto Falcão Bauer da Qualidade (IFBQ) e com o Centro Tecnológico de Edificações (CTE) procedimentos, fichas de controle e manuais de montagem
para a gestão da execução e controle de obra em empreendimentos objeto de agentes
financeiros. Este conjunto de materiais fortalece o know-how da Termotécnica e entrega
aos gestores imobiliários de campo a industrialização da construção civil com qualidade,
desempenho e produtividade.

Monoforte na
Mesmo com cenário econômico adverso, a Termotécnica investiu
em 2014 no desenvolvimento de mercado para o Monoforte. A
empresa aceitou o convite e iniciou os preparativos para participar,
em 2015, de uma das mostras mais importantes no segmento
de Arquitetura e Decoração do país: a Casa Cor, nas cidades

Inovador, seguro e ecoeficiente, o Monoforte destaca-se como um diferencial competitivo,
contribuindo para a valorização dos empreendimentos, a otimização dos processos construtivos e a redução do custo da obra.
São várias as vantagens do Sistema Construtivo Monoforte da Termotécnica em relação a
alvenaria convencional.
Loft Sustentável na CASA COR SC - Itajaí por JJ Design Arquitetura

Saiba mais sobre o Monoforte em www.sistemamonoforte.com.br
Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014
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Agronegócio
de Campinas (SP) e Itajaí (SC). O objetivo é dar visibilidade ao
Monoforte tanto para arquitetos e engenheiros, grandes influenciadores de tendências, quanto para os mais exigentes clientes
finais do segmento, posicionando o produto como alternativa
para a construção limpa, rápida e sustentável.

Com a inauguração da unidade de Petrolina, em Pernambuco, a Termotécnica consolidou seu
atendimento ao mercado produtor de uvas e inovou mais uma vez com a conservadora DaColheita para cumbucas. Os produtos da marca foram desenvolvidos com tecnologia e design
apropriados para manter a temperatura, a umidade e a higiene dos alimentos, ampliando o
shelf-life e a qualidade das frutas, pois os itens acondicionados em caixas de EPS sofrem
menor perda de peso pela desidratação e mantêm o teor vitamínico por mais tempo. Para
garantir o amplo atendimento às necessidades dos principais produtores de uva da região do
Vale do São Francisco, a empresa realizou testes com o produto antes do lançamento oficial.
Com as conservadoras DaColheita, a Termotécnica passou a integrar o Save Food, iniciativa
da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A empresa compartilha
da filosofia da organização que é contribuir para o desenvolvimento de produtos e debater
alternativas para reduzir o desperdício e as perdas de alimentos.
Para ingressar no mercado de apicultura com uma caixa de abelhas inspirada em modelos bem
sucedidos utilizados no exterior, a Termotécnica desenvolveu uma parceria tecnológica com a
Universidade Federal de Maringá para desenvolver a Mais Mel, produto destinado à Apicultura
que foi lançado no primeiro semestre de 2015.

Mansão sede da CASA COR Campinas com projeto de Guardini Stancati + Design
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Novos mercados para o EPS

Ampliado o Programa Reciclar EPS

No segmento automotivo, a Termotécnica desenvolveu peças diretamente para
montadoras, e iniciou parcerias com sistemistas, fornecendo componentes semiacabados.

O EPS é 100% reciclável, com baixo consumo de água e energia e sem gerar
gases de efeito estufa ou resíduos tóxicos. Para evitar que ele seja indevidamente depositado em aterros, desde 2007 a Termotécnica conta com o Programa Reciclar EPS, que foi ampliado em 2014.

Para ampliar o mercado para a linha Uppally, destinada à movimentação de
cargas, a empresa assinou um Acordo de Cooperação Tecnológica e de Mercado
com a empresa líder mundial neste segmento. O objetivo é alavancar o uso das
soluções de EPS no mercado brasileiro, especialmente no transporte aéreo de
mercadorias, onde o peso da embalagem é um fator crítico do custo.

Uma das iniciativas do programa é a disseminação do reaproveitamento do EPS
junto às indústrias, entidades de classe e consumidores.
Para fortalecer esta divulgação, foi lançado o Portal Reciclar EPS. A partir do
endereço www.reciclareps.com.br, qualquer pessoa ou empresa em todo o
Brasil pode encontrar o ponto de coleta e reciclagem mais próximo. Ao clicar
no link “Onde reciclar”, o site identifica e direciona para o local mais próximo
entre os mais de 1.200 pontos de coleta cadastrados.
Em 2014, os pontos de coleta de EPS, já existentes em Joinville e Pirabeiraba,
foram implantados nas demais unidades da Termotécnica.

Também foram realizadas 57 palestras no período, reunindo 975 participantes
e a tecnologia de reciclagem foi apresentada em importantes fóruns setoriais:
• 20º Congresso Brasileiro de Engenharia Química (COBEQ) (SC)
• 6ª Fiema Brasil, Feira Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente (RS)
• Seminário Amcham (American Chamber of Commerce for Brazil) (PR)
• Interplast - Feira e Congresso de Integração da Tecnologia do Plástico, (SC)
• Seminário Expogestão “Cenários e Tendências em Sustentabilidade” (SC)
Outra ação do Projeto Reciclar EPS é o Desenvolvimento da Cadeia de Logística Reversa, com a participação de varejistas, cooperativas, gerenciadores de
resíduos, indústrias e importadores. Em 2014, o número de parceiros envolvidos com o recolhimento do EPS pós-consumo aumentou 7%, totalizando 710
agentes, além dos cerca de 100 colaboradores da empresa envolvidos neste
processo.
Encontro de Posicionamento Estratégico com o mercado

Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014
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Ciclo de vida do EPS: da venda ao reuso
Fabricante
Vende o produto

Fábrica
Termotécnica

Consumidor

Vende EPS

Mercado
Entrega o
EPS reciclado

Usina de Reciclagem
Termotécnica
Recicla o EPS

12

Varejistas

Entregam o produto e
recolhem as embalagens

171

391
5 mil

Indústrias clientes
e importadoras

Cooperativas

famílias

100

colaboradores envolvidos
diretamente no projeto

136

Gerenciadores de resíduos
sólidos
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Palestras em escolas, cooperativas,
prefeituras, clientes: mais de

200

nos últimos

4

anos

EcONOMIA SUSTENTÁVEL
Responsabilidade pelo produto
PR1, PR2, PR4, PR8, PR9 e SO3
O desenvolvimento dos produtos da Termotécnica e seus rótulos, manuais,
catálogos e fichas técnicas atende às melhores práticas da indústria, relativas à
saúde e à segurança do consumidor.
No período coberto por este relatório, a empresa não registrou queixas e reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados
de clientes, bem como não conformidades com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde
e segurança durante seu ciclo de vida. A Termotécnica também não recebeu
qualquer tipo de multa relativa a leis e regulamentos envolvendo o fornecimento e o uso de produtos e serviços.

Satisfação do cliente

Parque Tecnológico

PR5

Em 2014 foi concluída a modernização do parque tecnológico de informática, incluindo a implantação de um datacenter externo, que garante
segurança à informação nos melhores padrões de governança do mercado. O investimento foi realizado em parceria com a Sercompe, fornecedora sediada em Joinville.

A pesquisa de satisfação dos clientes, com periodicidade bienal, é realizada por
empresa especializada externa. Na edição mais recente, em 2013, foram consultados 54 clientes de segmentos com participação significativa do faturamento e
a Termotécnica alcançou nota média 8,2.
Durante este levantamento, os clientes também foram consultados sobre os
temas de interesse em relação ao Relato da Sustentabilidade. Nos últimos anos
não foi registrada parada de linha, condição fundamental para um fornecedor
que integra a produção de grandes clientes de bens duráveis.
Em 2014, a empresa não registrou caso de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários.

Equipe de TI visitando o datacenter externo

Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014
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Grupo de fornecedores após o feedback da pesquisa.

Relações com fornecedores
HR5, HR6
Todas as empresas que comercializam produtos e serviços para a Termotécnica comprometem-se, por meio
de contrato, com o pleno cumprimento da legislação e
dos direitos humanos e práticas trabalhistas. Todos os
fornecedores respondem a um questionário de autoavaliação que contempla qualidade, preservação ambiental, segurança e condições de trabalho. A empresa
monitora o cumprimento destas questões junto aos fornecedores que atuam em suas dependências.
Dando continuidade à consulta realizada em 2013
(quando ouviu 25 fornecedores com volume de compras superior a 50%), em 2014 a Termotécnica promoveu um Encontro do qual participaram 50 empresas das
quais adquire produtos e serviços.
O programa do encontro incluiu retorno sobre a pesquisa de materialidade e uma visão organizacional completa sobre a empresa: estratégia, valores e princípios,
políticas, procedimentos e projetos de compras. Um
especialista de mercado palestrou sobre o cenário macroeconômico brasileiro.

Emprego e renda nas localidades em que atua
EC9, HR1
A geração de emprego e renda local foi o impacto econômico de maior relevância apontado
pela comunidade vizinha à sede da Termotécnica, em Joinville (SC), tanto na pesquisa de
materialidade quanto na visita às instalações da empresa.
Mais de 90% do quadro de colaboradores é contratado nos municípios onde estão instaladas
suas unidades. Todos os cargos de produção privilegiam mão de obra local; nos cargos de
liderança, a prioridade é dada aos profissionais da região, desde que atendam aos requisitos
de formação e experiência exigidos para a função.
No ano de 2014, a Termotécnica fez aquisições de 2.098 fornecedores, totalizando R$
140,6 milhões. Um quarto deste montante foi destinado a compras de fornecedores que
atuam no município de Joinville, onde está localizada a matriz da empresa, entre os quais
serviços como alimentação, segurança, limpeza e comunicações.
Esse número só não é superior devido ao fato de a matéria-prima representar mais de 50%
do volume anual de compras
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Receita Operacional Bruta
(em milhares de R$)

Resultados

365.819

359.848

373.244

Valor Econômico Gerado e Distribuído
EC1
Em 2014, a Receita Operacional Bruta da Termotécnica teve um incremento de 3,7%, em relação a 2013, mas a receita liquida foi menor, devido ao cenário macroeconômico brasileiro.
2014

2013

Colaboradores
(Salários, Benefícios, FGTS, INSS, PPR)

40,2%

42,2%

Governo
(Impostos, taxas e contribuições)

35,5%

31,9%

Fornecedores
(Remuneração de capital de terceiros)

23,9%

24%

Acionistas
(Remuneração de capital próprio)

0,4%

1,8%

(*) Inclui receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, lucros acumulados, pagamentos
para provedores de capital e governos.

2012

2013

2014

Impostos e Contribuições
(em milhares de R$)
96.343

2012

95.707

2013

99.866

2014

Salários, Encargos e Benefícios
(em milhares de R$)
59.325

Divulgação do resultado do PPR 2014

Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014
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52.681

2013

54.703

2014

Desafios Econômicos e Mercadológicos
• Preservar a rentabilidade sustentável da companhia, fortalecendo as relações comerciais com base na proposta de valor da Termotécnica.
• Estabelecer com os clientes de embalagens contratos de longo prazo, gerando estabilidade e previsibilidade do negócio.
• Ampliar a participação na receita nos novos segmentos/nichos de atuação.
Construção civil: desenvolver soluções voltadas para a eficiência energética.
Embalagens: desenvolver soluções para mercados onde o papelão e a madeira dominam, com vantagens em termos de sustentabilidade, já que o EPS é 100%
reciclável com baixo consumo de água e energia.
Agrobusiness: desenvolver soluções de embalagens de EPS para o mercado doméstico de frutas, legumes e verduras e ampliar a utilização da MaisMel visando a
preservação das abelhas, agentes fundamentais para a polinização.
Movimentação de cargas: desenvolver soluções para o modal aéreo, reduzindo custos com frete.
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valorização das pessoas
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VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS

Conduta e Direitos Humanos
HR2, SO4
A Termotécnica manifesta seu compromisso com a
conduta ética e os direitos humanos nos direcionadores organizacionais que compõem o seu sistema
de gestão. Na Visão expressa o desejo de ser uma
empresa que desperta nas pessoas o prazer e o
orgulho de trabalhar; nos valores, explicita a busca
de resultados com ética e o respeito e transparência com todos.

Diversidade e Igualdade de Oportunidades, Política Anticorrupção, Assédio e Exploração e Livre Associação são alguns dos temas que integram o Código de Conduta e as práticas da empresa.
A disseminação do Código de Conduta na integração dos novos colaboradores garante que 100% dos profissionais sejam treinados nos assuntos relacionados às políticas de direitos humanos e anticorrupção.
No ano de 2014 foram 157,5 horas de treinamento exclusivas do Código de Conduta para novos colaboradores. A versão revisada também
foi divulgada para 63,36% do quadro. Para os demais públicos de
relacionamento da empresa, o Código de Conduta está disponível no
site da Termotécnica em http://www.termotecnica.ind.br/empresa/
politica-de-gestao.

A empresa acredita no tratamento equânime e não
tolera preconceitos ou atitudes discriminatórias de
qualquer natureza. Para garantir a prática destes
princípios, orientando a postura pessoal, comercial
e legal de seus colaboradores, mantém um Código
de Conduta, que foi revisado em 2014.

Colaboradores
Perfil, Remuneração e Benefícios
G4-10, LA1, HR4
A Termotécnica encerrou o ano de 2014 com um ajuste de 6% do quadro
funcional em relação a 2013, totalizando 1.157 colaboradores, 43 jovens aprendizes e seis estagiários. As unidades de São Paulo, Paraná e a sede tiveram
pequeno decréscimo no número de colaboradores enquanto Goiânia foi desativada. Todos os colaboradores da empresa são contratados em regime CLT e

estão cobertos por acordo de negociação coletiva nas regiões de atuação. Do
total, 63% são homens e 37%, mulheres. A Termotécnica realiza periodicamente pesquisas salariais para manter seus patamares de remuneração em níveis compatíveis com os mercados onde está presente. No ano de 2014, foram
contratados 315 colaboradores e desligados 387.
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Colaboradores

Total Colaboradores por unidade

Perfil, Remuneração e Benefícios

Joinville

421

Pirabeiraba

25

São José dos Pinhais

256

Manaus

146

Petrolina

25

Rio Claro

180

Indaiatuba

90

Sapucaia do Sul

13

Goiânia

1

Colaboradores
Por faixa etária
6%
Diretoria

4

Gerência

15

Coordenadores

25

Líderes

26

Administrativos
Técnicos
Operacionais
Menores aprendizes

Por gênero

37%
57%

124
63%

75
37%

840
39

Estagiários

6

Especialistas

9
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Até 29
anos

De 30 a 50 Acima de 50
anos
anos

26

Homens

Mulheres

Novas contratações
Por faixa etária

Por gênero
Por região

2%

33%

36%

64%
65%

204
Até 29
anos

105

6

De 30 a 50 Acima de 50
anos
anos

201

114

Homens

Mulheres

Joinville

22%

Pirabeiraba

3%

São José dos Pinhais

31%

Manaus

10%

Petrolina

6%

Rio Claro

21%

Indaiatuba

6%

Sapucaia do Sul

1%

Goiânia

0%

Rotatividade por desligamento
Por faixa etária

Por gênero

3%

Por região

39%
50%

61%

47%

182
Até 29
anos

193

12

De 30 a 50 Acima de 50
anos
anos

235

152

Homens Mulheres
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Joinville

23%

Pirabeiraba

3%

São José dos Pinhais

27%

Manaus

6%

Petrolina

6%

Rio Claro

23%

Indaiatuba

8%

Sapucaia do Sul

1%

Goiânia

3%

VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS

Benefícios e Participação
nos Resultados
LA2
A Termotécnica oferece um pacote de benefícios que abrange todos os
colaboradores, incluindo alimentação, seguro de vida, vale-transporte e
plano de assistência médica. Este último é extensivo à esposa e aos filhos,
com subsídios a partir de 60% para consultas, exames e cirurgias eletivas
e cobertura de 100% em internação e cirurgias de emergência. Além disso, oferece benefícios diferenciados, previstos no acordo coletivo de cada
região.
Em 2014, a empresa deu continuidade ao programa de participação de
resultados – PPR dos Campeões 2014, estruturado com base no atingimento das metas dos indicadores definidos por áreas. Esses indicadores
são estabelecidos pela diretoria, disseminados pelos gerentes com suas
equipes e validados pelo comitê do PPR (composto por colaboradores
representantes de cada área) e pelo representante do sindicato dos trabalhadores. O programa prevê o pagamento máximo anual de 1,1 salário
para cada colaborador, sendo as metas compostas por 50% do resultado
econômico da empresa e 50% das metas operacionais (metas definidas para
cada área). Conta, também, com um
Bônus de Segurança de 10%, caso não
sejam registrados acidentes de trabalho
no ano vigente. O PPR 2014 resultou
no pagamento de até 60% do salário
nominal, para cerca de 90% dos colaboradores da empresa.
Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014

Encontro de Operações 2014

Treinamento e Desenvolvimento
LA9, LA11
As ações de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa da empresa estão estruturadas no Plano de Desenvolvimento Anual (PDA), que engloba competências individuais e por equipe (ver box). Elas vêm apresentando resultados muito
positivos, especialmente as focadas em liderança, segurança, processos internos
e qualidade, como pode ser comprovado no acompanhamento dos indicadores de
desempenho da Termotécnica.
Buscando o aprimoramento dos colaboradores e das relações internas, a empresa
implementou em 2014 o Programa de Avaliação de Desempenho. O primeiro ciclo
foi realizado com todos os gerentes e coordenadores que fazem parte do grupo
gestor da Termotécnica, num total de 40 pessoas, 3,57% do quadro funcional. Do
grupo gestor, 20% são mulheres (2 gerentes e 6 coordenadoras). No programa estão
definidas seis competências: Comprometimento, Conhecimento, Foco em resultado,
Liderança de equipes, Planejamento e Relacionamento interpessoal. Para cada competência estão definidos comportamentos que podem ser avaliados e evidenciados
através da rotina de cada gestor, da gestão dos objetivos estratégicos e indicadores
de monitoramento estabelecidos no BSC (Balanced Scorecard) e na Pesquisa de
Clima Organizacional.
O processo de avaliação de desempenho tem quatro etapas: Autoavaliação, Avaliação do gestor, Avaliação de consenso e PDI - Plano de Desenvolvimento Individual.
As promoções por mudança de nível no mesmo cargo (júnior, pleno e sênior) ou
mudança de cargo por mérito ou recrutamento interno abrangeram 87 colaboradores, um número muito superior às 45 promoções de 2013.
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Programas de desenvolvimento
para formação de lideranças

Iniciativas para alinhamento
estratégico e alcance dos objetivos

Programas de desenvolvimento
da educação formal

PDD – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE
DIRIGENTES – Com 96 horas, é composto por 6
módulos, e efetivado em parceria com a Fundação Dom Cabral. Conta com 8 gestores em curso
e 10 formados.

ENCONTRO DE OPERAÇÕES: Programa de 20
horas que tem como objetivo desdobrar o Mapa
Estratégico da Termotécnica em metas e ações
para cada unidade da empresa e promover o alinhamento e o compromisso dos gestores, áreas
de apoio e suas equipes.

AUXILIO EDUCAÇÃO: Subsídio oferecido aos
colaboradores que estejam ou queiram fazer cursos formais de formação técnica, superior, especialização ou idiomas.

PDL – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE
LÍDERES – SIMPESC/SENAI: Esse programa é
desenvolvido em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) sendo
composto por 10 módulos totalizando 58 horas
de desenvolvimento. Atualmente temos 16 colaboradores que completaram o programa e 8 participando no ano de 2015.

ENCONTRO DE INOVAÇÃO: Encontro de 16 horas em parceria com a Fundação Dom Cabral,
tem como objetivo desenvolver a capacidade
criativa dos colaboradores na busca de soluções
inovadoras em linha com o objetivo estratégico
de Inovação Empreendedora.

CURSO DE IDIOMAS - Disponibilizado a todos os
colaboradores, em parceria com o SESI (Serviço
Social da Indústria) a oportunidade de fazer gratuitamente, nas instalações da empresa e fora de
seu expediente, curso de inglês de nível básico.

Treinamento por unidade
(Horas por colaborador)
Unidade

2014

Joinville

22,34

Manaus

18,08

Pirabeiraba

23,95

Indaiatuba

26,39

São José dos Pinhais

24,14

Rio Claro

38,94

Petrolina

34,85

Média

26,96
Diretor Adriano Dessimoni entregando o certificado de
conclusão do PDD para a colaboradora Maida Rodrigues
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Diretora Regina Zimmermann entregando o certificado de
conclusão do PDD para o colaborador Luciano Azevedo
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Gestão do Clima
A Termotécnica aplica a cada dois anos a Pesquisa de Clima Organizacional, que objetiva avaliar o Ambiente, a Liderança, Fatores Motivacionais e de Segurança da empresa.

Fatores

2013

Ambiente de trabalho

2,99

Liderança

2,95

Fatores Motivacionais

3,26

Segurança

3,02

Clima Geral

3,04

Café dos Aniversariantes
A partir de 2014, toda última sexta-feira do mês
passou a ser dia de comemoração nas unidades de
Joinville e São José dos Pinhais, com os aniversariantes convidados para um café com a gerência e
a diretoria da empresa.
A intenção é criar um ambiente de trabalho que
promova a interação entre as pessoas de diferentes
áreas, a melhoria na comunicação interna, o relacionamento entre áreas distintas, o alinhamento
das metas e objetivos da empresa, o acompanhamento das ações relacionadas ao mercado (comercial e marketing), o reforço da missão e valores da
companhia e o reconhecimento dos resultados do
grupo.

Colaboradores do mês no café dos aniversariantes

Obs.: Escala de 1 a 4

O resultado da Pesquisa de Clima é avaliado pela
Diretoria que, em parceria com a área de Gestão
de Pessoas, desenvolve um plano de ação para
a melhoria dos itens considerados relevantes .
Mais oportunidades de treinamento e desenvolvimento, melhorias na comunicação e integração
entre as áreas e fortalecimento da disseminação
dos objetivos e metas são atualmente as principais necessidades e expectativas dos colaboradores pela pesquisa.
Algumas das ações resultantes da análise da Pesquisa de Clima foram implementadas em 2014:
o Espaço Integração, o Café dos Aniversariantes,
a campanha Termotécnica e Você na Torcida e
o Termocine.
Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014

Copa do Mundo 2014
A campanha Termotécnica e Você na
Torcida sorteou em 2014 entre os colaboradores 16 ingressos para assistir
a jogos da Copa do Mundo 2014, com
acompanhante, transporte, alimentação
e hospedagem. A ação valorizou a
equipe e reforçou a cultura organizacional, pois para concorrer o colaborador
preencheu um cupom com sugestões
de melhorias atreladas a um ou mais
objetivos estratégicos da empresa. Os
Diretor Superintendente acompanhando colaborador em jogo da sorteados e seus acompanhantes foram
Copa do Mundo 2014
recepcionados pelos diretores da empresa
em área VIP no estádio. A campanha foi uma ação alinhada com o Mapa Estratégico da empresa, que
tem entre seus objetivos o “Orgulho de Pertencer”.
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Espaço Integração

Comunicação Interna

A comunicação clara e assertiva entre a empresa, os gestores e os colaboradores é
uma das prioridades da Termotécnica.

Ambiente destinado ao lazer e integração dos colaboradores da unidade de
Joinville, com mesas de jogos, espaço para leitura/descanso, televisão, mural
de interação e exposição de fotos e trabalhos internos. Nas demais fábricas
existem espaços similares em formatos compatíveis com o porte e o número
de colaboradores.

Termocine
Ao oferecer desconto de aproximadamente 50% nos ingressos para o
cinema, o Termocine estimula e facilita o acesso dos colaboradores da
sede, em Joinville, e seus familiares ao lazer e à cultura. Além do desconto, o colaborador conta com a vantagem de poder adquirir o ingresso na
própria área de gestão de pessoas e ter o valor descontado em folha de
pagamento.

Desde 1988, o Termonews é o jornal interno que mantém os colaboradores informados. A empresa também disponibiliza uma série de murais, que são atualizados
diariamente com notícias importantes para o colaborador. Mantém um site e uma
fanpage, atualizadas com frequência, que interagem com o colaborador e e-mails
marketing são disparados rotineiramente fortalecendo a gestão da informação.
O face a face dos gestores com suas equipes acontece nas reuniões diárias nas
fábricas e na pauta de líder – reunião mensal com informações sobre os principais
resultados dos indicadores do Programa de Participação dos Resultados e estratégias
da empresa.
Além das ações já descritas no
Plano de Ação da Pesquisa de
Clima, o calendário de endomarketing destaca as datas especiais,
como Dia da Saúde, Dia do Meio
Ambiente, Dia Mundial Sem Carro
e aniversários das cidades onde
funcionam as unidades da Termotécnica, entre outros.
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VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS

Saúde e Segurança
Ambiente de trabalho mais seguro
LA5, LA6
Com os contínuos investimentos em treinamento e ações
para reforçar a segurança no trabalho, a Termotécnica vem
diminuindo, ano a ano, os indicadores de frequência e de
severidade dos acidentes.

Mundial de Saúde – nos dois indicadores. Os destaques foram as plantas que conquistaram o Zero Acidente: Manaus,
Pirabeiraba, Goiânia, Sapucaia e Petrolina. Dos 22 acidentes
ocorridos no período, 23% envolveram mulheres e 77%,
homens.

De 2012 para 2014, houve uma redução de acidentes de
72% e de dias perdidos de 87%. Todas as unidades ficaram
dentro da faixa de IFAT (Índice de Frequência de Acidentes
de Trabalho) e ISAT (Índice de Severidade de Acidente de
Trabalho) considerada “muito boa” pela OMS – Organização

Durante o ano de 2014, a empresa também ampliou em
um ponto percentual a proporção de trabalhadores brigadistas e que participam dos Comitês formais, totalizando,
respectivamente, 17% e 23% do total dos colaboradores.

IFAT
20

2014
2013
2012

40

500

8,6
13,2

Boa

Regular Péssima

40

60

Muito Boa
boa

2014

500

15,5

São José dos Pinhais

1.000

2.000

37,8

2,7

16,2

9,9

39,7

Manaus 0

0

Petrolina 0

0

Pirabeiraba 0

0

Goiânia 0

0

Sapucaia do Sul 0
Muito
boa

Regular Péssima

109,7

8,0

Rio Claro

2.000

52,0

20
Joinville

1.000

58,9
359,5

26,9
Muito
boa

Indaiatuba

ISAT
60

0
Boa

Regular Péssima
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Acidentes com
afastamento do trabalho
2014

2013

2012

Número de
Acidentes

22

34

79

Dias de
Afastamento

133

152

1054

Resumo das horas de treinamento
(segurança) - 2014

Sipamaq em todas as unidades
5.537

2.940

11.858

10.658

5.985

2012
2013
2014

Horas totais de
treinamento

2.181

Informações gerais
Instruções e procedimentos
Comitês e equipes de socorristas

Participação em comitês (% de membros)
Comitês
formais

Brigada

Cipa

20%

17%

4%

São José dos Pinhais

21%

16%

5%

Indaiatuba

24%

16%

9%

Rio Claro

23%

16%

7%

Goiânia

100%

0%

100%

Manaus

100%

0%

100%

Petrolina

4%

21%

10%

Pirabeiraba

40%

20%

16%

Sapucaia do Sul

38%

31%

8%

23%

17%

6%

Unidade
Joinville

TOTAL

Com o lema “Juntos somos mais fortes!”, a Termotécnica realizou a temporada 2014 das
SIPAMAQs - Semana Interna de Prevenção de Acidentes, Meio Ambiente e Qualidade. A
programação foi repleta de informações e conhecimento, desenvolvida em todas as unidades, incluindo palestras, apresentações teatrais e intervenções nas fábricas. Durante
toda a semana, diversas provas e desafios movimentaram equipes que participaram da
Gincana SIPAMAQ 2014. A prova final foi um desfile com roupas confeccionadas a partir
de materiais reciclados, que surpreendeu pela criatividade e inovação. A interação nas
redes sociais também foi uma marca do evento. O Facebook divulgou as ações e notícias
da SIPAMAQ, obtendo muita repercussão.
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Diálogo com a comunidade
A comunidade do entorno da sede (ruas próximas
à unidade no bairro Boa Vista, em Joinville), que
havia recebido a visita de colaboradores voluntários para o relatório de 2013, foi conhecer as
instalações da empresa no ano seguinte. Na oportunidade, pôde ampliar seus conhecimentos sobre
a atuação da Termotécnica e receber informações
sobre questões econômicas, sociais e ambientais
levantadas na consulta.
As principais preocupações apontadas neste diálogo, que ouviu 51 moradores, foram: geração de
emprego e renda na vizinhança; segurança (no
trânsito e nas imediações da unidade) e proteção
ambiental (efluentes, derramamentos e resíduos).
Em relação à segurança, a Termotécnica, junto
com as empresas Tupy e White Martins, realiza
o Plano de Auxílio Mútuo no bairro Boa Vista. O

PAM é um sistema integrado de assistência que
envolve recursos humanos e materiais para atuar
em situações de risco. Os impactos econômicos e
ambientais indicados pelos vizinhos estão relatados nos capítulos do relatório que abordam estes
temas.
Na área ambiental, são desenvolvidas palestras do
Programa Reciclar EPS (relatadas na página 18 e
19), na Semana Lixo Zero, a empresa realizou uma
força-tarefa em três terminais de ônibus da cidade
de Joinville e, com o apoio de colaboradores voluntários, informou e conscientizou as pessoas sobre a destinação correta das embalagens de EPS.
Além disso, PEVs (Pontos de Entrega Voluntária)
foram instalados nos terminais para fortalecer ainda mais a reciclagem do EPS durante o evento.

Comunidade em visita a matriz em Joinvillle
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Outras iniciativas sociais
Em Joinville (SC), a Termotécnica patrocina
a equipe de Bocha Paralímpica. Em parceria
com o CEPE - Centro Esportivo para Pessoas
Especiais, realiza campeonatos oficiais, como
a etapa do Circuito Catarinense, e campeonatos nacionais. Apoia, também, o PROERD
- Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência, idealizado para prevenir
o uso e tráfico de drogas e a violência junto
a crianças e adolescentes em fase escolar e
o Lar Abdon Batista.

Voluntários em visitas as escolas na Semana Lixo Zero
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Desafios Sociais
• Estender a avaliação de desempenho para os demais níveis da organização:
líderes, especialistas, técnicos, administrativos e operacionais.

• Desenvolver programa para assegurar a Gestão do Conhecimento.
• Promover Programas de Desenvolvimento e Alinhamento, como Encontro de
Operações, Circuito de Inovação e Pauta de Líderes.

• Realizar nova pesquisa de clima na matriz e expandir sua abrangência para
as demais unidades, fortalecendo o clima laboral.

• Realizar campanhas periódicas de endomarketing para reforçar o objetivo
estratégico do orgulho de pertencer.

• Manter a evolução de desempenho de segurança em todas as unidades da
empresa.

• Criar programas e incentivar práticas de Saúde e Qualidade de Vida.
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Materiais, Produtos e Serviços
Materiais usados por peso na transformação
EN1
24.000

21.771

toneladas

20.000

16.459

16.000

Produtos /embalagens
recuperados em relação ao total
de produtos vendidos
EN28

15.796

12.000

Consumo MP

9.000

% EPS Pós-Consumo Recuperado

4.000

25%

0

2013

2012

20%

2014

20

18

18

2012

2013

2014

15%

A queda no consumo de matéria-prima nos últimos anos reflete a estratégia da Termotécnica de
crescer de forma sustentável, reduzindo a quantidade de itens de seu portfólio e concentrando-se
na fabricação de produtos ecoeficientes, que agregam mais valor ao mercado e maior rentabilidade à empresa com menor quantidade de insumos.
Em 2014, a receita operacional bruta cresceu 3,7% e o consumo de matéria-prima caiu 4,0%, o
que se reflete em redução do impacto ao meio ambiente.

10%
5%

O percentual de EPS Pós-Consumo recuperado manteve-se na média de 18%.

Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem
EN2

% de MP reciclada em relação ao consumo total de MP
18%

16

17
16

16%
14%
12%
10%

2012

2013

O mercado de bens duráveis, maior consumidor
de embalagens de EPS no país, passou por uma
retração significativa em 2014, especialmente nas
linhas branca e marrom. Apesar do cenário de menor disponibilidade de EPS pós-consumo, a Termotécnica manteve estável o percentual de materiais
usados provenientes da reciclagem. Este resultado
foi possível graças aos esforços contínuos para a

2014
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captação de embalagens por meio de uma ampla
cadeia de Logística Reversa que envolve todos os
elos da cadeia do EPS (indústrias clientes, varejistas, cooperativa de catadores e gerenciadores
de resíduos sólidos). E, também, à intensificação
de ações de disseminação da cultura de reciclagem, como o lançamento do Portal Reciclar EPS.
Acesse e confira em www.reciclareps.com.br

Gestão e desempenho Ambiental

O ciclo de vida do plástico, do
berço aos novos produtos e
com ênfase na reciclagem, foi
apresentado pela Termotécnica nas feiras Interplast (SC) e
Feiplastic (SP), numa iniciativa
que contou com o patrocínio
da Innova e apoio de outras
entidades.

Parceria com o meio acadêmico
A Termotécnica desde 1994 conta com o apoio do Departamento de Engenharia Química
e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em muitos
de seus projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Ao longo destes anos,
o fomento entre companhia e instituição trouxe pontos significativos que auxiliaram a promover melhorias na produtividade, tecnologias atualizadas e competitivas, ecoeficiência,
inovação empreendedora e também colaboraram a alcançar o patamar de referência em
sustentabilidade no mercado de EPS.
O desenvolvimento humano também foi destaque nesta parceria. Diversos profissionais foram formados nos
níveis de graduação e pós-graduação com o apoio de bolsas de pesquisas através dos projetos Termotécnica,
UFSC e Governo Federal. Através deste programa a Termotécnica pode contar com a atuação de profissionais
capacitados em suas linhas operacionais e estratégicas, mantendo seu compromisso em ser uma empresa de
classe mundial. Esses resultados capacitam a competitividade da Termotécnica por ser uma companhia única
e verticalizada, com processos de fabricação de sua própria matéria-prima eficientes e flexíveis e atuação na
linha produtiva de seus clientes.
Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014
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Energia

Intensidade Energética

Consumo de energia dentro da
organização

Consumo de energia
elétrica/Consumo MP

EN5

(Em Giga Jaule)

EN3
Biomassa
Energia Elétrica
Óleo BPF

14%
24,7%
0,3%

Gás natural

3,7%

Diesel

0,4%

Combustíveis (GJ)

2012

2013

2014

Biomassa

269.631

271.752

356.935

Energia Elétrica

106.854

93.341

87.867

Óleo BPF

194.733

152.965

154.780

GLP

2.093

1.600

1.661

Gás natural

14.718

29.757

23.137

Diesel

1.959

541

2.796

Total Energia Global

589.991

549.959

627.179

1,36

1,58

1,55 elétrica por volume bruto de materiais processados,

está sendo relatado pela primeira vez. De 2012 para
2013 houve um aumento de intensidade energética por conta da redução de volume de materiais
processados, consequência da redução do portfólio,
0,0
2012 2013 2014 ocupando menos a capacidade instalada do que estava dimensionada, em layout e infraestrutura, para
o patamar de produção anterior. A busca pela menor intensidade energética com
a nova configuração começou em 2013 e apresentou os primeiros resultados
positivos um ano depois. Em 2014, a Termotécnica diminuiu em 2% o consumo
de energia por volume processado.

56,9%

GLP

Este indicador, que mostra o consumo de energia

2,0

1,0

Petrolina, projetada com ecodesign
Construída com Monoforte, a unidade própria da Termotécnica em Petrolina
iniciou operações em abril de 2014. A gestão ambiental dos aspectos significativos garante a boa performance da unidade. A água utilizada na caldeira é
reciclada. Cerca de 70% de toda a geração de vapor é reutilizada. A redução
do consumo de água gerou também a redução do consumo de produtos
químicos para o seu tratamento, na ordem de 15%. Outra novidade é o circuito de bombeamento de água de resfriamento, que recebeu equipamentos
que reduzem em cerca de 30% o consumo e os picos de energia elétrica na
partida, além de dispensar o uso de óleo lubrificante. O sistema de aquecimento de água por serpentina reaproveita a caloria da água de descarga
das moldadoras, o que auxilia o aquecimento de água na caldeira (10ºC a
mais), aumentando sua produtividade e proporcionando a redução no
consumo de combustível da caldeira.

As diretrizes G4 do GRI colocam a energia elétrica no mesmo indicador das
demais fontes energéticas utilizadas pelas empresas. Esta nova formatação ampliou a comparabilidade da participação deste insumo na Matriz de Consumo de
Energia nos últimos anos, nos quais a Termotécnica vem buscando alternativas
mais sustentáveis.
Atualmente a biomassa, utilizada nas unidades de Manaus, Rio Claro e São José
dos Pinhais, ocupa o maior percentual da matriz energética: 56,9%. Desde
2011, quando começou a acompanhar este indicador, a Termotécnica ampliou
em 17 pontos percentuais a participação da biomassa, um recurso renovável e
reduziu em 15 pontos percentuais a utilização do óleo BBF, combustível fóssil
derivado do petróleo.
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Água

Total de água retirada por fonte

Descarte total de água, por qualidade
e destinação

EN8

270
250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
30
10

EN22
16,0

14,4

14,0

12,2

12,0

11,9

1,0
8,0

Efluentes industriais
(mil m³)

6,0
4,0

260
218

120

140

2013

107

2013

Superficial (mil m³)
Subterrânea (mil m³)
Total(mil m³)

2014

Desde 2012, a Termotécnica vem reduzindo o consumo de águas provenientes
de fontes subterrâneas, o que representa um impacto positivo ao meio ambiente, que tem maior dificuldade em repor seus lençóis freáticos. O consumo global de água, embora tenha ocorrido em menor intensidade, teve esta redução
influenciada basicamente pela diminuição do volume de produção.

0,0

2012

106

125
93

2012

2,0

213

2014

Em 2014 a geração de efluentes industriais resultantes das operações da planta
química, em Joinville, diminuiu na mesma proporção em que foi reduzido o
consumo de água na transformação.

Emissões e efluentes

Valor de multa e sansões não-monetárias

Emissões de substâncias destruidoras
da camada de ozônio (SDO)

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

EN20
O EPS não contém os gases causadores de efeito estufa CFC e HCFC em
sua composição e a Termotécnica não utiliza qualquer tipo de gás refrigerante nos seus processos de resfriamento.
Toda a refrigeração na transformação utiliza como fluido a água num sistema de circulação fechado, o que também evita a geração de efluentes
líquidos.
Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014

EN29

A Termotécnica não sofreu sanção ou multa em 2014, pois atendeu aos requisitos da legislação ambiental.

Número e volume total de
derramamentos significativos

EN24

Em 2014 não houve nenhum derramamento nas unidades fabris da Termotécnica.
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Emissões

Redução de gases de efeito estufa
EN19

Bitrens

A racionalização da logística de transporte do EPS é estratégica
para a redução das emissões. Em 2014, a Termotécnica contou
com iniciativas que reduzem o impacto neste sentido.

Novo processo de fretes em Rio Claro

As entregas direcionadas para um cliente, atendido pela Termotécnica Rio Claro, eram
realizadas através de carretas. Em 2014 após diversos estudos e análises logísticas,
o transporte do produto passou a ser feito por meio de bitrens. A perspectiva para
o período de um ano é reduzir em 756 o número de viagens e evitar o consumo de
21.779 litros de diesel, o que representa uma redução de emissões totais de CO2 –
Equivalente (toneladas métricas/ano) de 56,1.

Desde 2012, a unidade de Rio Claro vem sistematizando o processo de fretes, para reduzir o consumo de diesel e, consequentemente, as emissões resultantes do combustível.

Quantidade de viagens
1.686

Emissões totais de CO2

Carretas

Equivalente toneladas métricas/ano
668
600

930
Bitrem

619
555

500

Consumo de diesel (litros)

400
300
200

97.647

75.868

100

2012 2013 2014
Observação: as emissões publicadas no Relatório de 2013 contemplaram apenas um piloto deste projeto

Cabotagem Joinville Manaus
Em 2014, a Termotécnica substituiu os fretes rodoviários de matéria-prima entre Joinville e Manaus pelo uso da cabotagem, um meio de transporte com vantagens como a menor emissão de
gases de efeito estufa e redução do impacto na malha rodoviária brasileira.
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Emissões Totais de CO2 Equivalente
(toneladas métricas/ano)

283
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Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição
EN23

Peso total de resíduos (ton)
223

999

310

350

15
1.351

2012

2013

2014
968

583

163

Classe I
Classe IIA
Classe IIB

Resíduo por tipo de disposição (%)
11,84%

0,04%
21,62%

28,88%

8,55%

2013

2012

2014
69,83%
8,25%

62,87%
88,11%

Tratamento externo
Disposição final
Reciclagem e reutilização

A Termotécnica vem investindo na gestão e monitoramento da geração de resíduos sólidos, especialmente na matriz, em Joinville, onde está instalada sua planta química.
Em 2014, a empresa reduziu em 17% a geração de resíduos não perigosos e diminuiu em 27% a geração de resíduos perigosos. Embora tenha havido redução em
valores absolutos, de forma relativa não houve redução no volume de materiais enviados para disposição final.
Termotécnica - Relatório de Sustentabilidade 2014
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Proteção Ambiental
Total de investimentos e gastos
(em milhares de R$)

EN19

R$ 4.800

• Continuar investindo na gestão de resíduos sólidos para reduzir a geração de resíduos nas fábricas
e as taxas de envio à destinação final em aterros.

R$ 4.200
R$ 3.600

2009

R$ 3.000

2010

R$ 2.400

2011

R$ 1.800

2012

R$ 600

• Maximizar a performance ambiental da Termotécnica em relação ao consumo de recursos como
materiais, água e energia.
• Estudar alternativas para tornar a matriz ambiental cada vez mais limpa na geração de energia
térmica.

R$ 5.200

R$ 1.200

Desafios Ambientais

2013

• Expandir e desenvolver novos projetos logísticos para maximizar a ocupação de caminhões, transportando mais produtos e reduzindo o número de viagens e a geração de emissões que afetam
o aquecimento global.
• Manter e ampliar os níveis de captação de resíduos de EPS e incorporação em produtos destinados à venda no mercado.

2014

R$ 0

Em 2014, os investimentos em proteção ambiental aumentaram, superiores ao patamar de 2012. Uma parcela
significativa destes recursos foi destinada à ampliação da
infraestrutura e da capacidade para o negócio de reciclagem do EPS. Esta é uma ação estratégica para ampliar
o uso deste produto 100% reciclável, em um cenário de
entrada em vigor da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que visa a destinação correta dos resíduos e o fim
dos lixões nos próximos anos. A Termotécnica também
realizou investimentos significativos na modernização e
adequação dos seus sistemas de combate a incêndios em
diversas unidades.
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SUMÁRIO GRI

CONTEÚDOS PADRÃO GERAL

Indicadores GRI

Referência (pág.)

Omissões e Justificativas

Relação c/
Princípios
Pacto
Global

Verificação
Externa

Estratégia e Análise
G4-1 - Declaração do detentor do cargo com
maior poder de decisão sobre a relevância da
sustentabilidade para a organização

7

1,8,9

Não

Perfil Organizacional
G4-3 - Nome da organização

8

Não

G4-4 - Principais marcas, produtos e/ou serviços

8

Não

G4-5 - Localização da sede

8

Não

G4-6 - Número de países em que a organização
opera

10

Não

G4-7 - Natureza da propriedade e forma jurídica
da organização

10

Não

G4-8 - Mercados atendidos

9

Não

G4-9 - Porte da organização

10

Não

G4-10 - Perfil da força de trabalho

Não estão considerados no perfil os terceirizados que atuam nas unidades, pois não são
controlados a partir do corporativo e sim nas
unidades

25

6

Não

1,2,3

Não

G4-11 - Percentual de empregados cobertos por
negociação coletiva

Os colaboradores efetivos são 100% cobertos por acordos e
convenções coletivas, inclusive aprendizes e estagiários.

G4-12 - Descrição da cadeia de fornecedores da
Companhia

9

Não

Desativação da Unidade de Goiânia e inauguração de sede
própria em Petrolina

Não

G4-14 - Explicação de se e como a organização
aplica o princípio de precaução

13

Não

G4-15 - Cartas, princípios ou outras iniciativas
desenvolvidas externamente de caráter econômico, ambiental e social, que a organização
subscreve ou endossa

12

G4-13 - Principais mudanças na estrutura da
Companhia durante o período coberto
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1,2,7,8
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Não

G4-16 - Participação significativa em associações e/ou organismos nacionais/internacionais
de defesa em que a organização: possui assento
em grupos responsáveis pela governança corporativa; integra projetos ou comitês; contribui
com recursos de monta além da taxa básica
como organização associada

12

7,8,9

Não

Aspectos Materiais Identificados e Limites
G4-17 - Lista de entidades incluídas nas demonstrações financeiras

4

Não

G4-18 - Processo para definição do conteúdo e
limite do relatório

4

Não

G4-19 - Lista de aspectos materiais identificados
no processo de definição do conteúdo

5

Não

G4-20 - Limite de cada aspecto material para a
organização

5. Identificação feita de forma única e foram considerados
os mesmos aspectos para todas as unidades devido à similaridade entre as mesmas

Não

G4-21 - Limite de cada aspecto material fora da
organização

5. Todos os aspectos apresentados são considerados relevantes para os públicos com base nas consultas realizadas
que foram consideradas amostras significativas.

Não

G4-22 - Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações fornecidas
em relatórios anteriores

4

Não

G4-23 - Mudanças significativas em comparação
com anos anteriores no que se refere a escopo
e limite dos aspectos abordados

4

Não

Engajamento de Stakeholders
G4-24 - Lista de stakeholders engajados pela
organização

4

Não

G4-25 - Base usada para identificação e seleção
de stakeholders para engajamento

4, 21, 30 e 43

Não

G4-26 - Abordagem adotada pela Companhia para
engajar stakeholders e frequência do engajamento

4, 21, 30 e 43

Não

G4-27 - Principais tópicos levantados durante o
engajamento de stakeholders e medidas adotadas pela Companhia para abordá-los

5

Não

Perfil do Relatório
G4-28 - Período coberto pelo relatório

4

Não

G4-29 - Data do relatório anterior mais recente

4

Não

G4-30 - Ciclo de emissão dos relatórios

4

Não
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G4-31 - Dados para contato sobre dúvidas em
relação ao relatório
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Não

G4-32 - Opção de aplicação das diretrizes (essencial ou abrangente) índice GRI e verificação
externa

4

Não

Os indicadores econômicos da empresa foram verificados
pela empresa de auditoria KPMG, mas os demais indicadores do relatório estão inseridos no sistema integrado de
gestão e foram verificados por auditorias internas e externas

Não

G4-33 - Descrição da política e prática adotadas
para verificação externa dos dados

Governança
G4-34 - Estrutura de governança, incluindo
comitês

A estrutura da empresa não conta com comitês de apoio à
Administração, mas comtempla comitês de apoio à Operação com participação da Diretoria

Não

Ética e Integridade
G4-56 - Valores, princípios, padrões e normas
de comportamento da organização, como códigos de conduta e de ética

12

1,2,7,8

Não

CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS
CATEGORIA ECONÔMICA
Aspecto Desempenho Econômico
G4-EC1 - Valor econômico direto gerado e distribuído

22

Sim

Aspecto Práticas de Compra
G4-EC9 - Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes

21

A matriz foi considerada a unidade relevante
e os cálculos efetuados com base no total da
empresa. Demais unidades não tiveram indicadores demonstrados

Não

CATEGORIA AMBIENTAL
Aspecto Materiais
EN1 - Materiais usados por peso ou volume

37

Considera as matérias-primas usadas na
transformação e não inclui o processo anterior da polimerização. Não inclui materiais não
renováveis

8

Não

EN2 - Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem

37

Considera o processo de reciclagem e o processo de transformação

8

Não

39

Incluída a energia elétrica e recalculado desde
7.8.9
2012 frente novo critério do G4. Os resultados
segmentados por processo não estão disponíveis.

Aspecto Energia
EN3 -Consumo de energia dentro da organização
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Não

EN5 - Intensidade energética

39

Considerado o balanço total em cada unidade
e calculado com base ao consumo de matéria
-prima. Resultados segregados por processos
não estão disponíveis.

7.8.9

Não

7.8

Não

7,8

Não

7,8,9

Não

7,8

Não

Aspecto Água
EN8 - Total de água retirada por fonte

40

Aspecto Emissões
EN19 - Redução de emissões de gases de efeito
estufa (GEE)

41

EN20 - Emissões de substâncias que destroem a
camada de ozônio

40

Relato contempla iniciativas de redução em
transporte de produtos e inclui como base o
CO2

Aspecto Efluentes e Resíduos
EN22 - Descarte total de água, discriminado por
qualidade e destinação

40

Inclui apenas a polimerização que atende os
padrões da LAO, sendo este efluente não reutilizado. Não inclui os efluentes sanitários de
todas as unidades.

EN23 - Peso total de resíduos, discriminado por
tipo e método de disposição

42

7,8,9

Não

EN24 - Número total e volume de vazamentos
significativos

40

7,8,9

Não

7,8,9

Não

7,8,9

Não

7,8,9

Não

Aspecto Produtos e Serviços
EN28 - Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos, por categoria de produto

37

Dados calculados com base no volume de material captado no mercado e peso faturado

Aspecto Conformidade
EN29 - Volume monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias
aplicadas em decorrência da não conformidade
com leis e regulamentos ambientais

40

Aspecto Geral
EN31 - Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo

43

Inclui investimentos e custos com a logística
reversa

Expediente
Coordenação Geral - Termotécnica | Albano Schmidt - Presidente
Regina Zimmermann - Diretora de Operações | Thiago Hess dos Santos - Marketing
Conteúdo Técnico GRI - Grupo de Sustentabilidade Termotécnica
Projeto Editorial - EDM Logos Comunicação Corporativa | Simone Schuler Gehrke | Carla Lavina | Fernanda Thiesen
Projeto Gráfico e Editoração - R2 Bureau de Artes Gráficas
Fotografia - André Kopsch | Banco de Imagens Termotécnica
Ilustrações - Ronaldo Diniz
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CATEGORIA SOCIAL
SUBCATEGORIA PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE
Aspecto Emprego
LA1 - Total e taxas de novas contratações de
empregados e rotatividade por faixa etária,
gênero e região

25

LA2 - Benefícios oferecidos a empregados de
tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio
período, discriminados pelas principais operações

28

6

Não

Não

Aspecto Saúde e Segurança no Trabalho
LA5 - Percentual da força de trabalho representada em comitês formais de saúde e segurança,
compostos por empregados de diferentes níveis
hierárquicos, que ajudam a monitorar e orientar
programas de saúde e segurança no trabalho

32

LA6 - Taxas de lesões, doenças ocupacionais,
dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados
ao trabalho, por região e gênero

32

Não

Taxas de lesão e absenteismo apresentadas
através de ISAT e IFAT, calculados conforme
legislação brasileira

Não

Aspecto Treinamento e Educação
LA9 - Média de horas de treinamento por ano,
por empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

28

LA11 - Percentual de empregados que recebem
regularmente análises de desempenho e de
desenvolvimento de carreira, discriminado por
gênero e categoria funcional

28

Não

6

Não

SUBCATEGORIA DIREITOS HUMANOS
Aspecto Investimentos
HR1 - Percentual e número total de contratos de
investimentos significativos que incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram
submetidos a avaliações referentes a direitos
humanos

20

1,4,5

Não

HR2 - Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos relativos
a aspectos de direitos humanos relevantes para
as operações, incluindo o percentual de empregados que recebeu treinamento

25

1

Não
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Aspecto Trabalho Infantil
HR5 - Operações identificadas como de risco
significativo de ocorrência de trabalho infantil e
as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil

21

5

Não

4

Não

10

Não

Aspecto Trabalho Forçado ou Análogo
HR6 - Operações identificadas como de risco
significativo de ocorrência de trabalho forçado
ou análogo ao escravo e as medidas tomadas
para contribuir para a erradicação do trabalho
forçado ou análogo ao escravo

21

SUBCATEGORIA SOCIEDADE
Aspecto Combate à Corrupção
SO3 - Percentual e número total de operações
submetidas a avaliações de riscos relacionados à
corrupção e aos riscos significativos identificados

20

SUBCATEGORIA RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
Aspecto Saúde e Segurança do Cliente
PR1 - Percentual das categorias de produtos e
serviços significativas para as quais são avaliados impactos na saúde e segurança buscando
melhorias

20

PR2 - Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários
relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante o
ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado

20

PR4 - Número total de casos de não conformidades com regulamentos e códigos voluntários
relacionados a informações e rotulagem de
produtos e serviços, discriminados por tipo de
resultado

20

PR5 - Resultados de pesquisa de satisfação do
cliente

20

PR8 - Número total de reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e à perda
de dados de clientes

20

PR9 - Valor monetário de multas (significativas)
por não conformidade com leis e regulamentos
relativos ao fornecimento e uso de produtos e
serviços

20

1,2,8
Não

Não

Não

Não

Não

Não
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