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Mensagem da Diretoria
Compromisso com a Sustentabilidade GRI G4-1

Excelência. Essa é a palavra que 
queremos que pensem toda vez que 
alguém falar sobre a Plastek. Funcionários, 
clientes, fornecedores, órgãos públicos, 
nossa comunidade e sindicatos. Hoje 
somos referência, e não apenas no 
nosso ramo de negócio, porque essa 
palavra, “excelência”, ultrapassa os limites 
comerciais da nossa empresa.

Hoje, podemos nos orgulhar de estarmos 
presentes nas casas das famílias 
brasileiras. Algo que conseguimos ao 
oferecer ano após ano as melhores 
soluções em embalagens plásticas do 
mercado nacional. O planejamento 
estratégico e o comportamento ético foram 
fundamentais na construção da empresa 
que nos tornamos.

O ano de 2014 foi de mudanças, 
principalmente cultural, para todos que 
interagem com a cadeia de valor da 
Plastek. Os planos de gestão que estamos 
implementando estão começando a 
refletir nos resultados financeiros, 
ambientais e sociais desejados. Estamos 
no caminho certo, apesar de termos muito 
ainda a caminhar. 

Por isso, estamos evoluindo na prestação 
de contas a nossos stakeholders. Em 2012 e 
2013, publicamos de próprio cunho nossos 
primeiros relatórios nos parâmetros da 
GRI (Global Reporting Initiative). Desta 
vez, estamos aumentando seu escopo e 
ampliando a análise crítica sobre nossas 
operações e resultados.

A ampliação do relatório é uma das medidas 
que estamos adotando e que acompanham 
nossa visão de crescimento econômico 
sustentável e de representatividade na 
cadeia do plástico no Brasil.

Entre as principais ações que estão 
sendo realizadas, estamos investindo no 
aperfeiçoamento da produção, na obtenção 
de certificações e, por meio do programa 
de melhoria contínua, familiar aos nossos 
stakeholders, o aprimoramento da gestão. 

Para o próximo ano, mais transformações 
estão por vir. Todas, com o intuito de 
deixar-nos cada vez mais próximos da 
nossa principal meta, a excelência. 
 
 

Carlos Henrique Massarotto 
Diretor de Operações 

da Plastek no Brasil

“Excelência. Essa é a palavra que queremos 
que pensem toda vez que alguém falar 

sobre a Plastek.”

MENSAGEM DA EQUIPE

Temos orgulho em apresentar nosso Relatório 
de Sustentabilidade 2014. Nosso objetivo é 
apresentar aos leitores um conteúdo que 
conecte as informações mais importantes da 
organização com as expectativas dos nossos 
públicos interessados.

No desenvolvimento do texto, apontamos 
os indicadores de desempenho da gestão 
Plastek, para que você possa conhecer a 
evolução de nossas atividades e confirmar 
as práticas de sustentabilidade na qual 
estamos investindo.

A fim de garantir a materialidade e a 
credibilidade das informações que serviram 
de base para este relatório, nossos dados 
corporativos, publicações, pesquisas 
internas e demais comunicações estão 
aderentes às Diretrizes e Princípios da 
Global Reporting Initiative – GRI-G4 e estão 
à disposição para os interessados que 
quiserem se aprofundar mais no tema.

Procuramos enfatizar nossa cultura 
organizacional, baseada nas circunstâncias 
em que atuamos e no nosso jeito de operar. 
Demonstramos também como a estrutura 
de governança é importante para a criação 
de valor no contexto da sustentabilidade. 

Ao longo do conteúdo, você poderá verificar 
os destaques nas questões materiais, 

correlacionadas aos riscos e oportunidades 
internos e externos, que podem influenciar 
o desempenho da empresa. 

O processo adotado para determinar os 
temas prioritários está alinhado às nossas 
estratégias e ao nosso processo de tomada 
de decisão, aplicado ao diálogo com 
nossos stakeholders. Apresentamos nossas 
informações em categorias denominadas 
Econômica, Social e Ambiental e seus 
respectivos limites de gestão.

Destacamos as principais estratégias 
do negócio, com base no levantamento 
dos principais indicadores por aspecto, 
demonstrando nosso compromisso com 
os funcionários, com os clientes, com os 
fornecedores e com a comunidade, no 
intuito de garantir a perenidade do negócio. 

Estamos convictos de que o relatório 
de sustentabilidade Plastek 2014 é um 
importante elemento no processo contínuo 
de evolução e crescimento da organização. 
Esperamos sempre fornecer informações 
relevantes e poder contar com você, leitor, 
para buscarmos sempre o melhor na 
comunicação de mão dupla.

Boa leitura!

Comitê de Coordenação do  
Relatório de Sustentabilidade
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Uma das formas de demonstrar a capacidade da empresa em gerenciar seus impactos 
e criar oportunidades de sustentabilidade é refletir sobre sua presença no mercado 
seja no desenvolvimento do comercio local, na valorização dos salários aplicados, 
na contratação local e na não discriminação por gênero. Os aspectos: política de 
RH, compromissos sociais e ambientais, objetivos e metas incluindo a cadeia de 
fornecedores, são elementos de abrangência econômica que interferem nas atividades 
operacionais e comerciais e influenciam o ambiente e a sociedade local e geral.

A dimensão ambiental da sustentabilidade é fator preponderante na tomada de decisão 
estratégica para a organização, pois diz respeito aos impactos sobre os ecossistemas, 
incluindo solo, ar e água, Portanto, interfere nas condições financeiras e econômicas. 
Por essa razão a Plastek tem mantido e implementado suas políticas de meio ambiente, 
concretizado seus projetos e planejado metas futuras, sempre norteada por seus 
valores internos.

A dimensão social da sustentabilidade refere-se aos impactos da organização sobre 
os sistemas sociais em que atua. O conteúdo descrito no relatório de sustentabilidade 
2014 se baseia essencialmente em normas nacionais e internacionais das práticas 
trabalhistas (convenções trabalhistas – OIT, promoção da ação social – ONU) da política 
anticorrupção, de saúde e segurança no trabalho, treinamento e educação, diversidade 
e igualdade de oportunidades; responsabilidade pelo produto (privacidade do cliente e 
interesse do consumidor).

O conteúdo considerou a importância desses elementos para a operação e reputação 
da marca, de forma que tanto interna e externamente, refletisse as perspectivas das 
partes envolvidas.

Transparência, Diálogo e  
Prestação de Contas

Em 2012, a Plastek fez uma escolha 
definitiva de publicar seu primeiro relatório 
anual de sustentabilidade seguindo os 
parâmetros da GRI (Global Reporting 
Initiative). Um aprendizado muito grande 
foi conquistado desde então. Enquanto que 
no primeiro, quase de forma experimental 
foram respondidos apenas 13 indicadores, 
no relatório de 2014 são 63 indicadores, 
passando do formato GRI G3.1 para GRI G4.  
GRI G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30 

Durante este aprendizado, percebeu-
se a necessidade de aperfeiçoar as 
metodologias de cálculos de consumo, 
de água e de energia, de emissões e de 
produção de resíduos. Devido a essas 
mudanças, os valores aferidos em 2014 são 
consideravelmente superiores aos de anos 
anteriores, tornando alguns incomparáveis. 
GRI G4-13

Para estar de acordo com os parâmetros 
exigidos pela GRI, um trabalho minucioso 

foi realizado para definir os limites e 
impactos relevantes exercidos pela 
companhia sobre seus stakeholders. 
Integram esse grupo, funcionários, 
sindicatos, clientes, fornecedores, órgãos 
públicos e comunidade local. GRI G4-25

Foram feitas reuniões com funcionários 
em todos os níveis de hierarquia, diálogo 
com clientes e fornecedores integrantes 
da nossa cadeia de valor e uma constante 
observação do cenário no setor durante 
todo o ano nos ajudou a interpretar os 
temas prioritários que demandaram a 
escolha do modelo, tipo e extensão desse 
relatório. GRI G4-24, G4-26

As principais preocupações percebidas 
pelos stakeholders, de acordo com três 
grandes grupos, econômico, ambiental 
e social, foram classificadas da seguinte 
forma. GRI G4-19, G4-27

Econômico Ambiental Social
Presença no Mercado   

Práticas de compras   

Consumo de Materiais   

Consumo de Energia   

Consumo de água   

Efluentes e Resíduos   

Produtos e Serviços   

Emprego   

Saúde e segurança no trabalho   

Treinamento e Educação   

Diversidade e Igualdade de oportunidades   

Combate à corrupção   

Relacionamento com a comunidade   

Rotulagem de produtos e serviços   

Privacidade do Cliente   

Com essas prioridades definidas, o grupo 
de governança do relatório determinou 
quais os indicadores relacionados e seus 
limites para a organização, dando início 
à coleta da materialidade. O processo de 
gestão da sustentabilidade é estratégico 
para a empresa, todavia, o aprendizado 
evolui para uma análise cada vez mais 
apurada.  Por esse motivo, os limites dos 
aspectos identificados ainda não aparecem 

com clareza, mas foi determinada sua 
abrangência sob a estrutura da lógica do 
triple bottom line, a qual interliga os campos 
econômico, ambiental e social no Brasil.  
GRI G4-18, G4-20, G4-21

Para cada tema escolhido foram 
relacionados os indicadores alinhados à visão 
da Plastek, à materialidade e à propriedade 
da organização, sempre norteados pelos 
princípios de qualidade da GRI.

Fale com a Plastek  GRI G4-31

 
Informações adicionais: www.plastekbrasil.com.br

Perguntas e sugestões sobre o relatório devem ser encaminhadas para:  
Livia R. Bibian Santo, Gerente de Recursos Humanos 
livia.bibian@plastekgroup.com / (19) 3885-8226
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A Plastek no Brasil

PERFIL ORGANIZACIONAL

Fundada em 1971 por Joseph J. Prischak, 
em Erie, Pensilvânia (EUA), local onde 
está instalada a sede internacional da 
companhia, a Plastek está presente no 
Brasil desde 1999. Por aqui, instalou-se 
em Indaiatuba, na região de Campinas, 
importante polo industrial paulista e 
rapidamente se consolidou como uma líder 
do setor de peças plásticas injetadas.  
GRI G4-3

Apesar de possuir capital fechado, desde 
sua fundação, a companhia procura se 
expandir globalmente. Além das unidades 
nas duas maiores economias da América, a 
companhia também conta com uma planta 
na Inglaterra. GRI G4-5, G4-6, G4-7

Por seu potencial natural de qualidade e 
tecnológico, importantes conglomerados 

dos ramos alimentício, farmacêutico, 
higiene e cosméticos buscaram na 
companhia um diferencial para seus 
produtos. Hoje, as marcas que contam com 
a qualidade das embalagens feitas pela 
Plastek estão presentes na maioria das 
casas brasileiras. Muitas delas deixaram 
de ser apenas produzidas pela companhia, 
mas passaram a ser desenvolvidas por sua 
equipe técnica. GRI G4-4, G4-8

Atualmente, a unidade brasileira conta com 
338 empregados próprios para produzir 
mais de 2,5 bilhões de peças por ano. O 
capital imobilizado total dessa operação 
ultrapassa R$ 1,2 milhão, sendo que 
investimentos da ordem de R$ 5,7 milhões, 
a fim de elevar a capacidade produtiva da 
companhia, estão em andamento.   
GRI G4-9, G4-10

“As marcas que contam com a qualidade 
das embalagens feitas pela Plastek estão 
presentes na maioria das casas brasileiras.”

Visão, Missão, Valores GRI G4-56
     Fabricar produtos com qualidade 
     Funcionários e clientes satisfeitos 
     Maior motivação e produtividade 
     Reconhecer o fator humano como um                                                                       
       bem maior da companhia 

 Transferir conhecimento a todos os níveis 
 Desenvolver nas pessoas consumo                           
    consciente de água e energia 
 Redução de resíduos 
 Inserir iniciativas de sustentabilidade

O que faz a Plastek?

Na sociedade atual, não é mais possível que consumidores comprem produtos a 
granel ou soltos. São produtos cosméticos, farmacêuticos, alimentícios, que exigem 
acondicionamento que proporcione segurança, durabilidade e praticidade. A Plastek 
oferece soluções em embalagens plásticas para esses produtos. 

Mas como ela faz isso?

Elementos Preparação
Montagem e 

Acondicionamento
Transporte

1 2 3 4

Fornecedores nacionais e estrangeiros disponibilizam resinas, master batches (polímeros com 
pigmentos) e embalagens para transporte.

As resinas e os master batches são dosados proporcionalmente, conforme a receita de cada 
produto, dentro de injetoras a uma temperatura de 200°C a 250°C, liquefazendo o plástico. 
Esse plástico líquido é injetado no interior dos moldes, que resfriam o produto até o plástico 
se tornar sólido na forma desejada, seja na de uma embalagem de xampu ou na de uma 
tampa de pote de maionese. Esse processo leva de 7 a 12 segundos.

Ao saírem dos moldes, as peças seguem para a montagem ou, as que não necessitam passar 
por esse processo, vão diretamente para a armazenagem. Depois embaladas, recebem 
identificação, código de barras e são acondicionadas por tipo em grandes pallets.

Docas instaladas na companhia preparam a transferência dos pallets do armazém para os 
caminhões de transporte. Esses caminhões levam os produtos diretamente aos clientes.

1

2

3

 
4
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

Procurando meios de produzir cada vez 
melhor, a Plastek entendeu que uma 
estrutura de gestão horizontalizada 
permite que todas as áreas da companhia 
entendam a importância de seu papel para 
o processo produtivo. 

Essa organização permite que as metas 
almejadas pela companhia – que buscam 
sua consolidação como player mundial no 
fornecimento de embalagens plásticas de 
alta qualidade sejam alcançadas 
mais rapidamente. 

Presidência Diretor de 
Operações

Diretoria 
de Vendas

Gerência 
Financeira

Gerência 
de RH

Moldagem, Decoração e 
Montagem

Gerência 
Qualidade/SGI

Armazém

Informática

Diretoria 
Técnica

Gerência 
Produção

WCM

Compras

Gerência 
de TI

Engenharia

Ferramentaria de Construção 
e de Manutenção

PCS

Gerência 
Compras

Vendas

Qualidade

Gerência 
Manutenção

Finanças/Contábil Fiscal

Custos

Manutenção

RH/DP

Saúde e Segurança no Trabalho

BRC

Diretor de Operações
Carlos Henrique  

Massarotto

Diretor de Vendas
Julio da Cruz 
Lima Neto

Diretor Técnico
Franco Magno

Controller
Milena Gonçales de 
Andrade Piovezam 

Gerente de Produção
Claudio Mendes 

Bonini

Diretoria

O Comitê Diretivo de Governança, 
responsável por toda a operação da 
companhia no Brasil, é composto por 
dez membros alocados em áreas chaves 
da companhia. A presidência é exercida 
internacionalmente, pelo fundador Joseph J. 
Prischak. GRI G4-34

Um dos diferenciais qualitativos da 
companhia, desde que se instalou no Brasil, 
é a permanência do corpo técnico. Em 
média, os funcionários que integram as 
áreas técnicas estão presentes há 14 anos, 
sendo que 2014 representou o décimo 
quinto ano de atividade no país.

Gerente de Compras 
José Fernando 

dos Santos

Gerente de  
Qualidade 

Rodrigo Antonio Paraizo

Gerente de TI
Ricardo Cesar 

Waetge

Gerente de 
Manutenção 

Paulo Augustin Beltran 

Gerente de RH
Lívia Rambelli 
Bibian Santo
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Gestão de Risco

Um dos princípios gerenciais adotados 
internamente é o princípio da precaução. 
Há instrumentos de controles operacionais 
em cada área da empresa que contemplam 
os aspectos, impactos e ações preventivas 
para seus processos. GRI G4-56

Entre as principais preocupações da 
companhia estão segurança, desperdício, 
qualidade e ética. Regularmente são feitas 
avaliações sobre a segurança no trabalho, 
consumo de água e energia. Para isso, 
existem equipes dedicadas para essas 
áreas, como a que integra a CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes), 
responsável pelas rondas de segurança 
pela fábrica e monitoramento do uso 

obrigatório de todos os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs). GRI G4-14

No campo ético, as ações existentes serão 
ampliadas para o próximo ano. O código de 
ética será revisado e todos os funcionários 
próprios e terceirizados receberão 
treinamento sobre as mudanças.

Para o próximo ano, foi estabelecida a 
meta de criar um comitê de ética que 
disponibilizará aos funcionários um canal 
de denúncias e sugestões anônimas. 
Mensalmente, este comitê divulgará planos 
de ação para solucionar os problemas 
mais importantes. 

CERTIFICAÇÕES

A busca incessante pela qualidade se reflete 
nas certificações conquistadas pela Plastek. 
O ano de 2014 representou um grande 
avanço nesse sentido. Foram investidos 
cerca de R$ 100 mil em adaptações e 
adequações produtivas para a manutenção 
e conquista de novas certificações.

Entre as que a companhia já possuía 
estão a ISO 9001 – que regula a qualidade 
dos produtos, recebida em 2001– e a ISO 
14001 – que regula a sustentabilidade 
dos processos, recebida em 2003. Seus 
processos produtivos também estão em 
conformidade com as regras da FDA (Food 
and Drugs Adminstration), a agência 
sanitária americana. 

A principal meta para 2015 é a obtenção 
da certificação britânica BRC IoP Global 
Standards for Packaging, que regula 
globalmente os processos de produção de 

embalagens. Nestes anos, foram investidos 
R$ 76 mil para a aplicação das regras 
impostas pelo instituto britânico, como a 
utilização do sistema de Análise de Perigos 
e Pontos Críticos de Controle (HACCP, na 
sigla em inglês).

A conquista dessa certificação colocará 
a companhia em um alto nível de 
competitividade dentro do Brasil, podendo 
ser a primeira no segmento a receber tal 
grau de conformidade.

Outras normas de segurança, estabelecidas 
pela NR10 e pela NR12, devem ser 
implementadas nos próximos anos. As 
metas em relação a essas exigências do 
Ministério do Trabalho e Emprego são de 
conclusão dos processos de adequação 
à NR10 até 2016, ano em que deve ser 
inciada a implementação da NR12.

“A conquista da certificação BRC IoP colocará a 
companhia em um alto nível de competitividade dentro 

do Brasil, podendo ser a primeira no segmento a 
receber tal grau de conformidade.”

Certificações Principal Meta para 2015

19Relatório de Sustentabilidade Anual Plastek - 2014 20



21 22



Indicadores de Desempenho

DESEMPENHO ECONÔMICO 

Com custos em elevação, exemplificados 
por uma inflação e por um preço de energia 
que estão em ascensão, a competitividade 
operacional se tornou um dos principais 
pontos de discussão interna. Assim, 
planos para aperfeiçoar os processos 
produtivos da companhia foram estudados 
globalmente, a fim de reduzir esses custos 
e aumentar a rentabilidade.

Dessa necessidade, nasceu o WCM Plastek 
(World Class Manufacturing Plastek), um 
programa internacional que promove a 
evolução contínua dos processos. 

Iniciado em 2012, esse programa cresceu 
no último ano e novos focos de atuação 
foram adicionados ao escopo original e, 
como determina o pensamento de melhoria 
permanente, a meta para 2015 é ampliá-lo 
ainda mais.

Com essas ações, a gestão operacional 
recebe atenção permanente de todas as 
áreas. O crescimento do WCM é um  
ponto estratégico para o desenvolvimento 
da companhia.

PILARES FUNÇÕES

Treinamento & 
Desenvolvimento

Promover o conhecimento e desenvolver as habilidades dos 
funcionários, contribuindo para o aumento da qualidade e 
eficiência da produção

Qualidade 
Progressiva

Melhorar a qualidade da produção a fim de reduzir as perdas 
com a “não qualidade” e, consequentemente, os custos 
operacionais

Manutenção 
Planejada

Aumentar a confiabilidade e eficiência dos equipamentos 
por meio de rotinas de manutenção preventiva, baseadas no 
tempo e condição do maquinário

Melhoria Focada Reduzir custos operacionais ao atacar as perdas com  
mão-de-obra e maquinário, aumentando a eficiência global  
dos ativos

Gestão Autônoma Permitir a realização de atividades autônomas na fábrica, 
desburocratizando operações que operadores e técnicos 
realizam diariamente

20
14

20
13

WCM (World Class Manufacturing) Plastek

Hoje, os 20 grupos de trabalho 
estabelecidos para instituir as práticas 
impostas pelo WCM são orientados por 
estes pilares. Essa nova atitude está 
proporcionando uma mudança cultural, 
aplicando novas metodologias e permitindo 
que as perdas sejam reduzidas. 

O resultado está no custo da “não 
qualidade” da produção. Como a 
companhia possui restrições para o uso de 

materiais reciclados, devido a condições 
técnicas – a reciclagem responde por 0,5% 
de toda matéria-prima usada –, os produtos 
acabados que não correspondem às altas 
exigências internas precisam ser rejeitados. 
GRI G4-EN2

Em 2014, as perdas financeiras somaram R$ 
182,3 mil, um corte de aproximadamente 
50% em relação ao ano anterior. 

Essa maior eficiência fez com que o uso de matérias-primas na fábrica ficasse estável em 
relação ao ano anterior. Um exemplo é o volume processado de resina. GRI G4-EN1

1.100 ton

1.600 ton

variação
-31%

7.100 ton
6.700 ton

variação
-6%

2.200 ton
2.500 ton

variação
+14%

2013 
2014

1. Polipropileno 
2. Polietileno de Alta Densidade 
3. Polietileno de Baixa Densidade

Resina processada (em toneladas)

1 2 3
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Clientes

Na década de 1990, quando a Plastek 
decidiu abrir uma fábrica no Brasil, 
ela contou com uma grande parceira 
internacional, a Unilever, que se tornou 
seu primeiro cliente no país. Esse 
relacionamento permanece até os dias 
de hoje e comprova a confiabilidade da 
companhia em ser um parceiro de longo 
prazo de empresas de classe mundial.  

Desde então, a qualidade dos serviços 
prestados pela companhia passou 
a ser reconhecida por importantes 
multinacionais que hoje integram sua 
carteira de clientes. 

Há cerca de quatro anos, uma mudança 
na estratégia comercial da companhia 
levou a uma restruturação dos serviços 
de pós-venda. A cultura passou a ser de 

estreitamento de laços e relacionamento 
permanente com os clientes. O intuito 
é aperfeiçoar a parceria entre empresa 
e clientes para que, juntos, busquem 
resultados cada vez melhores. 

Isso ampliou a parceria entre as empresas, 
permitindo que a Plastek ajude seus 
clientes a confeccionarem melhores 
produtos, reduzirem custos e resolverem 
problemas de forma mais rápida e eficiente. 
Trouxe também uma fidelização que é 
chave para o futuro.

A satisfação dos clientes cresceu 
rapidamente desde então. Enquanto que 
em 2012, em uma escala de 0 a 10, os 
parceiros indicavam uma satisfação de 8,5 
pontos, essa marca passou para 8,9 em 
2013 e chegou a 9,2 em 2014. GRI G4-PR5

Clientes

Fornecedores 

Para garantir uma qualidade cada vez 
maior, a escolha certa de fornecedores de 
insumos e serviços é determinante. Afinal, 
o gasto com essas compras representa 
57% do total das receitas. Dessa forma, 
são necessários parceiros que entreguem 
produtos e serviços de qualidade e 
certificados, que contribuam para a 
excelência dos produtos finais. 

No processo produtivo, são utilizados 
apenas três tipos de matérias primas, 
disponibilizadas por poucos fornecedores.

No entanto, para o pleno funcionamento 
da companhia, uma enorme gama de 
produtos e serviços é necessária. Ao todo, 
a companhia conta com 741 fornecedores, 
sendo 28 internacionais – responsáveis 
pela maior parte do maquinário e algumas 
resinas – e 703 nacionais, além de 10 
transportadores. GRI G4-12, G4-EC9 

Fornecedores

Nacionais

3,8%94,8% 1,35%

Fornecedores
Transportadoras

Internacionais

Origem dos Fornecedores

Cadeia de suprimentos Plastek

Indústria Petroquímica Master batch Embalagens
Combustíveis Fósseis, Nafta, GN

1. Polipropileno 
2. Polietileno

Pigmentos e Aditivos Caixas papelão
Sacos plásticos

Composto Colorido

Clientes
Peças plásticas

1 2
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Para assegurar que os serviços e produtos 
contratos acompanhem o padrão de 
qualidade imposto pela companhia, 
todos os parceiros passam pelo crivo do 
departamento de compras, que exige 
certificações ou, no caso de não possuírem, 
que comprovem sua expertise e excelência. 
Como parte da política de contratação, para 

toda compra acima de R$ 3 mil é necessária 
a cotação com três empresas diferentes, a 
fim de encontrar o melhor custo-benefício e 
garantir a lisura em todas as transações.

Devido às altas exigências impostas aos 
parceiros, ao longo de 2014 não houve 
alterações significativas no quadro de 
principais fornecedores. GRI G4-13 

Produto

Uma empresa que possui ambições 
tão grandes em relação à qualidade de 
seus produtos e seu posicionamento 
como um player global precisa 
investir massivamente em inovação e 
diferenciação de seu portfólio. 

Nesse último ano, pesquisas e 
desenvolvimento de projetos foram 
direcionados para o aprimoramento 
das embalagens alimentícias. Foram 
investimentos feitos para a melhoria de 
design, redução de peso e melhoria dos 
processos para otimização de ciclos.

A implantação do sistema HACCP, cujo 
propósito é identificar perigos potenciais 

à segurança alimentar, foi um dos 
trabalhos realizados em busca desse 
aprimoramento. As análises feitas sob a 
metodologia do HACCP têm por objetivo 
garantir que todo o processo de fabricação 
dos produtos esteja em conformidade 
com as normas internacionais. O sistema 
é recomendado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e órgãos que fornecem 
certificações de conformidade. 

Tal esforço se reflete na ausência de 
reclamações e multas recebidas pela 
companhia em 2014. Continuar dessa 
forma é um compromisso da Plastek. 
GRI G4-PR8, G4-PR9

Consumo de Energia

A gestão da energia elétrica foi um dos 
principais focos de atuação da companhia 
nesse último ano. Esforços foram sendo 
concentrados na redução de perdas a fim 
de diminuir a relação entre uso de energia 
por tonelada de resina processada – a 
principal medição adotada pela companhia.

Em 2014, dois importantes problemas 
foram solucionados: vazamentos no 
sistema de ar comprimido e a separação 
dos sistemas de água dos processos de 
moldagem e de decoração. Os efeitos 
conseguidos com esses trabalhos foram 
o aumento da eficiência energética do 

DESEMPENHO AMBIENTAL

A eficiência operacional é necessária para o crescimento da Plastek. Nos últimos anos, 
avanços foram conquistados a partir da renovação de contratos de energia, avaliação do 
consumo de eletricidade, melhor uso da água, investimentos na destinação de resíduos e, 
principalmente, pela mudança de cultura ocasionada pelo WCM, programa internacional 
para evolução contínua de processos, citado entre os investimentos que tem contribuído 
para o desempenho econômico da companhia.

“Produzir embalagens alimentícias 100% seguras  
é um compromisso da Plastek.”

sistema de compressão de ar e da bomba 
d’água. O retorno estimado com as 
soluções encontradas soma R$ 330 mil 
por ano, equivalente a 3% do gasto no ano 
com eletricidade.

Neste ano, passou a ser adotada uma 
maneira mais apurada de medir o consumo 
de eletricidade devido à parceria entre 
a Plastek e seu fornecedor de energia 
elétrica. Isso tornou os valores aferidos 
incomparáveis aos de outros anos.

Energia por resina processada GRI G4-EN3, G4-EN6 2013 2014
Eletricidade (em MWh) 28.890 29.385

Resina (em Ton) 10.881 10.349

Relação (Em MWh/Ton) 2,66 2,84

Água por resina processada GRI G4-EN8 2013 2014
Água (em m³) 11.229 9.687

Resina (em Ton) 10.881 10.349

Relação (em m³/Ton) 1,03 0,94

Um dos objetivos para os próximos dois anos é diminuir a relação entre energia 
consumida por resina processada. Ele será alcançado a partir de aprimoramentos nos 
equipamentos elétricos e redução de desperdícios. 

Água: uso consciente

Assim como a gestão energética, a hídrica também está passando por reformulações. Em 
2014, já foi obtido o primeiro resultado positivo: a redução do uso de água por tonelada 
de resina processada. 

Atualmente, todo o recurso hídrico utilizado 
é proveniente do poço artesiano localizado 
dentro da área da empresa. Uma meta 
para os próximos anos é utilizar a área 
coberta da fábrica para a captação de água 
de chuva, destinando-a para descargas e 
irrigação de área verde.

Há uma grande preocupação com a 
destinação correta dos recursos utilizados 

nos processos produtivos. Foram 
descartados na rede pública de tratamento 
9.668 m³ de água, ou seja, 99,8% do total 
utilizado na produção. 

Esse material recebe um tratamento 
físico-químico de descontaminação, 
fornecido pelo Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (SAAE), atendendo os parâmetros 
determinados pela legislação. G4-EN22
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Emissões e Descarte Seguro de Resíduos

Cuidadosa com seus resíduos industriais, a Plastek tem investido consistentemente 
no tratamento e destinação desses materiais. Sua área de atuação exige um cuidado 
permanente. GRI G4-EN23

No último ano, os valores gastos com tratamentos, criação de aterros e adaptações 
somaram mais de R$ 160 mil. Esses esforços refletem os compromissos sustentáveis 
adotados pela companhia. GRI G4-EN27, G4-EN31

Tratamento  
de resíduos 

sólidos

Tratamento 
de resíduos 

líquidos

Aterros 
sanitários

Destinação  
de lâmpadas

Adequações  
à certificação 

DNV

SAAE

R$79.142

R$26.185

R$2.008

R$32.734

R$8.739
R$12.081

Ações e Custos (em R$)

Foram toneladas de resíduos coletadas e receberam a destinação correta. Além disso, 
foram feitos investimentos para melhorar a medição dos resíduos, como o descarte de 
papelão e a produção de resíduos orgânicos. Isso tornou os números aferidos em 2014 
incomparáveis aos de 2013. 

Apesar dos esforços para a redução da 
produção de resíduos, foi observado 
aumento na geração de óleo contaminado 
devido à expansão do plano de prevenção 
de máquinas. 

Como parte do compromisso com o meio 
ambiente, investimentos foram feitos na 

instalação de uma balança para a medição 
dos materiais descartados. Anteriormente, 
essa medição era feita a partir de 
estimativas. Isso tornou incomparáveis 
os valores aferidos em 2014, de papelão 
descartado e de resíduos orgânicos, com o 
de anos passados. 

Tipo de Resíduo 2013 2014 Destinação
Sólidos contaminados 19.280 Kg 19.040 Kg Co-processamento
Líquidos contaminados 14.600 L 21.930 L Tratamento físico-químico
Óleo Contaminado 36.340 L 14.540 L Re-refino
Lâmpadas 1.374 Un 2.178 Um Descontaminação
Óleo Vegetal 100 L 450 L Reciclagem
Papelão 169.278 Kg N/D Reciclagem
Aparas de Plástico 54.100 Kg 51.832 Kg Reciclagem
Refugo 318.969 Kg 334.969 Kg Reciclagem
Liner 91.920 Kg 54.825 Kg Reciclagem
Sucatas 29.890 Kg 16.960 Kg Reciclagem
Pallets 5.600 Un 10.600 Un Reciclagem
Resíduo orgânico 55.250 Kg N/D Aterro Sanitário

Parcerias foram estabelecidas para a 
melhor utilização dos materiais que 
podem ser reciclados. Com a fábrica 
de papéis Nossa Senhora da Penha, 
localizada no Paraná, foi feito um plano de 
destinação de papelão para que a própria 
empresa o reutilize para a fabricação de 
papel e papelão reciclados.  As aparas de 
Liner também fazem parte de parceria 
semelhante, esta com a Brasiplac, que 
recicla 100% do material.

 

As sucatas são vendidas à empresa 
Gerdau, em Araçariguama, por meio de 
companhias intermediárias que beneficiam 
os resíduos. Os pallets de madeira que 
não possuem mais condições de uso são 
vendidos à Eucatex, também por meio de 
intermediários.

Todo material plástico – peças descartadas 
e resíduos coletados nas varreduras – é 
comercializado com a empresa Plasnew, 
que o utiliza na produção de baldes, 
cabides, mesas e cadeiras plásticas.

Para a melhor destinação de materiais recicláveis, a 
Plastek estabelece parcerias com outras empresas 

para a reutilização

Papelão - 169 toneladas

Líner - 92 toneladas 

Sucatas - 30 toneladas

Plástico - 54 toneladas
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DESEMPENHO SOCIAL

É essencial para o desenvolvimento sustentável uma atuação corporativa com 
responsabilidade social. A estratégia para atender esse objetivo estabelece quatro pilares 
de atuação:

Ética e conduta  
nos negócios

Relações 
trabalhistas

Saúde e segurança 
 no trabalho

Relacionamento  
com a comunidade

Ao longo dos próximos itens, serão explicadas as ações realizadas pela Plastek que 
fortalecem o relacionamento com seus públicos de interesse e as práticas adotadas para o 
crescimento sustentável.

Relacionamento com stakeholders

Após um trabalho extenso para definir 
os limites e impactos da organização, foi 
possível criar uma lista de stakeholders 
afetados para atuação da Plastek. 
Nessa lista estão presentes os clientes, 
fornecedores, funcionários, órgãos públicos 
e a comunidade local.

Os trabalhos feitos internamente buscam 
a todo instante estreitar laços com 
aqueles que integram a cadeia de valor da 
companhia. São medidas adotadas para 
aperfeiçoar os serviços prestados pela 
empresa com impactos cada vez menores. 
Além disso, há uma preocupação com as 
contrapartidas prestadas à sociedade em 
geral. GRI G4-SO2

Dessa forma, a imposição de uma conduta 
ética é premente, o que exige treinamento e 
enraizamento dessa cultura, principalmente 
nos cargos da alta direção. Para o próximo 
ano, está agendado o treinamento de 100% 
dos funcionários, próprios e terceiros, sobre 
os princípios presentes no código de ética. 
GRI G4-SO4, G4-SO5

Exige também um relacionamento estreito 
com fornecedores e clientes, para que 
o produto final esteja adequado às 
necessidades de todos é às normas  
mais exigentes. 

Na relação com a comunidade, diversas 
ações visam o desenvolvimento econômico 
e cultural. Sejam projetos sociais ou 

“Os trabalhos feitos internamente buscam a todo 
instante estreitar laços com aqueles que 

integram a cadeia de valor da companhia.”

a priorização de contratação local. Um número que exemplifica a importância que a 
comunidade tem para a Plastek é a quantidade de membros presentes na alta direção 
que é originária da região: são nove de dez diretores ou gerentes. Adicionalmente, jovens 
aprendizes desenvolvem suas habilidades e conhecimentos guiados pelo corpo técnico.
GRI G4-EC6

Doação de uniformes para portadores de 
necessidades especiais de escolas de Indaiatuba.

Doação financeira ao Projeto Karatê, voltado para 
crianças carentes, em São Caetano do Sul.

Doação ao Projeto Cigarras e as Formigas, que leva os 
ensinamentos do clássico infantil às escolas públicas de Indaiatuba.

Ações Sociais

Em 2014, três iniciativas sociais 
receberam ajuda financeira 
por parte da companhia 
para disseminar a cultura e a 
educação pelo estado de São 
Paulo. Veja as ações:
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Relações Trabalhistas

Para produzir cada vez melhor, manter o corpo operacional é determinante. Isso exige 
esforços cruciais do departamento de Recursos Humanos para reduzir ao máximo a 
rotatividade dentro da companhia. Em 2014, esse turn-over mensal ficou em 3,39% do total 
de funcionários. Como dito anteriormente, o número de funcionários ficou em 338, sendo 
100% deles efetivos e cobertos por negociação coletiva. GRI G4-LA1

Novas Contratações e Demissões (em %)

Novas 
Contratações55%

45%

85,7%

13,9%

0,5%

Demissões56,7%

43,3%

67,6%

31,8%

0,6%

Abaixo dos 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Acima de 50 anos

Homens
Mulheres

Para manter uma taxa baixa de turn-
over, há uma preocupação grande com a 
satisfação, qualidade de vida e segurança 
dos funcionários. Esforços não são medidos 
para reduzir as taxas de acidentes e 
absenteísmo, além de dias perdidos e de 
retornos após afastamento. Esse empenho 
garantiu que a palavra “óbito” não fosse 
pronunciada uma única vez em 2014.  
GRI G4-11, G4-EC6, G4-LA3, G4-LA6

Os novos pilares do escopo WCM 
implementados em 2014 vieram justamente 
para contribuir com o aprimoramento 
das práticas já adotadas pela Plastek. 
Treinamentos, exames preventivos, equipes 
dedicadas a saúde e segurança, entre 
outras ações, foram ampliadas na medida 

em que elas passaram a ser pensadas de 
forma macro (abrangente). 
GRI G4-LA5, G4-LA8, G4-LA9,G4-LA10

Como parte do compromisso ético, não 
há qualquer diferenciação de gêneros, 
o que garante que a contratação de 
cada funcionário se dê por questões 
estritamente técnicas. Assim, é esperado 
que, no longo prazo, o número de 
colaboradores homens e o de mulheres se 
equiparem, apesar da ausência de políticas 
específicas para esse fim. 
GRI G4-LA11, G4-LA12

Comparação de empregados por gênero e cargo

Homens
Mulheres

Benefícios Efetivo Temporário Estagiário Aprendiz
Auxílio a filhos excepcionais     

Auxílio creche     

Cesta Básica mensal    

Cesta de Natal    

Convênio com escolas e faculdades     

Convênio com farmácia     

Empréstimos consignados     

Grêmio     

Plano médico     

Plano odontológico     

PLR     

Plano de Previdência Privada     

Refeição    

Seguro de vida     

Transporte fretado    

Estacionamento    

Carro para executivos     

Convênio com cursos de inglês     

Parceria com SESI / SENAI    

Como parte da estratégia de desenvolvimento e retenção dos funcionários, uma série de 
benefícios é disponibilizada pela companhia. GRI G4-LA2

8
2

9

84

92

17

115

11

Gerência Administrativo Operacional Apoio à Produção*

*Ferramentaria de construção e Ferramentaria de Manutenção, Qualidade, Armazém e Manutenção
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BRC IoP Global Standards for Packaging – 
Certificação global criada pelos organismos 
British Retail Consortium e Institute of 
Packaging. Esta norma regula a atuação 
de companhias que fabricam embalagens 
alimentícias e não alimentícias. 

CIPA – Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes, órgão interno nas 
companhias que recebeu suporte legal na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
de 1943. É uma comissão constituída por 
membros indicados pela empresa e pelos 
trabalhadores a fim de prevenir acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho. 

Código de Ética – Documento publicado 
pela companhia no qual estão descritas as 
diretrizes, ferramentas e procedimentos em 
relação à postura ideal da empresa.

FDA – Food and Drug Administration, órgão 
oficial dos Estados Unidos da América que 
regula a produção e a comercialização 
de alimentos, suplementos alimentares, 
medicamentos, cosméticos, materiais 

biológicos e equipamentos médicos, sejam 
para uso humano ou animal.

GRI – Global Reporting Initiative, 
organização internacional que ajuda 
companhias em todo o mundo a entender e 
publicar seus impactos sobre a economia, o 
meio ambiente e a sociedade.

HACCP – Em português, Análise de Perigos 
e Pontos Críticos de Controle (APPCC), é 
um sistema de gestão para identificação 
de riscos à segurança alimentar. O 
sistema fornece uma metodologia para 
a análise das etapas de produção e de 
armazenamento de alimentos por meio da 
identificação de pontos críticos de controle. 

Líner – Selo de proteção ou lacre de 
segurança utilizado para garantir a 
integridade física do produto embalado.

Master batch – Composto plástico utilizado 
como aditivo de cor e balanceador de 
concentrações na transformação de 
plásticos. 

Glossário

NR10 – Norma Regulamentadora nº 10, de 
2004, emitida pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego. Seu objetivo é garantir a saúde 
e a segurança dos empregados a partir da 
elaboração de procedimentos de trabalho, 
de relatórios técnicos de inspeções e de 
prontuários de instalações elétricas. Além 
disso, regulamenta o uso do equipamento 
de proteção individual (EPI).

NR12 – Norma Regulamentadora nº 12, de 
2011, emitida pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego. Esta norma visa prevenir 
acidentes e doenças no trabalho a partir 
da regulamentação do uso de máquinas e 
equipamentos.

OMS – Organização Mundial da Saúde, 
órgão subordinado à Organização das 
Nações Unidas que tem por objetivo 
promover a saúde em todo o mundo.

Pallet – Estrado de madeira utilizado para 
movimentar grandes volumes.

Stakeholders – Termo em inglês 
normalmente traduzido como públicos 
de interesse. São aqueles que de alguma 
forma são influenciados pela atuação da 
companhia. 

Triple Bottom Line – Termo em inglês 
normalmente traduzido como tripé da 
sustentabilidade. Também é conhecido 
como People, Planet, Profit (pessoas, 
planeta, lucro). É uma forma de análise 
que integra as cadeias social, ambiental e 
financeira que fazem parte da atuação de 
uma companhia.

Turn-over – Termo em inglês normalmente 
traduzido como rotatividade. 

WCM – World Class Manufacturing, termo 
em inglês normalmente traduzido como 
Indústria de Classe Mundial. Conceito 
aplicado globalmente que busca levar a 
companhia que o adota à condição de 
excelência e líder. 
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Índice Remissivo GRI

CONTEÚDO ESSENCIAL GRI G4-32

Indicador Descrição Status Página

ESTRATÉGIA E ANÁLISE
G4-1 Carta do principal executivo Reportado 05

PERFIL ORGANIZACIONAL
G4-3 Nome da organização Reportado 15

G4-4
Principais marcas, produtos e/ou 
serviços

Reportado 15

G4-5 Localização da sede da organização Reportado 15

G4-6

Países onde estão as principais 
unidades de operação ou as mais 
relevantes para os aspectos da 
sustentabilidade do relatório

Reportado 15

G4-7
Tipo e natureza jurídica da 
propriedade 

Reportado 15

G4-8
Mercados em que a organização 
atua

Reportado 15

G4-9 Porte da organização Reportado 15

G4-10 Perfil dos empregados Reportado 15

G4-11 
Percentual de empregados 
cobertos por acordos de 
negociação coletiva

Reportado 33

G4-12
Descrição da cadeia de 
fornecedores da organização

Reportado 26

G4-13
Mudanças significativas em relação 
a porte, estrutura, participação 
acionária e cadeia de fornecedores

Reportado 11, 27

G4-14
Descrição sobre como a 
organização adota a abordagem ou 
princípio da precaução

Reportado 19

G4-15
Cartas, princípios ou outras 
iniciativas desenvolvidas 
externamente

O tema está em evolução e 
será meta para o próximo 
período de relato

-

G4-16
Participação em associações 
e organizações nacionais ou 
internacionais 

O tema está em evolução e 
será meta para o próximo 
período de relato

-

Indicador Descrição Status Página

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES

G4-17

Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras 
consolidadas e entidades não 
cobertas pelo relatório

Não informado -

G4-18
Processo de definição conteúdo do 
relatório

Reportado 12

G4-19 Lista dos temas materiais Reportado 11

G4-20
Limite, dentro da organização, de 
cada aspecto material

Reportado 12

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

Reportado 12

G4-22
Reformulações de informações 
fornecidas em relatórios anteriores

Reportado 11

G4-23
Alterações significativas de escopo 
e limites de aspectos materiais em 
relação relatórios anteriores

Reportado 11

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

G4-24
Lista de grupos de stakeholders 
engajados pela organização

Reportado 11

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

Reportado 11

G4-26
Abordagem para envolver os 
stakeholders

Reportado 11

G4-27
Principais tópicos e preocupações 
levantadas durante o engajamento, 
por grupo de stakeholders

Reportado 11

PERFIL DO RELATÓRIO
G4-28 Período coberto pelo relatório Reportado 11

G4-29
Data do relatório anterior mais 
recente

Reportado 11

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Reportado 11

G4-31
Contato para perguntas sobre o 
relatório ou seu conteúdo

Reportado 12

G4-32 Sumário de Conteúdo da GRI Reportado 41

G4-33
Política e prática atual relativa à 
busca de verificação externa para o 
relatório 

O tema é meta para o 
próximo período de relato

-
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Indicador Descrição Status Página

GOVERNANÇA

G4-34
Estrutura de governança da 
organização

Reportado 18

ÉTICA E INTEGRIDADE

G4-56
Valores, princípios, padrões e 
normas de comportamento da 
organização

Reportado 16, 19

CATEGORIA ECONÔMICA

Aspecto Presença no Mercado

G4-EC5
Proporção entre o salário mais 
baixo da organização e o salário 
mínimo local, por gênero

Não localizado -

G4-EC6 Contratação local Reportado 32, 33

Aspecto Práticas de Compra

G4-EC9
Políticas, práticas e proporção de 
gastos com fornecedores locais

Reportado 26

CATEGORIA AMBIENTAL

Aspecto: Materiais

G4-EN1
Materiais usados, discriminados 
por peso ou volume

Reportado 24

G4-EN2
Percentual de Materiais usados 
provenientes de reciclagem

Reportado 24

Aspecto: Energia

G4-EN3
Consumo de energia dentro da 
organização

Reportado 28

G4-EN6 Redução do consumo de energia Reportado 28

G4-EN7
Reduções nos requisitos 
energéticos de produtos e serviços

Não encontrado -

Aspecto: Água

G4-EN8 Total de água retirada por fonte Reportado 28

Aspecto: Efluentes e Resíduos

G4-EN22
Descarte total de água, 
discriminado por qualidade e 
destinação

Reportado 28

G4-EN23
Peso total de resíduos, 
discriminado por tipo e método de 
disposição

Reportado 29

Indicador Descrição Status Página

Aspecto: Produtos e Serviços

G4-EN27
Iniciativas para mitigar os impactos 
ambientais

Reportado 29

Aspecto: Conformidade

G4-EN29
Valor de multas e número total 
de sanções resultantes de não 
conformidade com leis 

Não houve ocorrência no 
período

-

Aspecto: Geral

G4-EN31
Total de investimentos e gastos 
com proteção ambiental

Reportado 29

Aspecto: Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais

G4-EN34
Número de queixas e reclamações 
relacionadas a impactos 
ambientais 

Não houve ocorrência no 
Período

-

 CATEGORIA SOCIAL

Aspecto: Emprego

G4-LA1
Número total, taxas de novas 
contratações e rotatividade de 
empregados

Reportado 33

G4-LA2
Comparação entre benefícios a 
empregados de tempo integral e 
temporários 

Reportado 34

G4-LA3
Taxas de retorno ao trabalho 
e retenção após uma licença-
maternidade/paternidade

Reportado 33

Aspecto: Saúde e Segurança no Trabalho

G4-LA5
Percentual dos empregados 
representados em comitês formais 
de segurança e saúde 

Reportado 33

G4-LA6
Taxas de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos 

Reportado 33

G4-LA8
Temas relativos a saúde e 
segurança cobertos por acordos 
formais com sindicatos

Reportado 33
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Indicador Descrição Status Página

Aspecto Treinamento e Educação

G4-LA9
Média de horas de treinamento 
por ano

Reportado 33

G4-LA10
Programas para gestão de 
competências e aprendizagem 
contínua

Reportado 33

G4-LA11
Percentual de empregados que 
recebem análises de desempenho

Reportado 33

Aspecto Diversidade e Igualdade de Oportunidades

G4-LA12

Composição dos grupos 
responsáveis pela governança e 
discriminação de empregados por 
categoria funcional

Reportado 33

Aspecto: Mecanismo de Queixas e Reclamações Relacionadas a Práticas 
Trabalhistas

G4-LA16

Número de queixas e reclamações 
relacionadas a práticas trabalhistas 
registradas, processadas e 
solucionadas por meio de 
mecanismos formais

Não houve ocorrência no 
período

-

 SUBCATEGORIA: SOCIEDADE

Aspecto: Comunidades Locais

G4-SO2
Operações com impactos negativos 
significativos, reais e potenciais, 
nas comunidades locais

Reportado Parcialmente 
(melhorar)

31

Aspecto: Combate à corrupção

G4-SO4
Percentual de empregados 
treinados em políticas e 
procedimentos anticorrupção

Reportado 31

G4-SO5
Casos confirmados de corrupção e 
medidas tomadas

Não houve ocorrência no 
período

31

Aspecto: Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos na 
sociedade

G4-SO11

Número de queixas e reclamações 
relacionadas a impactos na 
sociedade registradas, processadas 
e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

Não houve ocorrência no 
período

-

Indicador Descrição Status Página

 SUBCATEGORIA: RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Aspecto: Rotulagem de Produtos e Serviços

G4-PR5
Resultados de pesquisas medindo 
a satisfação do cliente

Reportado 25

Privacidade do Cliente

G4-PR8
Total de queixas comprovadas 
relativas a violação de privacidade 
e perda de dados de clientes

Reportado 27

Aspecto: Conformidade

G4-PR9
Multas por não conformidade 
relativas ao fornecimento e uso de 
produtos e serviços 

Reportado 27
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