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MENSAGEM DA DIRETORIA

A Plastek fez uma escolha definitiva há três anos,

MENSAGEM DA EQUIPE DE SUSTENTABILIDADE

quando publicou seu primeiro relatório sob os
moldes da GRI (Global Report Initiative). Foi uma

Como parte do nosso compromisso com a

Os temas prioritários tratados neste relatório

opção pela transparência e aproximação ainda

gestão para a sustentabilidade organizacional

estão alinhados às nossas estratégias e ao diálogo

maior com os nossos públicos, os quais poderão

da Plastek, apresentamos o nosso Relatório de

com nossos stakeholders.

constatar nosso investimento e prática de gestão

Sustentabilidade de 2015. Trazemos uma relação

para a sustentabilidade.

transparente de nossas atividades, analisadas
sob os parâmetros da Global Reporting Initiative

critérios de responsabilidade socioambiental.

do ano passado, passamos a usar como referência

Estamos mais atentos à ética profissional e ao

a versão G4, mais alinhada às necessidades de

impacto que exercemos na sociedade. Nesse

comunicação da companhia.

a companhia. É muito importante para nós a

e criamos canais de comunicação para que

O leitor poderá perceber, à medida que avança na

clientes em relação aos nossos esforços.

possamos entender melhor as fragilidades e o

leitura do conteúdo, o destaque dado a questões-

potencial de desenvolvimento da companhia.

chave da companhia: riscos e oportunidades

Estabelecemos um novo pilar para o programa

Estão detalhadas as principais estratégias

inovação move as pessoas, os negócios e

WCM (World Class Manufacturing) da Plastek,

organizacionais e os reparos necessários para

o mundo. Com essa referência, buscamos

que nos ajuda a evoluir, constantemente, em

manter a companhia no rumo correto nos âmbitos

desenvolver nossos processos de fabricação de

nossos processos produtivos. As atividades que

econômico, social e ambiental.

embalagens, pesquisando novas demandas e co-

estabelecem o pilar SHE (sigla em inglês para

criando em parcerias produtivas.

Segurança, Saúde e Meio Ambiente) vão ao
encontro dos nossos objetivos: uma empresa

Sabemos quais são nossos objetivos e temos uma

ambientalmente responsável e que fornece

missão a ser cumprida. Portanto, acreditamos

condições seguras de trabalho para os

que a busca por novas possibilidades nos confere

nossos colaboradores.

potencial para atender as demandas de mercado e
Por outro lado, 2015 foi um ano cheio de
desafios, principalmente econômicos. O país

É devido à geração
de conhecimento, que
permeia o nosso trabalho,
que conseguimos alcançar
os níveis de excelência e
qualidade que resultam
na reputação da Plastek.
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resultados de indicadores de sustentabilidade. No

(GRI) – padrão que adotamos em 2012. A partir

que influenciam no desempenho da Plastek.

sermos líderes no que fazemos.

corporativa, o que influenciou profundamente nos

Juntamente com essa escolha, elevamos nossos

sentido, aperfeiçoamos o Código de Ética

A

Em 2015, investimos na melhoria da gestão

passou por crises financeiras e políticas, as quais
devem continuar nos anos seguintes. Sendo
assim, não podemos baixar a guarda. Com
dedicação, conseguiremos ultrapassá-los para
continuar crescendo. /GRI G4-1, G4-2
Carlos Henrique Massarotto
Diretor de Operações da Plastek no Brasil

Nosso propósito é levar
informações aos nossos
públicos de interesse
que mostram a evolução
das práticas internas
e que referendam
a atuação de nossa
empresa. Procuramos
lançar luzes sobre nossa
cultura organizacional
e na maneira como
gerenciamos o nosso
negócio.

entanto, mais importante do que os indicadores,
é a maneira como nossos stakeholders enxergam
percepção de colaboradores, fornecedores e

O objetivo principal deste relatório é contribuir
para a melhoria de processos na avaliação crítica
de nossa evolução. Adicionalmente, é por meio
deste relatório que podemos demonstrar nossos
métodos e nossas práticas sustentáveis.
Esperamos que, a partir dessa leitura, nossos
stakeholders possam fazer uma avaliação
justa da Plastek. Acreditamos no valor do
nosso relacionamento.

Comitê de Coordenação do
Relatório de Sustentabilidade

5

T R A N S PA R Ê N C I A , D I Á LO G O E
P R E S TA Ç Ã O D E C O N TA S

TRANSPARÊNCIA, DIÁLOGO E

PRES TAÇ ÃO
DE CONTAS

6

Relatório Anual de Sustentabilidade 2015 / PLASTEK

7

T R A N S PA R Ê N C I A , D I Á LO G O E
P R E S TA Ç Ã O D E C O N TA S

E

m 2012, a Plastek fez uma escolha definitiva

Para estar de acordo com os parâmetros exigidos

Com essas prioridades definidas, o grupo de

de publicar seu primeiro relatório anual de

pela GRI, um trabalho minucioso foi realizado para

governança do relatório determinou quais

sustentabilidade seguindo os parâmetros da GRI

definir os limites e impactos relevantes exercidos

os indicadores relacionados e seus limites

(Global Reporting Initiative). Um aprendizado muito

pela companhia sobre seus stakeholders. Integram

para a organização, dando início à coleta

grande foi conquistado desde então. Enquanto

esse grupo, funcionários, sindicatos, clientes,

da materialidade. O processo de gestão da

que no primeiro ano, quase de forma experimental

fornecedores, órgãos públicos e comunidade local.

sustentabilidade é estratégico para a empresa,

foram respondidos apenas 13 indicadores, no

/GRI G4-25

todavia, o aprendizado evolui para uma análise

relatório de 2014 são 63 indicadores, passando do
formato GRI G3.1 para GRI G4. /GRI G4-22, G4-23,

Foram feitas reuniões, contatos telefônicos e

G4-28, G4-29, G4-30

estudos dos relatórios publicados por grandes

Durante este aprendizado, percebeu-se a

valor, para chegar à escolha do modelo, tipo e

necessidade de aperfeiçoar as metodologias de

extensão desse relatório. /GRI G4-24, G4-26

cálculos de consumo, de água e de energia, e
produção de resíduos. Devido a essas mudanças,
os valores aferidos em 2014 não são comparáveis
aos de anos anteriores. /GRI G4-13

empresas que fazem parte da nossa cadeia de

As principais preocupações dos stakeholders, de
acordo com três grandes grupos, econômico,
ambiental e social, foram classificadas da seguinte
forma: /GRI G4-18, G4-19, G4-26

cada vez mais apurada. Por esse motivo, os limites

Fale com a Plastek /GRI G4-31
Informações adicionais:
www.plastekbrasil.com.br

dos aspectos identificados ainda não aparecem

Perguntas e sugestões sobre o relatório

com clareza, mas foi determinada sua abrangência

devem ser encaminhadas para: Livia

sob a estrutura da lógica do triple bottom line, a

R. Bibian Santo, Gerente de Recursos

qual interliga os campos econômico, ambiental e

Humanos:

social no Brasil. /GRI G4-21

livia.bibian@plastekgroup.com

Para cada tema escolhido foram relacionados

(19) 3885-8226

os indicadores alinhados à visão da Plastek, à
materialidade e à propriedade da organização,
sempre norteados pelos princípios de qualidade
da GRI. /GRI G4-20

Econômico Ambiental

8

Presença no mercado

•

Prática de compras

•

Consumo de materiais

•

Consumo de energia

•

Consumo de água

•

Efluentes e resíduos

•

Produtos e serviços

•

Social

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

•
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A PLASTEK NO BRASIL

A PL AST EK
NO BRASIL

10

Relatório Anual de Sustentabilidade 2015 / PLASTEK

11

A PLASTEK NO BRASIL

C

riada para oferecer embalagens, tampas e

presença em vários mercados mundiais e utilizamos

frascos, a Plastek oferece soluções para os

essa capilaridade para fortalecer nossa liderança em

desafios enfrentados pelas indústrias alimentícia,
farmacêutica, de cosméticos e de limpeza. Nossos
clientes precisam de embalagens seguras para
garantir que seus produtos cheguem íntegros aos
seus clientes. Para isso, precisamos ser inovadores
e nos manter focados em criar embalagens cada
vez mais seguras e eficientes. /GRI G4-4, G4-8

Oferecemos soluções
para os desafios
enfrentados pelas
indústrias alimentícias,
farmacêuticas, de
cosméticos e de limpeza.

mercados estratégicos. /GRI G4-5, G4-6, G4-7

1

Como fazemos nossos produtos
PASSO 1 – ELEMENTOS:

Contamos com 350 funcionários, responsáveis

Compramos de fornecedores nacionais

pela produção de quase 2 bilhões de peças /

e internacionais resinas, master batches

ano. São eles que dirigem, operam e fazem as

(polímeros com pigmentos) e embalagens

coisas funcionarem dentro da Plastek. São essas

para transporte de nossos produtos.

pessoas que gerenciam ativos que superam R$ 4

PASSO 2 – PREPARAÇÃO:

bilhões, além de R$ 2,7 bilhões que estão sendo
investidos. /GRI G4-9, G4-10
Desde a fundação, em 1971, por Joseph J.
Prischak, em Erie, Pensilvânia (EUA), a Plastek se

Dentro de injetoras que alcançam até

2

tornou uma gigante no mercado de embalagens.

a forma desejada. Assim, criamos

de São Paulo, para se desenvolver. Rapidamente,

embalagens de um desodorante ou

com sua expertise e aptidão para inovar, a

Brasil, Inglaterra, e a nova unidade no México, temos

conquistando importantes clientes. /GRI G4-3

produto criando um plástico líquido.

nos moldes, é resfriado, tomando

localização estratégica em Indaiatuba, no interior

companhia se solidificou em território brasileiro,

batches conforme a receita de cada

O plástico liquefeito, depois de injetado

No Brasil desde 2000, a companhia valeu-se da

Com plantas em quatro países, Estados Unidos,

250°C, misturamos as resinas e os master

a tampa de um pote de maionese,
por exemplo. Tudo isso em ciclos

3

muito rápidos entre 7 e 15 segundos
dependendo da peça.
PASSO 3 – MONTAGEM E

Missão, Visão e Valores /GRI G4-56

ACONDICIONAMENTO:
Depois da moldagem, as peças que

• Fabricar produtos com qualidade

precisam ser montadas seguem para

• Funcionários e clientes satisfeitos

esse departamento, outras que não

• Maior motivação e produtividade

armazenagem. Depois de embaladas,

precisam, vão diretamente para a
identificamos cada caixa com seu

• 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

12
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ativos que
superam

R$4 bi

quase

2 bi

peças/ano

4

respectivo código de barras e as
acondicionamos em pallets.
PASSO 4 – TRANSPORTE:
Dentro da área das DOCAS, a
transferência dos pallets é feita para
os caminhões, que levam os produtos
diretamente aos clientes.

13

A PLASTEK NO BRASIL

GOVERNANÇA CORPORATIVA
Mantemos uma estrutura organizacional

A Presidência do grupo é exercida pelo nosso

Diretor de Operações

horizontalizada. O intuito é permitir que cada

CEO, Dennis Prischak. No Brasil, nove executivos,

Carlos Henrique Massarotto

área seja valorizada e perceba sua importância

estabelecidos em áreas chaves, dividem a gerência

para o processo produtivo. Essa organização nos

da empresa. Acima deles, apenas o Diretor de

tem ajudado a produzir com mais qualidade e

Operações. São eles os responsáveis por estimular

eficiência.

nossa equipe a alcançar a excelência. /GRI G4-34

Dessa forma, a Plastek tem conseguido ocupar um

Esses executivos possuem uma larga experiência

lugar de destaque como um dos principais players

no que fazem. A maioria está junto conosco desde

nacionais no fornecimento de embalagens.

que a empresa se instalou no Brasil. Em média, o
corpo técnico está dentro da nossa companhia há
15 anos. /GRI G4-LA12

Diretor de Vendas
Julio da Cruz Lima Neto
Diretor Técnico
Franco Magno
Controller
Milena Gonçales de Andrade Piovezam
Gerente de Produção
Claudio Mendes Bonini

ORGANOGRAMA

Diretoria
de Vendas
Diretoria
Técnica

Gerente de Compras
Vendas

José Fernando dos Santos

Engenharia
Ferramentaria de Construção e
Ferramentaria de Manutenção

Gerente de Qualidade

PCS

Presidência

Diretor de
Operações

Ricardo Cesar Waetge

Finanças/Contábil Fiscal
Custos

Gerência
Produção

Moldagem, Decoração e
Montagem

Paulo Augustin Beltran

Gerência
Compras

Comércio Exterior

Gerente de RH

Compras

Gerência
Qualidade/SGI

Qualidade

Gerência
de TI

Armazém
Informática

Gerência
de RH
WCM
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Gerente de TI

Gerência
Financeira

Gerência
Manutenção
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Rodrigo Antonio Paraizo

Gerente de Manutenção

Lívia Rambelli Bibian Santo

BRC

GESTÃO DE RISCO
Somos responsáveis pelas embalagens de produtos

Manutenção
RH/DP
Saúde e Segurança no Trabalho

corpo técnico
na Plastek há

15 anos

que são consumidos diariamente pelos brasileiros.
Isso nos exige uma gestão de risco ampla, com
planos de prevenção e reação a adversidades.
Segurança, desperdício, qualidade e ética são
preocupações permanentes. /GRI G4-14
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Fazemos avaliações regulares em relação a estes

quer dizer que estamos empenhados na melhoria

aspectos. Além disso, há um rigoroso controle

constante da nossa qualidade, da nossa segurança

de segurança no trabalho, que obriga a todos os

e na redução do desperdício.

funcionários o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) necessários para suas funções. A
equipe que integra a Cipa (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes) também é responsável
por esse monitoramento.

Os pilares direcionam ações e práticas internas

produtivas, iniciamos em 2012 a implantação do

no sentido de integrar as equipes em torno de

Em 2015, foi lançado o canal Fala Plastek, no qual

programa WCM (World Class Manufacturing). O

objetivos de melhoria permanente. O crescimento

qualquer pessoa pode ligar para deixar sua sugestão,

programa é baseado na metodologia internacional

do WCM é intrínseco à nossa capacidade de

crítica ou reclamação sobre a nossa atuação. No ano

para promover a melhoria contínua dos processos.

produzir de forma cada vez mais eficiente.

de estreia, recebemos 20 ligações. A grande maioria

Em 2015, foi lançado o sexto pilar do programa,

foi atendida no prazo, restando abertos apenas 15%

o SHE (sigla em inglês para Segurança, Saúde e

dos casos, aqueles mais complexos e que precisavam

Meio Ambiente).

de tempo para serem solucionados. Apenas uma

PILARES DO WCM NA PLASTEK

teve relação com questões trabalhistas, a qual foi

Pilares

Funções

2015

solucionada imediatamente.

SHE (ou
A constituição do mais novo pilar visa eliminar as condições inseguras de trabalho,
Segurança, Saúde os riscos de impacto ambiental e fortalecer a imagem da empresa perante seus
e Meio Ambiente) colaboradores
Treinamento e
desenvolvimento

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

produzir de forma mais eficiente a cada dia. Isso

Qualidade
progressiva

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

CERTIFICAÇÕES

Manutenção
planejada

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

Melhoria focada

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

Juntamente com essa novidade, o Código de Ética
também foi revisado. Seu objetivo é demonstrar

controle para cada área produtiva da companhia.

a todos os envolvidos o que a Plastek espera de

Neles estão contempladas informações como

suas relações. É dessa forma que construímos

aspecto, impacto e ação preventiva. O objetivo é

relacionamentos duradouros.

alcançada, o recebimento da certificação dos
institutos BRC/IoP, que regula os processos de
produção de embalagens alimentícias.
A obtenção desse selo nos ajudou a estreitar
nosso relacionamento com clientes que
necessitam da mais alta qualidade produtiva.

2013

Em relação à produção, há instrumentos de

A principal meta estabelecida para 2015 foi

Fo r a m i n v e s t i d o s q u a s e
R$ 100 mil em adaptações
e adequações aos
princípios estabelecidos
pelos institutos.
desde 2003, a ISO 14001 – certificações que regulam

tornasse possível. Foram investidos quase R$ 100

a qualidade e a sustentabilidade dos processos.

estabelecidos pelos institutos. Um deles, a
implementação do sistema HACCP (sigla em
inglês para Análise de Riscos e Pontos Críticos de
Controle) nos ajudou a identificar possíveis riscos
à segurança de nossos produtos.

Relatório Anual de Sustentabilidade 2015 / PLASTEK

Gestão autônoma Permitir a realização de atividades autônomas na fábrica, desburocratizando
operações que operadores e técnicos realizam diariamente
Nosso objetivo é envolver cada vez mais funcionários em relação ao WCM. Atualmente estamos com
um índice de 58% de envolvimento.

Antes, desde 1991, já possuíamos a ISO 9001 e,

Não foram medidos esforços para que isto se
mil em adaptações e adequações aos princípios

16

Com a proposta de alcançar as melhores práticas

2014

Segurança, desperdício,
qualidade e ética
são preocupações
permanentes.

WCM E A PLASTEK

No âmbito da segurança, um dos desafios foi
a adequação de nossa fábrica para a Norma
Regulamentadora nº 10 (NR 10), do Ministério de
Trabalho e Emprego. Concluímos essa etapa antes do
prazo previsto – estimado para 2016, e agora daremos
continuidade às demais adequações de outras normas.

WCM Plastek

17

INDICADORES DE DESEMPENHO

I NDI CADO R ES
DE DESEMPENHO

18
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INDICADORES DE DESEMPENHO

SOCIAL E RELACIONAMENTO
Um dos nossos maiores ativos intangíveis é
o relacionamento que mantemos com nossos
clientes, pois não medimos esforços para que os
produtos sejam entregues. Isso ficou ainda mais
claro no último ano.
Vivemos um ano difícil, impactados por uma crise
econômica com poucos precedentes históricos.

O ano difícil nos fez
rever nossa estratégia
contato com clientes
e fornecedores.

8,5
8,9

nossos clientes entreguem melhores produtos a

2013

9,2

2014

Ao longo do ano, recebemos nossos parceiros
e clientes da Alcon Novartis, Reckitt Benckiser
e Unilever para trocar ideias e contribuir para o

Canal Plastek para que façam sugestões ou
reclamações, a fim de que nossa sintonia seja
afinada continuamente.

9,4

desenvolvimento técnico dos mesmos.

C A D E I A D E F O R N E C E D O R E S /GRI G4-12, G4-13

Nacionais

10
10

2015

A Política de Recrutamento tem como norte

serviço que entregamos não depende apenas do

a seleção do candidato com perfil qualificado

nosso empenho. A sinergia com os fornecedores é

ao cargo e sua aderência aos comportamentos

essencial, por isso damos preferência a empresas

esperados pela empresa. Além disso, a preferência

que partilham dos nossos valores, principalmente

é dada a moradores do entorno das nossas

parceiros estratégicos que possuam certificações

operações que abrange, inclusive, a alta direção,

como ISO 9000 e ISO 14000.

sendo 90% dos colaboradores oriundos da região

Mantemos um índice de conteúdo nacional acima
de 90% em nossas operações. Os gastos com

de Indaiatuba (SP), o que fortalece nossos laços
com a região que adotamos. /GRI G4-EC6

fornecedores de algumas resinas especiais, que
são importadas, representam 9,4%. Em relação ao
principal motivo foi a alta do dólar. /GRI G4-EC9

Número de funcionários por categoria e
gênero /GRI G4-11, G4-LA11, G4-LA13

Funcionários
Gerência

2

8

Administrativo

13

13

Operacional

205

89

Apoio à produção

18

101

Nossa estratégia de gestão de pessoas é
constantemente aprimorada. Com mais de 15

Fornecedores

anos de atuação no Brasil, compartilhamos valores

Ampliamos nossa cadeia de fornecedores

as opções disponíveis, conforme nossas

equipe e cidadania, respeitando e valorizando a

nacionais e internacionais, aumentando

necessidades. Mas para fazer parte dessa

pessoa e o profissional.
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28
50

Acreditamos que a qualidade do produto e do

ano anterior, este índice cresceu. Estava em 5%. O

20

Internacionais

2012

conquistar novos projetos e permitido que
seus consumidores.

Com muitos desses fornecedores, há antigos
relacionamentos e queremos mantê-los.

• 2014
• 2015

/GRI G4-PR5

satisfação dos nosso clientes.
Esse relacionamento tem nos ajudado a

código de ética e também disponibilizamos o

Transportadores

S AT I S FA Ç Ã O D O C L I E N T E ( 0 A 1 0 )

Os times comerciais e produtivos trabalham
e o melhor serviço, e isso tem gerado uma boa

capacitadas para oferecer o que precisamos.

703
740

nosso contato com clientes e fornecedores.

juntos para conseguir entregar o melhor produto

Todos recebem orientações sobre nosso

produtiva e nosso

Isso nos fez rever nossa estratégia produtiva e

Clientes

cadeia, as empresas precisam estar altamente

como integridade, ética, criatividade, trabalho em

21

INDICADORES DE DESEMPENHO

O nosso compromisso
com quem é
responsável pelo
sucesso é permanente.

Exigimos o compromisso da nossa equipe e,
ao mesmo tempo, cumprimos nossa parte. Um
exemplo claro disso é o fato da remuneração estar
43% acima do piso nacional, resultado de um
acordo coletivo, em 2015, que possibilitou atingir
um patamar de R$ 1.258,00. /GRI G4-EC5

Entre novas vagas abertas e substituições feitas

Benefícios

Efetivo

Auxílio a filhos exepcionais

•

Auxílio creche

•

Cesta Básica mensal

•

Cesta de Natal

•

Estagiário

Aprendiz

•
•

•

•

•

•

•

Outra ênfase da gestão de pessoas tem sido

ao longo do ano, a rotatividade média anual ficou

Convênio com escolas e faculdades

•

nossa política parental. Em 2015, foram

em 2,12%. No ano anterior, foi de 3,39%. Todas

concedidas 6 licenças-maternidade e 4 licenças-

as pessoas contratadas ao longo deste ano são da

Convênio com farmácia

•

paternidade. Quando analisados os 12 meses

região de Indaiatuba. /GRI G4-LA1

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

•

posteriores ao retorno das licenças, tem-se uma
taxa de permanência de 100% dos funcionários
afastados. /GRI G4-LA3

C O N T R ATA Ç Õ E S P O R G Ê N E R O

63

Homens

Mulheres

39

C O N T R ATA Ç Õ E S P O R I D A D E

Abaixo de 30 anos

66
35

Entre 30 e 50 anos
Acima de 50 anos

•

Os benefícios concedidos a empregados de tempo

seguimos as regras da legislação vigente. Os

integral que não são oferecidos a empregados

benefícios prestados estão ajustados por

temporários ou em regime de meio período estão

acordos com as instituições representativas dos

discriminados acima. Em relação aos terceiros,

trabalhadores. /GRI G4-LA2, G4-LA8

1

TAXAS RELATIVAS À SEGURANÇA NO TRABALHO /GRI G4-LA6
2014

2015

Devido à nossa preocupação com o bem-estar

Alguns deles se estendem a empregados

Lesão

0,19%

1,71%

dos funcionários, todos os trabalhadores efetivos

temporários, estagiários e jovens aprendizes.

Absenteísmo

2,35%

1,64%

Dias perdidos

38

193

0,10%

0,57%

possuem uma série de benefícios garantidos.

Doenças ocupacionais

22

Temporário
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Temos também o compromisso de ajudar

disseminação dos novos procedimentos e novas

nossos funcionários a se desenvolverem dia a

propostas de trabalho. /GRI G4-LA5, G4-LA9, G4-LA10

dia. Fruto disso é o aumento na carga horária
de treinamento, que passou de 13 horas por
funcionário, em 2014, para 20 horas por
funcionário, em 2015. Entre os cursos internos
que foram realizados está a instrução do novo
pilar do projeto WCM, o SHE (Segurança, Saúde
e Meio Ambiente). Esse pilar é composto por 5
pessoas e uma “Equipe Guia” que auxilia o pilar na

ECONÔMICO
Não é novidade que o ano de 2015 foi desafiador

Em 2015, passaram 90 pessoas pelo nosso

para todo o setor produtivo brasileiro. Apesar

workshop sobre moldes, processo de injeção,

disso, crescemos nossas receitas em 8,7% em

desenvolvimento de novos produtos e qualidade.

relação ao ano anterior.

Em sua maioria, esses funcionários são dos
departamentos ligados ou com contato com os

Para conseguir estes resultados, elevamos a

nossos produtos, ou seja, dos departamentos

carga de treinamento, o nível de automação

de compras, comercial, produção, qualidade e

da produção, modificamos a disposição de

desenvolvimento de novos produtos.

equipamentos na fábrica para proporcionar maior

O crescimento em 2015 reflete no volume

agilidade, garantindo maior envolvimento de

Sociedade
Apesar de estarmos instalados em uma região
industrial de Indaiatuba, não esquecemos e
nos interessamos pelos impactos produzidos
sobre a sociedade. Com vistas à nossa
responsabilidade social, reformulamos o código
de ética, com políticas claras sobre corrupção,
sobre o relacionamento com stakeholders e que
fortaleceram os planos de ação para eventuais
problemas. Todo o corpo diretivo recebe
treinamento para isso e está apto a tomar as

Apesar do ano
d e s af i a d o r, co n s e g u i m o s
crescer nossas receitas
em 8,7%.

o ano anterior, o uso da resina básica para a nossa
produção aumentou 4,5%. /GRI G4-EN1

nossos funcionários nos processos.

Revisamos nosso código
de ética com políticas
claras sobre corrupção.

produzido pela companhia. Em comparação com

U S O D E M AT É R I A S P R I M A S ( TO N )

6.700
7.000

1

1.100
1.500

Apoiamos também projetos sociais diversos.
Para isso, utilizamos o benefício que a lei do
ICMS nos dá para destinar parte do imposto para
esses programas. Em 2015, dois deles receberam
nossos recursos.

2

2.500
2.020

• 2014
• 2015

providências cabíveis para quaisquer denúncias.

3

1. Polipropileno 2. Polietileno de alta densidade. 3. Polietileno de baixa densidade

/GRI G4-SO2, G4-SO4, G4-SO5, G4-PR8, G4-PR9

P R O J E T O S S O C I A I S /GRI G4-15

Esse aumento se deve ao crescimento da gama

Outro fator que explica o crescimento de nossas

de produtos que estamos produzindo. No último

receitas são as exportações, registradas em dólar.

ano, mais duas marcas – de clientes que já eram

Em 2014, a cotação da moeda americana flutuou

parceiros da Plastek — passaram a integrar o

entre R$ 2,20 e R$ 2,60. Já em 2015, ela saiu de

nosso portfólio.

R$ 2,60 em janeiro para alcançar R$ 4,00 ao final
do ano. Isso exerceu uma relevante influência

Valor investido

R$37.496

realizado em
outubro e novembro

24
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sobre nossas vendas externas.

Valor investido

R$25.000

realizado em agosto

PROCESSOS DE COMÉRCIO EXTERIOR
Tipo

2014

2015

Exportação

163

140

Importação

81

80

25
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Em decorrência do aumento de projetos e melhores perspectivas de negócios, seis novos silos foram

CONSUMO ENERGÉTICO E HÍDRICO /GRI G4-EN3, G4-EN8

comprados para armazenamento de resina. Agora temos quatorze destes silos e estamos preparados

2013

2014

2015

Variação
2015/2014

Energia (GWh)

28.889,860

28.568,198

26.294,235

-7,9%

Água (m³)

11.228

9.687

10.659

10%

para um importante ciclo de crescimento.

C A PAC I DA D E D E A R M A Z E N AG E M ( TO N )

952

2014

2015

544

De toda a água descartada de nossos processos,

acordo com as determinações do artigo 19-A, do

cerca de 20% é efluente industrial, que é coletado

decreto 8468 de 1976. /GRI G4-EN22

e tratado pelo sistema público de tratamento de
esgoto. No ano anterior, este índice ficou em 30%.
Neste processo, o resíduo recebe um tratamento

Todos os nossos resíduos são cuidadosamente
transportados e tratados. Os perigosos recebem

físico-químico responsável pela descontaminação.

um tratamento diferenciado de descontaminação.

Analisamos mensalmente nossos efluentes, de

/GRI G4-27, G4-EN27

PRODUÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS /GRI G4-EN23, G4-EN25
Resíduos

2013

2014

2015

Sólidos (em kg)

19.040

19.280

19.830

Co-processamento

Contaminados Líquidos (em L)

21.930

14.600

13.980

Tratamento físicoquímico

Óleos (em L)

14.540

36.340

40.380

Re-refino

Lâmpadas (em uni)

2.178

1.374

1.588

Descontaminação

Óleo vegetal (em L)

450

100

170

Reciclagem

Papelão (em kg)

82.663

169.278

113.918

Reciclagem

Plástico (em kg)

386.801

373.069

342.522

Reciclagem

Líner (em kg)

54.825

91.920

91.930

Reciclagem

Sucatas (em kg)

16.960

29.890

16.047

Reciclagem

Pallet (em uni)

10.600

5.600

7.787

Reciclagem

109

55.250

55.000

Aterro sanitário

Armazém da Plastek

AMBIENTAL
Eficiência é produzir mais com menor consumo de

Com o aumento da produção, o consumo de

insumos e estamos neste caminho. Conseguimos

água foi diretamente impactado. Mas é nosso

reduzir o consumo energético em 0,9% a partir

compromisso produzir cada vez mais com o menor

de melhorias feitas internamente, como a troca

uso de recursos hídricos possíveis.

da bomba d’água, a instalação de claraboias no
armazém e a redução de perdas no sistema de
vazamento de ar condicionado. /GRI G4-EN6
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Essas são práticas que refletem na lucratividade
da companhia e também na imagem que ela

Tipos

Tratamento

Não perigosos

Resíduos orgânicos (em kg)

transmite a seus stakeholders.

27
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Mantemos parcerias com empresas que

destino das sucatas. Os pallets de madeira, sem

compartilham de nossas práticas para a melhor

condição de serem utilizados, são vendidos à

destinação dos resíduos. Com a fábrica de papéis

Eucatex, também por meio de intermediários. O

Nossa Senhora da Penha, localizada no Paraná,

material plástico, peças descartadas e resíduos

há o plano de destinação de papelão para que

coletados nas varreduras são vendidos à empresa

a própria empresa o reutilize na fabricação de

Plasnew, que o reutiliza na fabricação de baldes,

papel e papelão reciclados. As aparas de Líner

cabides e utilidades domésticas.

são repassados para a Brasiplac, que recicla
100% do material.

Mantemos parcerias
com empresas que
compartilham de nossas
práticas para a melhor
destinação dos resíduos.
A Gerdau, em Araçariguama, por meio de
companhias intermediárias, é responsável pelo

Dentro da Plastek, por questões de segurança do
produto, pouco do material pode ser reutilizado
em nossos produtos. Mantemos uma taxa de
reaproveitamento de 0,5%, enquanto que o
descarte em 2015 ficou em 3,5%, pouco abaixo do
registrado em 2014, de 4,8%. /GRI G4-EN2, G4-EN 27
No último ano, os valores gastos com
tratamentos, criação de aterros e adaptações
somaram mais de R$ 190 mil. Esses esforços
refletem os compromissos sustentáveis adotados
pela companhia.

A Ç Õ E S E C U S T O S ( E M R $ ) /GRI G4-EN31
Tratamento de resíduos sólidos contaminados

R$ 11.427,00

Tratamento de resíduos líquidos contaminados

R$ 19.668,00

R$ 40.419,27

Aterro Sanitário

Lâmpadas

R$ 2.686,00
R$ 34.343,90
R$ 130.351,93
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Certificação DNV

SAAE

29

GLOSSÁRIO

GLO S SÁR I O

30
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GLOSSÁRIO

BRC IOP GLOBAL STANDARDS FOR PACKAGING – Certificação global criada pelos organismos

LÍNER – Selo de proteção ou lacre de segurança utilizado para garantir a integridade física do produto

British Retail Consortium e Institute of Packaging. Esta norma regula a atuação de companhias que

embalado.

fabricam embalagens alimentícias e não alimentícias.
MASTER BATCH – Composto plástico utilizado como aditivo de cor e balanceador de concentrações na
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, órgão interno nas companhias que recebeu

transformação de plásticos.

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.
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.
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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.
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

Í NDI CE
REMISSIVO GRI

34

Relatório Anual de Sustentabilidade 2015 / PLASTEK

35

ÍNDICE REMISSIVO GRI

INDICADOR

DESCRIÇÃO

STATUS

PÁGINA

CONTEÚDO ESSENCIAL /GRI G4-32

INDICADOR

G4-23

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

G4-1

Carta do principal executivo



G4-2

Principais impactos, riscos e oportunidades



04
04

PERFIL ORGANIZACIONAL

STATUS

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

PÁGINA



8

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

G4-24

Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização



8

G4-25

Base usada para a identificação e seleção de stakeholders para
engajamento



8

G4-3

Nome da organização



12

G4-26

Abordagem para envolver os stakeholders



8

G4-4

Principais marcas, produtos e/ou serviços



12

G4-27

Principais tópicos e preocupações levantadas durante o
engajamento, por grupo de stakeholders
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G4-5

Localização da sede da organização



12

G4-6

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



12

G4-28

Período coberto pelo relatório



8

G4-7

Tipo e natureza jurídica da propriedade



12

G4-29

Data do relatório anterior mais recente



8

G4-8

Mercados em que a organização atua



12

G4-30

Ciclo de emissão de relatórios



8

G4-9

Porte da organização



12

G4-31

Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo



9

G4-10

Perfil dos empregados



12

G4-32

Sumário de Conteúdo da GRI



34

G4-11

Percentual de empregados cobertos por acordos de negociação
coletiva



21

G4-33

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



-

G4-12

Descrição da cadeia de fornecedores da organização



21

G4-13

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

08, 21





14

G4-14

Descrição sobre como a organização adota a abordagem ou
princípio da precaução





12

G4-15

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente
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G4-16

Participação em associações e organizações nacionais ou
internacionais



-

PERFIL DO RELATÓRIO

GOVERNANÇA

G4-34

15

G4-17

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



-

G4-18

Processo de definição conteúdo do relatório



8

G4-19

Lista dos temas materiais



8

G4-20

Limite, dentro da organização, de cada aspecto material



9

G4-21

Limite, fora da organização, de cada aspecto material



9

G4-22

Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores



8

G4-56

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da
organização
CATEGORIA ECONÔMICA

ASPECTO PRESENÇA NO MERCADO

G4-EC5

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



22

G4-EC6

Contratação local



22



21
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ASPECTO PRÁTICAS DE COMPRA

G4-EC9

Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais
CATEGORIA AMBIENTAL

ASPECTO: MATERIAIS

G4-EN1
 Completo

Relatório Anual de Sustentabilidade 2015 / PLASTEK

Estrutura de governança da organização

ÉTICA E INTEGRIDADE

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES

36

DESCRIÇÃO

Materiais usados, discriminados por peso ou volume
 Parcial

 Não houve

 Não informado

 Meta para o próximo ciclo
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ÍNDICE REMISSIVO GRI

INDICADOR

G4-EN2

DESCRIÇÃO

Percentual de Materiais usados provenientes de reciclagem

STATUS

PÁGINA
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ASPECTO: ENERGIA

INDICADOR

STATUS

PÁGINA

ASPECTO TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

G4-LA9

Média de horas de treinamento por ano



24

G4-EN3

Consumo de energia dentro da organização



26

G4-LA10

Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua



24

G4-EN6

Redução do consumo de energia



26

G4-LA11

Percentual de empregados que recebem análises de desempenho



21

G4-EN7

Reduções nos requisitos energéticos de produtos e serviços



-



14



28

ASPECTO: ÁGUA

G4-EN8

Total de água retirada por fonte



26

Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação



26

G4-EN23

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



27

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais



26

ASPECTO: CONFORMIDADE

G4-EN29

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



-

Total de investimentos e gastos com proteção ambiental
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Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos
ambientais



-

G4-SO2

G4-LA3

Número total, taxas de novas contratações e rotatividade de
empregados
Comparação entre benefícios a empregados de tempo integral e
temporários
Taxas de retorno ao trabalho e retenção após uma licençamaternidade/paternidade



22



23



22

ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

G4-LA5

Percentual dos empregados representados em comitês formais de
segurança e saúde



G4-LA6

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos



G4-LA8

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



24

Percentual de empregados treinados em políticas e procedimentos
anticorrupção



24

G4-SO5

Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas



24

ASPECTO: MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A IMPACTOS NA SOCIEDADE



24
23
23

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



-



20



24



24

SUBCATEGORIA: RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
ASPECTO: ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

G4-PR5

Resultados de pesquisas medindo a satisfação do cliente

PRIVACIDADE DO CLIENTE

G4-PR8

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

ASPECTO: CONFORMIDADE

G4-PR9

 Completo
Relatório Anual de Sustentabilidade 2015 / PLASTEK

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

G4-SO4

G4-SO11

ASPECTO: EMPREGO

G4-LA2

-

SUBCATEGORIA: SOCIEDADE

CATEGORIA SOCIAL

G4-LA1



ASPECTO: COMBATE À CORRUPÇÃO

ASPECTO: MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A IMPACTOS AMBIENTAIS

G4-EN34

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

ASPECTO: COMUNIDADES LOCAIS

ASPECTO: GERAL

G4-EN31

Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria
funcional e por unidades operacionais relevantes

ASPECTO: MECANISMO DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A PRÁTICAS TRABALHISTAS

G4-LA16

ASPECTO: PRODUTOS E SERVIÇOS

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

ASPECTO: IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE MULHERES E HOMENS

G4-LA13

G4-EN22

G4-EN27

ASPECTO DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

G4-LA12

ASPECTO: EFLUENTES E RESÍDUOS

38

DESCRIÇÃO

Multas por não conformidade relativas ao fornecimento e uso de
produtos e serviços
 Parcial

 Não houve

 Não informado

 Meta para o próximo ciclo
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