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SOBRE O 
RELATÓRIO

Apresentamos o relatório anual de
sustentabilidade 2016 .  

Abordaremos o desempenho da
unidade brasileira de 1 de janeiro a 31
de dezembro de 2016 , além de fatos
relevantes até o fechamento deste
relatório . 

O relatório anual de sustentabilidade
2016 da Plastek do Brasil segue a
metodologia GRI (Global Reporting
Initiative) versão G4 .  

O método é considerado o mais
completo pelos relatórios de
sustentabilidade , trazendo diretrizes
para o monitoramento de indicadores
econômicos , sociais e ambientais . 

Apresentaremos a evolução e
desempenho de nossas atividades ,

seguindo práticas e métodos
sustentáveis .

Os temas abordados estão alinhados
às nossas estratégias , com o objetivo
de mostrar nossas principais ações ,

desafios , resultados e conquistas . 

Sabemos a variedade e quantidade de
informações que competem por sua
atenção diariamente , por este motivo ,

agradecemos por reservar alguns
minutos para ler o relatório de
sustentabilidade 2016 da Plastek do
Brasil . 

               Equipe de Sustentabilidade
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MENSAGEM
DA DIRETORIA
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MENSAGEM 
DO PRESIDENTE

Nós da Plastek do Brasil 
temos hoje uma operação 

consolidada, estável, que 

reúne diversas tecnologias, 

se apoiando 

constantemente na 

inovação, otimização de 

nossos processos e na 

relação com nossos 

stakeholders, para 

galgarmos nosso sucesso 

e nosso crescimento. 

Somente assim 

conseguimos atravessar 
períodos difíceis, como 

foram os anos de 2015 e 

2016, com restrições de 

mercado, projetos 

colocados em compasso 

de espera, restrições de 

contratações, entre outros. 

Nossos projetos internos de 

melhoria de produtividade, 

contínuo treinamento 

e formação de nossos 

colaboradores, revisão de 

procedimentos e a habitual 
e necessária transparência
nas relações com clientes 

e fornecedores, certamente 

conferiram à Plastek 

sucesso e credibilidade nas 

relações, proporcionando 

mais oportunidade de 

negócios e mais 

competitividade nas nossas 

operações. 

Continuaremos firmes em 

busca de metas agressivas 

para redução de geração 

de resíduos e impactos 

ambientais.  

A busca por uma fábrica 

ZERO RESÍDUO E 

DESCARTE será contínua 

e novas ações internas 

continuarão a ter 
prioridade nos 

investimentos. 

Vale sempre mencionar 
que o plano mestre para 

a melhoria da eficiência 

energética da planta segue 

sendo cumprido e os 

resultados se mostram 

cada vez mais claros,. 

Por fim, é importante dizer 
que a Plastek acredita no 

Brasil, seguirá investindo 

no país e sempre alicerçará 

suas ações no crescimento 

sustentável, levando seus 

colaboradores a crescerem 

juntos e aprimorando a 

relação com o meio em 

que está inserida. 

É assim que almejamos 

períodos melhores e mais 

desafiadores pela frente. 

                

                 Carlos Massarotto

/GRI G4-1, G4-2
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VISÃO

Nossa meta é a consolidação como fornecedor 
classe mundial, que sempre busca o 

aprimoramento do produto e do serviço, bases 

de competitividade e a satisfação do cliente. 

Nosso crescimento nunca afetará a 

integridade do grupo, de nossos colegas e  

de nossos clientes.

MISSÃO

Aplicar as mais modernas técnicas em  

gerenciamento de Qualidade e Relações 

Humanas, paralelamente a tecnologia de 

ponta, de forma a garantir a contínua 

melhoria de produtos e o 

aperfeiçoamento de seus colaboradores.

/GRI G4-56

/GRI G4-56
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DIÁLOGO E 
TRANSPARÊNCIA
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DIÁLOGO E TRANSPARÊNCIA                  

Seguindo os parâmetros da 

GRI (Global Reporting 

Iniciative) desde o primeiro 

Relatório, chegamos a 

nossa 5° edição.  

Apresentaremos 

informações sobre nossa 

estratégia, desempenho, 

práticas de gestão e visão 

de futuro.   

No relatório de 2016 serão 

respondidos 63 indicadores 

dentro do formato mais
recente - GRI G4. 

Relacionamento com 

Stakeholders 

Para estar de acordo com os 

parâmetros exigidos pela 

GRI um trabalho de análise 

junto com nossos 

stakeholders, foi realizado 

no ano de 2013 através de 

reuniões e telefonemas,

para definição dos temas 

prioritários deste relatório. 

Desde então, estes temas 

prioritários aos públicos 

estratégicos 

(stakeholders) tem 

contribuído para 

assegurarmos o valor que 

agregamos a sociedade.  

Manter e aperfeiçoar 
nossos canais de 

relacionamento nos 

permite estar alinhado 

com as expectativas e 

demandas do nosso 

público interno e externo. 

Stakeholders: funcionários, 

sindicatos, clientes, 

fornecedores, órgãos 

públicos e comunidade 

local. 

Definição e Materialidade 

Neste relatório buscamos 

responder as questões, que 

de forma criteriosa, foram  

levantadas por nossos 

stakeholders. 

Três grupos 

prioritários foram 

estabelecidos: Econômico, 

Ambiental e Social. 

Econômico: presença no 

mercado local e nas 

práticas de compras 

incluindo a cadeia de 

fornecedores. 

Ambiental: Impacto sobre 

os ecossistemas, 

gerenciados através de 

políticas, projetos e metas. 

Social: Impactos da 

organização nos sistemas 

sociais que atua. 

Após identificados, 

estes temas materiais 

direcionaram a estrutura 

do Relatório e serão 

abordados no decorrer 
deste, associados à 

indicadores de 

desempenho relacionados. 

O objetivo é demonstrar 
o gerenciamento dos 

impactos e a criação de 

oportunidades para 

sustentabilidade em cada 

grupo. 

Em cada relatório 

reforçamos a busca pelo 

aperfeiçoamento de 

metodologias,  

revisão de políticas 

e constante inovação.   

/GRI G4-22, G4-23, G4-28, 
G4-29,G4-30 

/GRI G4-25

/GRI G4-24, G4-26

/GRI G4-20,  G4-21
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PERGUNTAS E SUGESTÕES SOBRE O RELATÓRIO DEVEM SER ENCAMINHADAS PARA:

Livia R B Santo - Gerente de RH - 19 3885-8226 - Livia.Bibian@platekgroup.com

Econômico

Presença no 
Mercado

Prática de 
Compras

Ambiental
Consumo de 
Materiais 

Consumo de 
Energia

Consumo de 
Água 

Efluentes e 
Resíduos

Produtos e 
Serviços

Social

Emprego

Treinamento  
e Educação

Diversidade e  
Igualdade 

de Oportunidades
Combate 

a Corrupção

Relacionamento 
com a Comunidade

Saúde e Segurança 
no Trabalho

Rotulagem de  
Produtos e 

Serviços

Privacidade 
do Cliente

/GRI G4-18, G4-19, G4-26 

Materialidade:
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O GRUPO 
PLASTEK
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NOSSA HISTÓRIA
Joseph J. Prischak, iniciou sua carreira na 

'Resistor Erie' no departamento de 

Moldagem, passando então para a 

Ferramentaria onde iniciou seu 

aprendizado. Mais tarde, foi trabalhar na 

'Penn Erie Manufacturing' onde fortaleceu 

todo o seu potencial na construção de 

moldes. 

Em 1956, com outros dois sócios, fundou a 

'Companhia Triangle Tool', sediada em 

Erie, Pennsylvania, que se tornou 

rapidamente  líder em projetos e 

fabricação de moldes. 

Desenvolveram vários padrões e conceitos 

que, até hoje são utilizados na construção 

de moldes. 

Em 1971 o grupo chegou ao mercado de 

injeção de plásticos com a fundação da 

'Plastek', também sediada em Erie. Com 

persistência e o forte compromisso em 

satisfazer as exigências do mercado, 

rapidamente conquistaram os negócios de 

moldagem de grandes clientes, tais como 

a AMP, Eastman Kodak, IBM, RCA 

Burroughs, Burndy e Polaroid. 

Em 1983, com a aposentadoria dos seus 

sócios, Joseph J. Prischak adquiriu suas 

ações no negócio. 

Visualizando um crescimento contínuo 

para a empresa entrou no negócio de 

embalagens, adquirindo as ações da 

Spectrum Moldes e Engenharia. 

A Plastek, rapidamente, obteve uma 

grande fatia do sólido mercado de 

embalagens para "desodorantes stick" 

enquanto mantinha presença significativa
na área de eletrônicos automotivos e na 

indústria de computadores. 

Desde então o Sr. Prischak e, agora mais 

recentemente na segunda geração, seus 

filhos, têm administrado o crescente 

desenvolvimento do Grupo Plastek. /GRI G4-3 10



PLASTEK GROUP

O Grupo Plastek é composto por 08 fábricas ao redor do mundo, tendo presença em diversos 

mercados mundiais:

350 
 FUNCIONÁRIOS 
 NO BRASIL 

 

2.200 
 FUNCIONÁRIOS 
 NO MUNDO 

 

Brasil 
01 unidade

México 
01 unidade

Erie 
05 unidades

Mansfield 
01 unidade

BRASIL - INDAIATUBA

INGLATERRA - MANSFIELD

MÉXICO - QUERETARO

ESTADOS UNIDOS - ERIE

/GRI G4-5, G4-6, G4-7

/GRI G4-9, G4-10
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60
ANOS DE  PLASTEK GROUP
No ano de 2016 o Grupo Plastek completou 60 anos de trajetória. 

A Plastek tornou-se um fornecedor global para muitas das principais empresas do mundo, 

tornando-se referência no mercado de plásticos. Celebramos os 60 anos de  uma linda história 

que temos orgulho de contar! 
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NOSSAS EMBALAGENS ESTÃO PRESENTES
NA MAIORIA DOS LARES BRASILEIROS

 PLASTEK DO BRASIL

Alimentos e Bebidas

Cuidados pessoais

Cuidados com a saúde
Cuidados com a casa

Representa 3,4% da produção de 2016
Representa 20,6% da 
produção de 2016.

Representa 56,4%
da produção de 2016

Representa 19,6% da produção de 2016

Os produtos da Plastek são destinados a vários setores de negócio, com destaque 

para os segmentos farmacêutico, higiene e limpeza, cosmético e alimentício.

/GRI G4-4, G4-8

Fundada em 1999, localizada em 

Indaiatuba/SP,  a unidade brasileira 

representa uma produção de 

2,5 bilhões de peças por ano. 

Está em posição estratégica, 

fazendo parte do polo industrial 
da região. 

Com uma área de 65.000m², 

a planta  possui Armazém 

e Ferramentaria própria.  

Especialista em peças plásticas, a 

Plastek utiliza máquinas de injeção 

equipadas com monitoramento 

em tempo real por circuito fechado. 

Estas máquinas se encontram em 

salão climatizado, assegurando 

condições estáveis e ideais 

de produção durante 24 horas. 
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COMO FAZEMOS 
NOSSOS PRODUTOS ?

P A S S O  2  -  P R E P A R A Ç Ã O

P A S S O  3  -  M O N T A G E M  E  
A C O N D I C I O N A M E N T O

P A S S O  4  -  T R A N S P O R T E

P A S S O  1  -  E L E M E N T O S

O gerenciamento da qualidade é aplicado em todos estágios do 
processo, visando a excelência e segurança em toda nossa operação.

Da resina até o produto final, nosso processo 

de produção conta com quatro etapas 

essenciais para garantir peças que atendam 

todos requisitos necessários.  

Compramos de fornecedores nacionais e 

internacionais, resinas, máster batches 

(polímeros com pigmento) e embalagens para 

transporte de nossos produtos. 

Estes materiais são transportados para cada injetora, com suas 

devidas propriedades, quantidades e cores. Dentro da injetora o 

polímero é plastificado utilizando uma temperatura em torno de 

230°C, obedecendo a receita de cada produto. 

Esse polímero na forma 'viscoelástico' (plástico liquefeito) é 

injetado em moldes com câmera quente tomando a forma 

desejada. Logo em seguida essas peças são resfriadas e extraídas 

do molde. Assim criamos embalagens de um desodorante, ou a 

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

ciclos muito rápidos entre 7 e 15 segundos dependendo da peça. 

Depois da moldagem, as peças que precisam ser 
montadas seguem para o departamento de 

montagem, outras que não precisam, vão diretamente 

para a armazenagem. Depois de embaladas, 

identificamos cada caixa com seu respectivo código 

de barras e as acondicionamos em pallets. 

Dentro da área das DOCAS a transferência dos 

pallets é feita para os caminhões , que levam 

os produtos diretamente aos clientes. 
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A Plastek do Brasil é uma empresa de 

capital fechado.  Com uma estrutura 

organizacional horizontalizada, todas as 

áreas exercem papel fundamental para o 

alcance da consolidação como fornecedor 
mundial de embalagens plásticas de alta 

qualidade. 

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

O Diretor de Operações, Carlos Henrique 

Massarotto transmite e adapta as 

estratégias globais para a subsidiária 

brasileira, sendo responsável por fornecer 
direcionamento e  avaliar impactos, metas 

e decisões. 

O comitê diretivo de governança, 

responsável pela operação da planta no 

Brasil é composto por 3 membros, 

alocados em áreas chaves da companhia. 

Responsáveis pela estratégia de negócio, 

estes membros replicam as diretrizes para 

o restante da equipe e asseguram que as 

metas estabelecidas sejam cumpridas de 

forma eficaz. 

Abaixo do comitê diretivo está o comitê
executivo, formado por 8 gerentes que 

conduzem suas respectivas áreas de 

atuação. 

Gerenciam equipes, indicadores e 

operações para que os objetivos finais 

sejam efetivamente cumpridos. 

O grupo se reúne mensalmente para 

discutir resultados, planos de ações, e 

pontos a serem melhorados. 

Todos carregam a responsabilidade de 

disseminar os valores, a ética e a cultura 

da companhia em suas relações a fim de 

que todas as ações tomadas estejam 

alinhadas com as politicas internas e 

valores corporativos. 

/GRI G4-34

/GRI G4-LA1216



Corpo Técnico há mais 

de 15 anos de empresa

       8       3

Diretor Técnico

Gerente de Qualidade

Diretor de Operações

Diretor de Vendas

Gerente de Manutenção

Gerente de Recursos Humanos

Controller 

Gerente de PCS

Gerente de Produção

Gerente de TI

Gerente de Compras

       90%        10%dos membros são 

da região de Indaiatuba
dos membros são 

de São Paulo

Gênero:
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Carlos Henrique Massarotto

Julio da Cruz Lima Neto

Franco Magno

Milena Gonçales de Andrade Piovezam

Lívia Rambelli Bibian Santo

Tatiana Andrian Valtriani

Rodrigo Antonio Paraizo

Claudio Mendes Bonini

José Fernando dos Santos

Ricardo Cesar Waetge

Paulo Augustin Beltran



O código de Ética da 

Plastek do Brasil foi 

implementado em 2015 

e prevê princípios que 

devem ser praticados por 

todos.

Não é tolerado qualquer 

tipo de discriminação, 

seja em razão de gênero, 

credo, raça, opção sexual, 

dentre outras. 

Pares, subordinados, 

superiores, fornecedores, 

terceiros, competidores e 

clientes são tratados com 

dignidade e respeito. 

Todos os funcionários são 

devidamente treinados  

e qualquer relato que não 

esteja de acordo com os 

princípios estabelecidos 

passam por investigações 

e aplicação de medidas 

disciplinares.

O código de Ética aborda 

temas como: 

discriminação, 

preconceito, assédio 

moral, assédio sexual e 

corrupção. 

Além dos treinamentos 

de conscientização,  existe 

um canal de ouvidoria 

denominado 'Fala 

Plastek'. Através deste 

canal é possível realizar 

denúncias ou relatar fatos 

que tratam sobre ética e 

respeito nas relações. 

Todos os relatos 

realizados por este canal 

são analisados e tratados 

como confidenciais, 

preservando a identidade 

do denunciante. 

O canal não se destina 

somente a funcionários, 

mas sim a todo o público  

Prezamos pela
  ética em todas

as nossas relações.

1 8

Ética
Princípios que nós escolhemos.

de relacionamento da 

companhia, permitindo 

que sejam abordados 

sugestões, elogios, críticas 

ou denúncias. 

Existe um Comitê de 

Ética interno, que 

mensalmente analisa 

as ligações recebidas e 

realiza planos de ações. 

Alguns planos de ações 

são divulgados, outros 

devido ao critério da 

confidencialidade são 

mantidos em sigilo. 

O objetivo é promover 

um ambiente de trabalho 

sadio, prevenindo e 

corrigindo qualquer 

desvio. 

No ano de 2016, foram 

recebidas 21 ligações, 

sendo:

35%    25%    40%
Críticas       Denúncias     Sugestões

80% foi fechado dentro do prazo 

e 20% continua em aberto. 



A Plastek do Brasil 
proporciona diversidade , pois 

acreditamos que a 

inovação gera mudanças . 

A diversidade de pessoas 

contribui com a diversidade de 

pensamentos .  

As diferenças existem , mas o 

propósito é comum a todos , 

por isso investimos na quebra 

de paradigmas proporcionando 

  

Diversidade

19

um ambiente de trabalho de 

integração e respeito . 

Não temos nenhum tipo de 

restrição relacionada a gênero , 

sexo , raça , deficiência , religião , 

faixa etária , etc . 

Prezamos pela inclusão social e 

por um ambiente sadio a todos , 

com oportunidades e direitos 

iguais . 



Diante da responsabilidade de 

entregar embalagens para produtos 

de consumo de diversos segmentos , 

os riscos que envolvem nossa 

operação são analisados 

periodicamente . 

Identificamos , medimos e 

gerenciamos estes riscos de forma 

preventiva a curto , médio e longo 

prazo . 

Temas como segurança , desperdício 

e qualidade são prioridades . 

Análises criteriosas são realizadas 

para garantir a não contaminação de 

nossos produtos em todas as etapas 

do processo . 

/GRI G4-14

Os colaboradores são treinados e 

conscientizados constantemente   

em procedimentos operacionais 

que garantam uma atuação 

preventiva . 

Auditorias internas monitoram a 

eficácia de nosso processo , 

garantindo um acompanhamento 

periódico e sistematizado . 

Todas as áreas estão envolvidas e 

trabalham juntas para que os 

riscos mapeados não impactem 

nossa operação .

GESTÃO 
DE RISCOS

2 0



CERTIFICAÇÕES

Em 2016 , a Plastek passou por auditoria periódica para 

manutenção dos certificados ISO 9001 :2008 - Sistemas de Gestão 

da Qualidade e ISO 14001 :2004 - Sistema de Gestão Ambiental , 
obtendo resultados muito satisfatórios , reafirmando o ótimo 

desempenho de seus processos , respeito ao meio Ambiente e o 

compromisso com a melhoria contínua . 

A Plastek , já certificada no Sistema de Gestão de Segurança de 

Alimentos pela Norma BRC IOP V5 , optou por fazer a migração 

dessa norma para a ISO/TS 22002-4 :2013 e FSSC 22000 :2015 . 

Algumas mudanças foram necessárias para adequação da nova 

norma , no entanto pode-se contar com o excelente trabalho e 

envolvimento de todos para se obter mais essa Certificação . 

Em setembro de 2016 a Plastek foi certificada nas normas ISO 

22000 :2005 ,  ISO/TS 22002-4 :2013 e FSSC 22000 :2015 , 

demonstrando mais uma vez a capacidade de fornecer produtos 

de qualidade de forma segura , cumprindo todas as exigências 

legais aplicáveis aos mesmos . 

Novas escolhas, novos desafios.
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Enxergamos a 
Segurança como um valor. 

Muito mais do que cumprir 

normas ou tratar como 

prioridade , o tema Segurança 

dentro da Plastek é considerado 

um valor organizacional . 

A disseminação da segurança 

como valor comum a todos , 

orienta as atitudes e fortalece 

o compromisso de nossos 

colaboradores com o respeito 

e cuidado com a vida . 

Segurança 
no Trabalho

O departamento de Segurança 

do Trabalho existente na 

companhia é composto 

atualmente por 3 membros 

que atuam em todos os 

turnos de operações . 

A equipe atua no 

monitoramento , educação , 

conscientização e 

cumprimento das normas 

vigentes . 

Valores são imutáveis e inegociáveis.
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Além dos trabalhos realizados pela 

equipe de Segurança do Trabalho , 

temos atualmente na companhia 

comitês formais de segurança e 

saúde , são eles : 

Pilar de SHE – Composto por 5 

membros , tem como algumas de 

suas finalidades atingir zero dias 

perdidos por acidentes e reduzir 

riscos ergonômicos bem como 

desenvolver e manter ações que 

proporcionem o bem estar de 

todos . 

Brigada de Emergência – Composta 

por 69 membros distribuídos em 

diferentes turnos e setores , estão 

treinados e preparados para atuar 

em casos de emergência bem como 

dar suporte a segurança do 

trabalho na prevenção de 

acidentes . 

CIPA – Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes que é 

composta por 16 membros , cujo 

objetivo é observar e relatar as 

condições de risco do ambiente de 

trabalho , desenvolvendo medidas 

preventivas . 

Equipe SSMA – Composta por 8 

membros em diferentes turnos , 

tem o objetivo de dar suporte ao 

pilar de SHE nos cumprimentos de 

padrões e regras estabelecidos , 

sempre pensando em um ambiente 

de trabalho mais agradável a todos 

Estes grupos disseminam os valores 

de segurança em ações coletivas , 

monitoramento constante e 

projetos que contribuem 

diretamente nos indicadores 

vigentes . 

Destacamos abaixo algumas das 

ações realizadas no ano de 2016 : 

- Implementação da Pirâmide de 

Segurança para monitoramento e 

divulgação dos quase acidentes , 

incidentes e acidentes . 

- Check list de Segurança para 

todas as máquinas injetoras , 

verificando aspectos de proteção e 

sinalização . 

- Restabelecimento das condições 

básicas das máquinas através de 

etiquetas amarelas - corrigindo 

todos os problemas relacionados a 

segurança . 

- Treinamentos de capacitação e 

reciclagem para as equipes de 

apoio a Segurança . 

- Instalação de plataformas nas 

máquinas , facilitando o acesso 

seguro dos funcionários às partes 

de entrada de matéria prima . 

Taxas Relativas a Segurança do Trabalho:

  2015               2016

 Lesão                    1,71%              3,4%

Doenças Ocupacionais                  0,57%             0,0%

          Dias Perdidos                       193                66

 Absenteísmo                      1,64              1,56

/GRI G4-LA6
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WCM
Implantado em 2012, o programa de 

melhoria contínua WCM (World Class 

Manufacturing) vem se mostrando um 

importante aliado na melhoria dos 

processos, tomada de decisões e
principalmente na conscientização e 

integração das equipes em um objetivo 

comum, que é o de melhoria permanente. 

O programa é direcionado por 6 

pilares, onde a integração dos mesmos e o 

suporte aos grupos é fundamental para o 

bom andamento do programa e de suas 

ações. 

Melhoria Contínua

Cada pilar técnico tem um objetivo 

específico e conta com o envolvimento de
gestores e especialistas de cada área, 

formando times multidisciplinares. 

Este times atuam direcionando seus 

recursos para a melhoria contínua, 

promovendo diversas ações que envolvem 

todos os níveis e departamentos. 

O WCM agregou não só em números, mas 

trouxe além da metodologia, uma nova 

cultura e visão organizacional. 

25



WCM
Melhoria Contínua

Pilar SHE (Segurança, Saúde e Meio Ambiente)

Objetivo: Eliminar as condições inseguras de trabalho, os
riscos de impacto ambiental e fortalecer a imagem da 

empresa perante seus colaboradores.

Pilar Treinamento e Desenvolvimento

Objetivo: Promover o conhecimento e desenvolver as
habilidades dos funcionários, contribuindo para o 

aumento da qualidade e eficiência da produção.

Pilar Qualidade Progressiva

Objetivo:  Melhorar a qualidade da produção a 

fim de reduzir as perdas com a 'não qualidade' e 

consequentemente, os custos operacionais.

Pilar Manutenção Planejada

Objetivo:  Aumentar a disponibilidade e eficiência dos 

equipamentos por meio de rotinas de manutenção 

preventiva, baseadas no tempo e na condição 

dos equipamentos.

Pilar Melhoria Focada

Objetivo:  Reduzir custos operacionais ao analisar as perdas 

com mão de obra e equipamentos, aumentando a 

eficiência global dos ativos.

Pilar Gestão Autônoma

Objetivo:  Realizar atividades autônomas na fábrica, 

desburocratizando operações que operadores e 

técnicos realizam diariamente.

Os pilares atuam de forma dinâmica
com reuniões que ocorrem semanalmente
para análise e direcionamento das ações.

Os projetos realizados são
apresentados a toda companhia,

difundindo o conceito de melhoria
contínua e fortalecendo diretrizes

para que melhores práticas
sejam adotadas.
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WCM
O último pilar criado foi o SHE (Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente), em 2015, 

e no ano de 2016 pode contribuir com 

importantes ações dentro da companhia 

dentre elas podemos destacar: 

- Criação e utilização de Ficha de Análise 

de Acidentes (FAA) que faz uma 

investigação de causa raiz, aplicação do 

diagrama de Ishikawa e plano de expansão 

das melhorias. 

- Criação da equipe SSMA (Saúde 

Segurança e Meio Ambiente) auxiliando 

na verificação constante de situações de 

SS e MA. 

- Duas campanhas de conscientização: 

'Segurança com as mãos' e 'Economia de 

Energia'. 

- Aplicação do roteiro de redução de riscos 

operacionais em máquina piloto. 

- Estudo e análise da NR12. 

Com um forte trabalho dos demais Pilares 

e em especial do pilar de treinamento o 

índice de envolvimento dos funcionários 

que em 2015 era de 58% passou para 66%. 

A padronização de documentos e o 

lançamento de grupos de melhoria foram 

fortes aliados na redução de Scraps, 

ao final de 2016 existiam no programa 

401 documentos padrões. Os grupos foram 

lançados com metas que propunham no 

mínimo 50% de redução. 

O resultado de tais ações refletiu na 

diminuição de Scrap gerado durante 

o ano de 2016, conforme tabela abaixo: 

% Scrap Gerado X Material Produzido

2013

2014

2015

2016

4,39

4,80

3,46

3,04

No decorrer do ano de 2016 os Pilares 

atuaram visando redução de quebras, 

redução de pequenas paradas, redução 

de risco, redução de defeitos e 

pequenas automações.  

Projetos foram conduzidos por equipes 

estratégicas, seguindo roteiros da 

metodologia e trazendo 

ganhos consideráveis a companhia.
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ECONÔMICO
Num cenário ainda bastante afetado pela crise econômica e política, 

2016 foi um ano de grandes turbulências, algumas ameaças e 

desafios ainda maiores. 

Manter os resultados já alcançados e ainda atender às expectativas 

de crescimento não foi uma tarefa nada fácil. 

Mesmo num cenário desfavorável, a Pastek mais uma vez atingiu a 

marca dos 10% de crescimento em vendas, proporcionando maiores
possibilidades de investimento no parque fabril. 

Esse constante crescimento é devido a alta prioridade da companhia 

em investir em novas tecnologias de automação fabril, máquinas 

injetoras de última geração, projetos de melhoria contínua e 

treinamento de pessoal. 
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É T I CA  E  RE LAÇÕ ES  TRABA LH I S TAS

/GRI G4-56

ECONÔMICO
A Plastek do Brasil está em desenvolvimento 

contínuo , aplicando tecnologias avançadas e 

novas metodologias .  

O desafio é constante para atender as 

demandas que surgem dia a dia . 

Para tanto , visando identificar as melhores 

práticas operacionais , a Plastek analisa 

estrategicamente as etapas de transportes , 

estocagem , manuseio e consumo de materiais . 

Analisando o consumo de 2016 , o polietileno 

(PE) teve uma queda bastante acentuada , 

enquanto que o polipropileno (PP) teve um 

aumento de 7% comparando com o ano 

anterior . 

Em análise , a queda do consumo do PE e o 

aumento do consumo do PP , dá-se a diferentes 

produtos que utilizam os diversos tipos de  

resina , impactando diretamente na variação do 

consumo , além do fato de o consumo geral de 

PP ser mais que o dobro do consumo de PE . 

Resina Processada (em toneladas)

48%
52%

58%
42%

58%
42%

2015 2016

Polipropileno

Polietileno de alta densidade

Polietileno de baixa densidade
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ECONÔMICO
Em 2015 a cotação da moeda 

americana variou entre R$2 ,60 

para R$4 ,00 . 

Iniciamos o ano de 2016 com a 

taxa em R$ 4 ,05 flutuando até R$ 

3 ,18 . 

Mesmo com essa  

variação tivemos um aumento 

nas nossas exportações de 20%. 

No comércio exterior a Plastek 

está otimista e marca presença 

na exportação para diversos 

países do mundo :  

Chile , Argentina , Colômbia , 

México , EUA , Polônia , Reino 

Unido , Vietnã entre outros . 

Processos de Comércio Exterior

140
168

80
90

2015 2016

Exportação

Importação
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Desde 2015 com a ampliação do armazém e a inclusão de 

novos silos, nossa capacidade de armazenagem em silos subiu 

para 924 TON. Contamos ainda com aproximadamente 9.928 

posições paletes em rack, das quais 1.500 posições para matéria 

prima. 

Capacidade de Armazenagem (TON)

544 2015
2016 32952
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DESEMPENHO AMBIENTAL
A Plastek do Brasil está no mercado livre 

de energia desde 2003 , trabalhando 

sempre com 100% de seu consumo  

contratado , e deste modo atuando de 

forma responsável , evitando riscos de 

falta de energia e dos elevados custos do 

mercado "spot". 

Em Julho de 2013 , realizamos  

uma parceria com nosso fornecedor de 

energia e uma empresa de eficiência 

energética para elaboração de um 

Diagnóstico de Eficiência Energética da 

planta . 

Um trabalho que mostrou a possibilidade 

de economia de energia através do 

lançamento de projetos que poderiam 

rapidamente trazer benefícios e "pay 

back" a pequeno , médio e longo prazo .     

Após algum tempo de análise e 

concomitantemente com a crise hídrica 

e o alto custo da energia , 

nos anos seguintes foram implementados 

diversos projetos neste sentido , 

que permitiram redução no consumo , 

mesmo com aumento de produção . 

Abaixo apresentamos o índice de redução 

neste período : 

Entre os projetos implementados , em 

andamento e previstos estão : 

- Instalação de telhas transparentes 

para iluminação natural do Armazém 

(realizado em 2015) 

- Substituição de compressores por 

outros equipamentos mais eficientes 

(realizado em 2016)

- Redução de perdas nas linhas de ar 

comprimido (realizado em 2016) 

- Instalação de inversores de 

frequência (realizado em 2016) 

- Substituição de bombas antigas por 

equipamentos de maior eficiência 

(previsto para 2017) 

- Colocação de mantas térmicas nos 

canhões das injetoras (previsto para 

2017) 

- Substituição de Chillers a ar por 

Chillers centrífugos (previsto para 

2017) 

A otimização e frequente revisão dos 

processos está presente em todos os 

departamentos . 

Buscar , criar e inovar oferece 

oportunidades para que melhorias 

sejam aplicadas trazendo grandes 

ganhos a companhia . 

Produzir mais com menos é 

difundido nos programas de 

conscientização e como prática 

sustentável que deve ser aplicada de 

forma responsável . 

Isso faz da Plastek uma empresa de 

vanguarda , preocupada 

constantemente com os recursos 

utilizados e com o meio ambiente .

2012

2013

2014

2015

2016

Consumo Médio Mensal por Ano (em MWh)

2.674,53 MWh/mês

2.446,82 MWh/mês

2.448,75 MWh/mês

2.308,30 MWh/mês
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DESEMPENHO AMBIENTAL
Energia 

Em 2016 foi realizada uma campanha 

integrada para redução e uso 

consciente da energia envolvendo 

todas as áreas . 

Esta campanha trabalhou com a 

gestão visual informando os 

colaboradores da devida conduta 

para contribuir com a redução deste 

índice . 

Banners foram alocados em áreas 

estratégicas , orientações foram 

colocadas ao lado dos interruptores 

e aparelhos elétricos , divulgações nas 

TVs e abordagens de conscientização 

foram realizadas com todos os 

colaboradores . 

Novos projetos previstos para 2017 

estão sendo desenvolvidos , 

mantendo a conscientização dos 

colaboradores e visando ações que 

possam reduzir este índice de forma 

considerável trazendo impactos cada 

vez mais positivos . 

Água 

A Plastek utiliza a água do poço , 

devidamente outorgado e realiza o 

monitoramento da qualidade desta 

água . 

Todos os colaboradores são 

conscientizados periodicamente 

com relação ao uso consciente e 

responsável deste recurso essencial 
para todos , através de campanhas , 

treinamentos e ações preventivas . 

Em 2016 foi descartado 10.260  m³ 

de água .  

Deste volume aproximadamente 20% 

é efluente industrial , gerado de 

limpeza e manutenção de máquinas , 

limpeza de chão de fábrica e 

eventualmente de vazamentos 

relacionado ao processo produtivo .   

Este efluente é lançado na rede 

pública para ser tratado . Este 

tratamento consiste em um 

processo físico- 

químico , responsável pela 

descontaminação .  

O monitoramento do efluente além 

de garantir o atendimento a 

legislação , garante a não 

contaminação do meio ambiente . 

Consumo Energético e Hídrico:

Energia (KWh)

Água (m³)

2014 2015 2016

29.385

9.687

27.699

10.659

28.028

11.172

Variação 2015/ 2016:  Energia -  1,18%      Água -  4,52%
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Apesar de todas as ações visando a eficiência energética, a baixa performance dos chillers 

(devido final de vida útil) gerou um maior consumo energético em vista do ano anterior. 
Para 2017 visando a continuidade nas reduções e melhor eficiência energética, estará 

sendo feita a substituição por equipamentos mais novos e eficientes energeticamente, 

visando impacto direto no consumo de energia. 

/GRI G4-EN22

/GRI G4-EN3, G4-EN8



DESEMPENHO AMBIENTAL

Resíduos 

A parceria da Plastek com empresas 

que compartilham as mesmas 

práticas e princípios  

garantem ações sustentáveis que 

preservam o meio ambiente . 

No nosso processo geramos diversos 

resíduos que são classificados em 

dois grupos : 'contaminados '  e 'não 

perigosos ' . 

Resíduos contaminados  

Todos os residuos contaminados 

gerados na Plastek são 

encaminhados a tratamento para 

empresas devidamente qualificadas 

mediante CADRI . 

Os principais processos de 

tratamento pelos quais passam os 

resíduos contaminados são : 

Coprocessamento (sólido), 

Tratamento físico-químico(efluente) 

e Re-refino (óleo). 

Cada resíduo requer um tratamento 

específico que garante a 

descontaminação adequada .  

Todos os nossos resíduos são 

cuidadosamente 

transportados e tratados . 

Os perigosos recebem 

um tratamento diferenciado de 

descontaminação . 

Resíduos não perigosos 

Dentre os resíduos não perigosos 

estão : refugo de produçao , 

papelão , plástico , liner (selo 

aluminizado), sucatas , palletes . 

A Plastek possui parcerias com 

empresas e companhias 

intermediárias que recebem estes 

resíduos e realizam a reciclagem . 

O líner é repassado para empresa que 

reutiliza o material em diversas 

finalidades , entre elas a fabricação 

de telhas . 

Os refugos de produção e plásticos 

em geral são destinados a empresa , 

para descaracterização 

e transformados em diversos 

produtos . 

Em resumo papelão , sucatas e 

palletes são repassados para 

empresas que reutilizam os mesmos 

para diversos fins , sempre após a 

descaracterização do produto . 

Estas parcerias permitem alcançar 

um objetivo comum , que é a 

reutilização sustentável de resíduos , 

contribuindo de forma considerável 
para a preservação ambiental .  
  

Produção e Destinação de Resíduos:

                     Tipos                           2015        2016               Tratamento

Sólidos (em Kg) 19.830 18.910 Co-processamento

Líquidos (em L) 13.980 16.550 Físico-químico

Óleos  (em L) 40.380 50.470 Re-refino

Lâmpadas  (em Uni) 1.588 1.471 Descontaminação

Papelão (em kg) 113.918 100.470 Reciclagem

Plástico (em kg) 342.522 322.492 Reciclagem

Liner (em Kg) 91.930 92.950 Reciclagem

Sucatas (em Kg) 16.047 17.796 Reciclagem

Orgânicos (em Kg)

Pallets

55.000 55.870 Aterro Sanitário

7.787 11.297 Reciclagem
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DESEMPENHO AMBIENTAL
Conceitos de sustentabilidade são 

aplicados rotineiramente na Plastek 

minimizando os impactos ambientais 

causados pela geração de resíduos 

sólidos oriundos de suas atividades . 

A Plastek almeja reduzir seus custos 

de produção e tornar suas atividades 

ambientalmente mais sustentáveis . 

São disponibilizadas nas áreas 

procedimentos 

denominados Controles 
Operacionais. Estes procedimentos 

contemplam os aspectos e os 

impactos associados às atividades de 

cada área da empresa . 

Para cada aspecto e impacto 

associados , existem ações que 

permitem minimizar e mitigar esses 

impactos . Os funcionários recebem 

treinamento para tomarem 

conhecimento dessas ações e aplicá- 

las no dia-a-dia . 

Conscientes da geração de resíduos  

e do seu impacto no meio ambiente 

buscamos constantemente 

alternativas e soluções que permitam 

que as melhoras práticas sejam 

aplicadas . 

Ações preventivas são realizadas , 

campanhas de conscientização , 

controle e gerenciamento dos 

recursos , treinamentos , entre outras 

iniciativas . 

Dentro do WCM  o Pilar SHE lançado 

em 2016 , se tornou um grande aliado 

nas ações relacionadas ao meio 

ambiente . 

O Pilar estuda e monitora 

indicadores ambientais , propõe 

ações de melhorias e realiza  projetos 

que atuam de forma a minimizar 

riscos e impactos que possam afetar 

diretamente o meio ambiente . 

Os membros do Pilar incluem 

colaboradores diretamente ligados a 

gestão ambiental , que podem 

contribuir de forma efetiva com 

ações pertinentes . 

A Plastek acredita que pode fazer a 

diferença em pequenas 

ações , consolidando alicerces que 

ajudem a construir um mundo 

melhor , cuidando e zelando pelo 

meio ambiente . 

Ações e Custos (em R$)

R$ 2.400

Descontaminação de Lâmpadas

Tratamento de resíduos líquidos  contaminados 

Certificações 

Aterro Sanitário 

Tratamento de resíduos sólidos contaminados

SAAE - Captação e Tratamento de Efluente

R$ 10.572

R$ 18.123

R$ 25.548

R$ 46.711

R$ 142.405

Valores gastos de 

aproximadamente 

R$ 240 mil no ano de 2016
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COLETA SELETIVA

Para que o resíduo siga seu 

caminho até a reciclagem a 

coleta seletiva é fundamental . 

Essa prática acontece na Plastek 

dentro e fora da área fabril , 
tendo lixeiras identificadas 

para o descarte correto em 

todas as áreas da empresa .  

Possuímos lixeiras específicas 

para os resíduos : papéis , plástico , 

varredura , contaminados , 

madeira , orgânicos , metal e 

resíduos não recicláveis .  

O resíduo separado corretamente 

deixa de ser lixo e pode seguir 

para uma destinação final 
ambientalmente correta .

É imprescindível o envolvimento 

de todos para que a coleta 

seletiva aconteça de forma 

eficaz , por este motivo 

o tema está incluso em 

treinamentos obrigatórios 

a todos os colaboradores 

e passam por reciclagens 

periódicas . 

"Acreditamos que muitas coisas ninguém faz sozinho, 
salvar o meio ambiente é uma delas".
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MATÉRIA PRIMA
O plástico contrasta com a palavra 

sustentabilidade em vários aspectos . 

Embalagens plásticas demoram segundos 

para serem produzidas e podem levar até 

500 anos para se degradar , trazendo 

impactos consideravelmente negativos ao 

meio ambiente . 

A Plastek , tendo como sua principal 
matéria prima a resina se preocupa em 

minimizar estes impactos e fazer com 

que esta utilização ocorra de forma mais 

consciente possível . 

Como destaque , uma das principais ações 

é a utilização do Polímero Verde . 

O Polímero Verde é feito a partir da cana- 

de-açúcar , uma matéria prima renovável , 
ao invés do petróleo tradicional . 

Contribui diretamente na redução da 

emissão dos gases causadores do efeito 

estufa . 

Em parceria com a Braskem (pioneiros na 

produção de plástico verde),  

a Plastek utiliza o PE verde há quase 10 

anos e tem desenvolvido com alguns 

clientes projetos que envolvem este 

material . 

O polietileno verde tem as mesmas 

características e propriedades dos 

polietilenos de origem fóssil , não tendo 

nenhuma particularidade em sua 

utilização . 

A grande vantagem de produzir com PE 

verde é que construímos uma nova 

rota de produção através de uma planta e 

não de uma fonte fóssil (petróleo), 

contribuindo de forma direta para 

captura de carbono , diminuindo o efeito 

estufa . Além disso usando uma fonte 

renovável motivamos a produção de uma 

planta , fortalecendo a cadeia produtiva . 

Esta iniciativa mantém a qualidade de 

nossa produção e contribui diretamente 

com aspectos ambientais , 

de forma a fortalecer nossa cultura 

sustentável . 39
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SOCIAL E 
RELACIONAMENTO
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PRINCIPAIS CLIENTES

BUSCAMOS O APRIMORAMENTO DO
PRODUTO E DO SERVIÇO

E A SATISFAÇÃO DO CLIENTE.

O sucesso de nossos clientes 

também é o nosso sucesso . 

Por este motivo prezamos por 

um relacionamento de 

confiabilidade , que permita 

extrair o máximo valor da 

parceria . 

Nosso objetivo como 

fornecedor é prestar serviços 

de alta qualidade , alinhado 

com as demandas e 

expectativas de nossos 

clientes . 

Um diálogo transparente , 

baseado no respeito mutuo é 

característica fundamental da 

nossa marca . 

Nossa carteira de clientes 

conta com parceiros de longo 

prazo , garantindo uma
fidelização que nos é de
grande valia . 

Almejamos 

juntos e  buscamos  

resultados  cada vez melhores 

-confeccionando produtos , 

reduzindo custos e 

resolvendo os problemas de 

forma rápida e eficiente . 

Como parte dessa busca , 

buscamos um feedback 

constante .  

Anualmente é aplicada uma 

pesquisa de satisfação que 

atribui uma nota ao serviço 

prestado . 

Os resultados são replicados 

aos times internos , visando 

manter a alta performance e 

implementar possíveis 

melhorias . 

Nossa meta é que nossos 

clientes entreguem os
melhores produtos a seus 

consumidores .   

   

  

9,2
2016

Satisfação do Cliente (0 a 10):
/GRI G4-PR5
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FORNECEDORES

"TODO E QUALQUER FORNECEDOR DEVE SER CONSCIENTE DE SUA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, 
SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS DEVEM SER INCLUÍDOS NOS DEVIDOS CONTROLES OPERACIONAIS 

PARA QUE NÃO COLOQUEM EM RISCO A SAÚDE E SEGURANÇA DE SEUS COLABORADORES, DEVEM 
RESPEITAR AS LEIS TRABALHISTAS E NÃO ESTAR ENVOLVIDO COM TRABALHO INFANTIL, TRABALHO 

ESCRAVO E DISCRIMINAÇÕES DE QUALQUER ORDEM". 

A Plastek está cada vez mais 

preocupada com a 

conscientização e 

engajamento de 

sustentabilidade das pessoas , 

fornecedores e clientes . 

Os valores que a empresa 

defende partilham com os 

fornecedores estratégicos e 

prioriza fornecedores que são 

qualificados com normas 

harmonizadas . 

Essa escolha é determinante 

para garantir a qualidade e 

serviços produzidos pela 

Plastek . 

37

Além de analisar a qualidade 

da matéria prima fornecida , 

é exigida uma série de 

documentos para análise 

química desses itens . 

Analisando não somente a 

qualidade do produto mas 

as substâncias que compõem . 

Mantemos um índice de 

conteúdo nacional acima de 

90% em nossas operações . 

Os gastos com fornecedores 

de algumas resinas especiais , 

que são importadas , 

representam 9 ,6%. Em 

relação ao ano anterior , este 

índice cresceu , estava em 

9 ,5%, decorrente a variação 

do dólar desse período . 

Fornecedores Nacionais
740

720

Fornecedores Internacionais
50

48

Transportadoras

10
10

/GRI G4-12, G4-13
/GRI G4-EC9

43

2015 2016



FUNCIONÁRIOS

Nossos colaboradores são 

nossa principal força , 

por este motivo gerenciar 

estrategicamente os recursos 

humanos da organização , 

mesmo em períodos de 

incertezas , se mantém como 

prioridade . 

Compartilhamos 

constantemente valores 

como ética , integridade e 

valorização profissional . 

A Plastek do Brasil concluiu 

o ano de 2016 

com 344 colaboradores , 

sendo 339 com vínculo 

próprio e 5 com vínculo 

temporário . 

A maioria de nossos 

colaboradores está 

concentrada na região de 

Indaiatuba , abrangendo as 

cidades de Campinas , Salto e 

Elias Fausto . 

A remuneração mínima 

vigente no ano de 2016 , 

mediante acordo coletivo , 

está 57,77% acima do piso 

nacional . 

Todos os colaboradores que 

recebem o piso vigente 

acordado em convenção , 

seja homem ou mulher , 

recebem o mesmo valor . 

Manter o corpo operacional é 

determinante para atingir as 

metas estabelecidas . 

A taxa de rotatividade é a 

relação entre as admissões e 

os desligamentos de 

colaboradores . Este 

indicador é monitorado 

mensalmente . 

Mesmo diante do cenário de 

crise no pais , no ano de 2016 

a Plastek conseguiu reduzir 

este indice .  

A média do turn-over anual 
ficou em 1,51% , 

No ano anterior foi de 2 ,12%. 

Esse resultado é reflexo da 

transparência na 

comunicação e na revisão de 

estratégias envolvendo a 

Gestão de Pessoas . 

Políticas do departamento 

de Recursos Humanos foram 

aprimoradas para o 

gerenciamento das 

contratações e demissões . 

As contratações de novos 

colaboradores se dão por 

questões técnicas , não 

havendo diferenciação de 

gêneros . 

O processo seletivo foi 
recentemente reformulado , 

utilizando ferramentas 

eletrônicas que permitem 

triagem de candidatos . 

Para contratações de cargos 

operacionais priorizamos a 

contratação local , 
contribuindo com o 

desenvolvimento da 

comunidade onde atuamos . 

/GRI G4-EC5

/GRI G4-LA1
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Em média, 18% de 
nossos  colaboradores 

possuem mais de 
10 anos de empresa

Novas Contratações

41,3%

58,7%

Demissões

46,9%

53,1 %

Em alguns casos , buscamos criar oportunidades 

internas , considerando disponibilidade de vagas 

e perfil dos candidatos . 

A Plastek participa ativamente do Programa 

Jovem Aprendiz , oferecendo oportunidades a 

jovens entre 16 e 22 anos , para atuar junto ao 

corpo técnico . 

Em 2016 50% dos aprendizes após o término do 

programa foram efetivados . 

Concedemos aos nossos funcionários benefícios 

após o nascimento dos filhos e garantia de 

emprego . 

No ano de  2016 foram concedidas 

5 Licenças Maternidades e 

7 Licenças Paternidades , tendo taxa de 

permanência na empresa de 80% para Licença 

Maternidade e 100% para Licença Paternidade . 

Novas Contratações Demissões

0,0%

43,5%

56,5%

Acima 50 anos

Entre 30 e 50 anos

Abaixo de 30 anos

Acima 50 anos

3,1%

Entre 30 e 50 anos

40,6%
Abaixo de 30 anos

56,3%

Funcionários por 
Categoria e Gênero:

Gerência:

ADM:

Apoio 
a Produção:

Operacional:

       3

       15

       118

       8

       14        80

       18

       92

/GRI G4-LA3

/GRI G4-11, G4-LA11, G4-LA13

Todas as políticas envolvendo a gestão de 

pessoas passam por revisões periódicas , visando 

implementar processos e melhorias para a 

companhia . 

Reconhecemos  as pessoas como os ativos mais 

valiosos que possuímos  e por este motivo 

investimos na satisfação e qualidade de vida de 

nossos colaboradores . 
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FUNCIONÁRIOS
Garantimos uma série de 

benefícios a todos os 

trabalhadores efetivos . 

Alguns destes benefícios 

são estendidos a 

empregados temporários , 

estagiários e jovens 

aprendizes . 

Além de proporcionar 

qualidade de vida ,  

nossa carteira de 

benefícios faz parte da 

estratégia de retenção de 

colaboradores . 

O departamento de 

Recursos Humanos fica 

responsável pela gestão 

destes benefícios , a fim de 

realizar acompanhamento 

constante e obter 

feedback da satisfação 

dos colaboradores com 

relação aos serviços 

oferecidos .

 Benefícios                                                      Efetivo       Temporário      Estagiário      Aprendiz

/GRI G4-LA2, G4-LA8

100% dos funcionários 

estão cobertos 

por negociação coletiva
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TREINAMENTO
O desempenho efetivo das 

pessoas dentro da 

organização traz dois 

grandes benefícios : redução 

de perdas existentes e 

melhorias nos processos e 

atividades executadas . 

Treinar as pessoas certas , nas 

habilidades necessárias para 

executar suas atividades , faz 

do treinamento uma 

ferramenta estratégica para 

o crescimento 

organizacional . 

Aplicar o conhecimento 

adquirido em um 

treinamento exige das 

pessoas esforço , dedicação e 

vontade de mudar e isso não 

é algo simples . Mudar 

crenças , valores e atitudes , já 

enraizados , é desafiador e 

não acontece da noite para o 

dia . 

Por este motivo , a Plastek 

investe em programas de 

treinamento que transmitam 

o aprendizado da sala de 

aula para o dia-a-dia de 

trabalho , trazendo impactos 

positivos nos resultados da 

companhia . Desta forma é 

possível garantir a execução 

correta das atividades de 

forma assertiva e promover 

mais tempo e espaço para 

que os colaboradores 

possam buscar novas saídas , 

idéias e inovar . 

A gestão do conhecimento 

interfere diretamente na 

cultura da empresa . 

Conseguir gerenciar e 

distribuir o conhecimento  

agrega valor às pessoas e 

transforma suas atitudes . 

Transformando suas atitudes 

gera novos conhecimentos , 

preparando o ambiente para 

enfrentar mudanças e
incertezas . 

Como parte do programa de 

melhoria contínua WCM , 

em 2013 foi criado o Pilar de 

Treinamento e 

Desenvolvimento , este grupo 

multidisciplinar atua 

juntamente com o setor de 

Recursos Humanos em 

programas de capacitação e 

desenvolvimento dos 

colaboradores . 

A grande proposta do Pilar 

foi reestruturar o conceito de 

Treinamento dentro da 

companhia . 

A troca de conhecimento 

tácito e informal sempre 

existiu , por este motivo 

encarar o treinamento como 

um processo robusto e 

estruturado , seguindo etapas 

e padrões que se iniciem 

antes do treinamento e
terminem após sua 

realização , é fundamental 
para que o conhecimento 

seja gerenciado e distribuído 

internamente . 

No ano de 2016 foram 

realizadas 25 horas de 

treinamento por funcionário , 

nesse número não está 

sendo considerado ajuda de 

custo com faculdades , cursos 

técnicos e inglês . 
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TREINAMENTO
Os treinamentos que 

acontecem dentro da 

companhia são 

acompanhados pelo Pilar 

de Treinamento e
Desenvolvimento e são 

divididos em algumas 

categorias : 

Redução de Lacunas: após 

o mapeamento de 

competências de cada 

função , são identificadas 

lacunas entre o nível 
desejado e atual . Os 

treinamentos tem o objetivo 

de sanar estes GAPs . 

On the job: treinamentos 

aplicados pelos especialistas 

da área , voltado as 

atividades que devem ser 

executadas . 

Procedimentos e normas: 
aplicados para instruir os 

colaboradores em padrões 

estabelecidos . 

/GRI G4-LA5, G4-LA9, GA-LA10

Treinamentos obrigatórios: 
acontecem anualmente 

sobre temas específicos . 

Redução de perdas: quando 

uma perda é relacionada 

a mão de obra e método , 

o Pilar de Treinamento e 

Desenvolvimento lança um 

projeto com metas e 

indicadores relacionados 

visando a redução desta 

perda através da 

capacitação .  

Clientes: A cada nova 

metodologia imposta
pelos clientes ocorrem 

treinamentos internos . 

Também realizamos 

treinamentos aos clientes 

sobre nossos processos . 

A Plastek possui parcerias 

com entidades e oferece 

aos seus colaboradores 

treinamentos Externos 

mediante valor previsto em 

Budget e aprovação interna . 

Além dos treinamentos 

internos e externos existe 

um apoio financeiro ao 

funcionário que permite 

ajuda de custo em cursos 

técnicos , graduação e pós 

graduação/MBA , 

mediante valor previsto em 

Budget e aprovação interna . 

O departamento de Recursos 

Humanos faz a gestão do 

conhecimento dentro da 

companhia e acompanha 

através de avaliações a 

eficácia dos treinamentos 

que são realizados . 

Novas políticas foram 

implementadas e o processo
passa por revisões 

constantes . 

Estas práticas transformam 

e impulsionam a organização 

dentro de uma atmosfera 

de renovação de idéias 

e compartilhamento , 

trazendo flexibilidade e 

proporcionando vantagem 

competitiva . 
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SOCIEDADE
Nossa responsabilidade 

social é exercida dentro 

de politicas e práticas 

internas e também a 

buscamos perante a 

sociedade . 

Um dado que demonstra 

a atuação da Plastek na 

comunidade local é a 

quantidade de membros 

na alta direção e operação 

que é originária da região . 

Os colaboradores 

aposentados permanecem 

conosco e continuam 

integrados na nossa rotina 

com os mesmos 

benefícios e acesso a 

políticas de Treinamento 

e Desenvolvimento como 

os demais . 

Nossa adesão ao projeto 

'Jovem Aprendiz ' também 

concede oportunidade 

de entrar no mercado de 

trabalho à diversos jovens 

da região . Existe uma 

meta para 2017 em 

aumentar o número de 

aprendizes na companhia . 

Mensalmente são 

realizadas doações de 

cestas básicas não 

retiradas à entidades
indicadas pelos nossos 

funcionários . 

Além de práticas que 

auxiliam no 

desenvolvimento 

econômico local apoiamos 

ações voltadas ao âmbito 

cultural . 

Contando com o benefício 

que a lei do ICMS nos dá , 

destinamos parte do 

imposto para disseminar 

educação e cultura 

através de projetos 

sociais . 

No ano de 2016 , cinco 

projetos sociais e voltados 

ao esporte foram 

patrocinados pela Plastek . 

Um fusca em cons(c)erto 

Realizado em fevereiro e 

março de 2016 . 

Valor investido : 

R$ 62.000 

Eu, Chaplin 

Realizado em novembro 

de 2016 . 

Valor investido : 

R$ 105.000 

Circo Piolin 

Realizado em dezembro 

de 2016 . 

Valor investido : 

R$ 12.831  

Karatê-DO 

Instituto Olga Kós 

Realizado ao longo de 

2016 . 

Valor investido : 

R$ 75.000 

Acqua Paradesportiva 

Associação Paraolímpica 

de Indaiatuba 

Realizado ao longo de 

2016 . 

Valor investido : 

R$ 13.900 

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

/GRI G4-15



GLOSSÁRIO



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. 

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. 

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. 

PALLETE – 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. 

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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