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D

mos pelo sétimo ano consecutivo

chegou a 991 colaboradores, cres-

o reconhecimento como uma das

cimento de 33%, se comparado

empresas que mais crescem no

com 2017. Distribuímos também

Brasil, na pesquisa “As PMEs que

um volume maior de participação

Mais Crescem no Brasil”, realiza-

nos resultados, a maior remune-

da pela Deloitte em parceria com

ração variável do Estado de San-

a revista EXAME. Nesta mesma

ta Catarina, segundo a pesquisa

edição, recebemos ainda o desta-

salarial realizada pela equipe de

que de Crescimento de Resultado

Gestão de Pessoas e entidades ex-

dentro da pesquisa “Best Managed

ternas, corroborada pelo índice de

Companies”.

satisfação dos colaboradores com

Esse crescimento acelerado tam-

o PPR, no Great Place to Work.

bém implicou na revisão do nosso

Nesta mesma pesquisa fomos ava-

planejamento estratégico de lon-

liados como uma das “Melhores

go prazo, com um horizonte até

Empresas para Trabalhar”, pelo 3º

2030, de maneira que os proces-

ano consecutivo em SC.

sos possam ser organizados para

Entendemos que quando cres-

suportar a ampliação das deman-

cemos, investimos nas pessoas e

das, que seja possível antecipar as

distribuímos

expectativas do mercado, a estru-

também desenvolvendo as comu-

tura de pessoas e as decisões em

nidades onde estamos presentes.

relação aos investimentos.

O crescimento traz consigo a ne-

Paralelo a isso, empreendemos

cessidade da prontidão e da flexi-

um esforço constante para pro-

bilidade para a mudança. Isso nos

fissionalizar a nossa gestão que

mantém ativos, dispostos a supe-

se retrata no reconhecimento que

rar obstáculos, pensar diferente,

obtivemos no Prêmio Catarinen-

encontrar

riquezas,

novas

estamos

oportunidades

esejo por mudança, é

riores ano a ano, a OGOCHI traba-

se para Excelência, da Fundação

que nos impulsionam para a uma

oconceito que sintetiza

lha consistentemente no planeja-

Nacional da Qualidade, com a Pla-

rota sustentada de desenvolvi-

o ano de 2018. Expres-

mento e no olhar atento a fim de

ca Ouro, em Compromisso com a

mento.

sa nas eleições governamentais,

lidar com situações que podem

Excelência, que integra e reforça

na necessidade de rever a infra-

impactar a sua performance.

nosso engajamento com o desen-

estrutura do nosso país e nas ex-

Em 2018, a OGOCHI deu conti-

volvimento sustentável.

pectativas do consumidor a cada

nuidade à sua rota de expansão

No entanto, só é possível entregar

dia mais consciente de aspectos

alcançando 36% de crescimento.

produtos, serviços e processos ex-

socioambientais.

O número chama atenção por ter

celentes quando temos colabora-

São em situações desafiadoras que

ocorrido em um período onde o

dores que entregam valor e com-

a OGOCHI exercita a sua adaptabi-

desempenho do setor têxtil foi

prometimento acima do mercado.

lidade e utiliza este ambiente para

avaliado abaixo do esperado, por

Por isso, somos transparentes com

atrair melhores talentos, qualificar

conta de problemas de abasteci-

nossas equipes, elas sabem o quê

fornecedores, entregar produtos

mento relacionados à greve dos

e o porquê estão fazendo, onde

diferenciados que levam à fideli-

caminhoneiros, copa do mundo,

contribuem e como são remunera-

zação dos lojistas com a marca.

eleições e valorização do dólar1 .

das por esta contribuição.

Para apresentar resultados supe-

Pelos resultados obtidos, recebe-

Este ano o nosso quadro funcional
Sidney Ogochi, Diretor Presidente
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OGOCHI
LINHA

Inauguração da 2ª
unidade produtiva com

1990

Início das atividades da
empresa em São Carlos/SC
com a denominação Raiz

Inauguração da Matriz e
começo da confecção do
grupo calças e bermudas.

1995

2005

Início das atividades do
grupo malharia.

Departamento de
Suprimentos e Setor de
Corte em São Carlos/SC.

2010

2011

Inauguração da 3ª unidade
produtiva com ampliação
do setor de malharia na

Quadrada. No princípio,

cidade de Águas de

eram 02 costureiras para a

Chapecó/SC.

confecção do grupo
camisaria.

Inauguração da 6ª

2013

Implantação e ampliação do
Centro de Abastecimento
em São Carlos/SC.

2013

unidade produtiva na
cidade de Planalto
Alegre/SC, de malharia.

2016

DO
Inauguração do

TEMPO

Escritório de Pesquisa e
Desenvolvimento na cidade
de São Paulo/SP.

2017
6 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

2013

Inauguração da nova
unidade de malharia em
Águas de Chapecó/SC.

Inauguração da 5ª unidade
produtiva na cidade
Saltinho/SC, de calças

2015

e bermudas.

Estruturação da unidade
Boxer em Águas de
Chapecó/SC.

2017

2018

Estruturação da nova
unidade de Corte e Centro
de Abastecimento em São
Carlos/SC.

Inauguração da unidade
produtiva em Caxambu
do Sul/SC.

2018

Ampliação de 02 unidades
produtivas localizadas em
São Carlos/SC.

3

2018:
OGOCHI EM
NÚMEROS

Crescimento de 36% em receita líquida

3,8 milhões de peças produzidas

2.389 pessoas beneficiadas
com as ações voluntárias

Instalação de usina fotovoltaica, com
autonomia de 90% da energia consumida

7 vezes reconhecida como uma das empresas
que mais crescem no Brasil, pela Deloitte

R$ 3,8 milhões distribuídos por meio do

3 vezes eleita como uma das Melhores Empresas

Programa de Participação nos Lucros

para se Trabalhar em Santa Catarina, pelo GPTW

3 vezes reconhecida como empresa
991 colaboradores

de Responsabilidade Social pela ALESC

8 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

e comissão mista

2 vezes reconhecida pelo EXCELÊNCIA SC,
Unidades fabris em 5 municípios

pelo MEG – Modelo de Excelência na Gestão,
Placa Ouro – 250 pontos

Presença em lojas multimarcas

Reconhecida por boas práticas em gestão

em todos os estados do país

de Pessoas pela ABRHSC – Prêmio Ser Humano

4
PERFIL DA

ORGANIZAÇÃO

4.1 OPERAÇÕES

suas práticas de compras e es-

varejo, por sua vez, leva os produtos

tabeleceu critérios para evitar a

OGOCHI aos consumidores finais,

Sua sede administrativa está lo-

dependência de fornecedores úni-

sendo a ponte entre a organização

calizada em São Carlos, no oeste

cos ou especializados, reduzindo

e seus clientes.

de Santa Catarina (D102-3). Conta

assim o risco de desabastecimen-

Os

é

ainda com um escritório de estilo

to. Inaugurou uma nova unidade

exercem papel fundamental para

uma empresa de moda

em São Paulo, onde fica concentra-

fabril na cidade de Caxambú do

expandir o mercado e estabele-

masculina que oferece

da a pesquisa e o desenvolvimen-

Sul, com o objetivo de aumentar

cer uma relação próxima com o

solução completa para homens

to de novas coleções e produtos, e

a capacidade de produção e a in-

varejo multimarca. Para isso, re-

e meninos, que buscam estilo e

7 modernas unidades fabris distri-

ternalização de grupos de produ-

cebem

produtos modernos e exclusivos

buídas nos municípios de Saltinho,

tos antes terceirizados, ampliando

direcionamento e orientações que

(D102-1). Fundada em 1990, de

Águas de Chapecó, Planalto Ale-

também o número de novos em-

possam impulsioná-los nesta ação,

iniciativa privada, está organi-

gre, Caxambú do Sul e São Carlos

pregos. (D102-10)

sobretudo em períodos de crise e

zada em um grupo empresarial,

(D102-4).

Visando manter a sua competi-

baixo consumo.

A

OGOCHI

MENSWEAR

reestruturação ocorrida para dar

tividade, a OGOCHI investiu na

sustentação ao crescimento con-

automação industrial com a inclu-

sistentemente ao longo dos anos.
(D102-5). Em 2018, alcançou o

4.2 CADEIA
PRODUTIVA

são de conceitos da Indústria 4.0,
como sistema de encaixe e corte
automatizado,

marco de R$168,9 milhões em

automações

nos

receita líquida e contou com um

A confecção e comercialização de

processos de camisaria, calça, ma-

time de 991 colaboradores.

vestuário se caracterizam como as

lharia e bordado e no desenvol-

atividades principais da OGOCHI,

vimento do projeto de Melhoria

localizadas no elo central da ca-

do Desempenho Industrial - MDI,

deia produtiva da moda. (D102-9).

de acordo com os parâmetros do

A cadeia da moda é um forte pilar

Lean Manufacturing.

da economia brasileira, empregando diretamente 1,5 milhão de trabalhadores, e outros 6,5 milhões
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indiretamente, dos quais 75% são

4.3 VAREJO

compostos de mulheres .

A OGOCHI está presente em lojas

Em 2018, os desafios que recaí-

multimarcas em todo o Brasil, ofe-

ram sobre o setor desde o início

recendo um amplo portfólio em

desta década, provocaram o fe-

moda masculina, tanto para o pú-

chamento de empresas de grande

blico adulto quando ao infantoju-

representatividade na cadeia têx-

venil. (D102-2, D102-6)

til por dificuldades financeiras, fal-

Somente em 2018, a companhia

ta de inovação ou impossibilidade

ampliou a sua atuação em mais de

de reduzir custos operacionais.

30% em pontos de venda. Isso foi

Também próprio deste segmento

possível por meio de uma relação

é o baixo índice de fornecedores

transparente e de confiança com

especializados, que impactam na

o varejo. A marca oferece aos lo-

padronização e na qualidade dos

jistas produtos diferenciados, de

produtos.

alto padrão de qualidade, design

Nesse ano, a empresa revisitou

moderno e valor competitivo. O

representantes

comerciais

periodicamente

suporte,

5

5.1 OGOCHI SOLUÇÃO COMPLETA EM MODA MASCULINA

CAMISARIA
As camisas estampadas, desenvolvidos especialmente pelo time
de designers da OGOCHI, ganham
destaque a cada nova coleção,
bem como as camisas em malha,
que são reconhecidas pelo seu
conforto. Para os padrões de fio
tinto, maquineta e jacquard, são
oferecidos desenhos 100% exclusivos. Para a linha infantil destaque nas padronagens geométricas
coloridas.

CALÇA

OGOCHI: UMA
MARCA SINGULAR

12 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

B

em-estar e prestígio. Estes

atendam suas necessidades, dese-

menos poluentes, uso de fibras

são os atributos que a OGO-

jos e seu estilo de vida.

naturais ou de baixo impacto am-

CHI oferece aos seus con-

A inspiração para as coleções vem

biental.

sumidores. Ciente dos desafios do

da observação do próprio ser hu-

Estas preocupações são traduzidas

homem moderno e de sua busca

mano – sua paixão pelo desafio,

em diferentes estilos, que repre-

por equilíbrio e conexão, a OGO-

anseio de ir mais longe e de fazer

sentam as diferentes personalida-

CHI traz em suas coleções peças

diferente. Para o movimento do

des do homem moderno - linhas

que primam pela atenção aos de-

corpo são usados tecidos flexíveis,

Essencial, Casual, Concept, Cult. O

As modelagens OGOCHI atendem a

mente mais baixa e pernas ajus-

ções em tons de cinzas, tendência

talhes, o cuidado com as práticas

confortáveis e que proporcionem

portfólio OGOCHI inclui camisas,

diversos perfis de consumidores.

tadas, ideal para os homens mais

forte no hemisfério norte. A malha

produtivas, o conforto e a elegân-

bem-estar. Para o movimento da

calças, bermudas, camisetas, po-

A calça tradicional, com modela-

descolados.

denim, além de atual, é extrema-

cia.

mente, tecidos de alta performan-

los, blazers, jaquetas, moletons,

gem mais ampla, é para quem bus-

Os clientes encontram ainda di-

mente confortável, se ajusta bem

Para isso, investe de forma con-

ce, mix de fibras inteligentes e

calçados, mochilas, óculos, cartei-

ca conforto. A slim fit é a opção

versas opções de acabamento e

ao corpo e proporciona muita li-

sistente em pesquisa & desenvol-

acabamentos que facilitam o dia a

ras, cintos, bonés, cuecas e meias.

de calça para o consumidor con-

lavanderia, como raw denim (de-

berdade de movimento.

vimento e em mapeamento de

dia dos clientes. Para o movimen-

(D102-2).

temporâneo, com a modelagem le-

nim cru), tecidos resinados com

Na linha infantil, a calça jogger é

tendências para trazer ao público

to da alma, a OGOCHI busca traba-

vemente ajustada nas pernas. Já

brilho suave, fundos black blue,

um item chave, mesclando atitude

masculino roupas e acessórios que

lhar com processos de fabricação

a calça skinny tem a cintura leve-

denim total black e algumas op-

e estilo em uma peça só.

BERMUDA
O mix de bermudas é amplo, com
opções em jeans, sarja, tecido pladronagens, maquinetadas, estam-

TRICOT

padas e fio tinto xadrez e listrado.

As peças em Tricot trazem elegân-

No infantil, a clássica bermuda car-

cia para as coleções. Antes visto

go vem em destaque juntos com as

como uma opção apenas de inver-

boxers.

no, o tricot agora é usado também

no e malha, nas mais diversas pa-

no verão, nas camisetas polo. Estas peças criam um visual vintage
e descolado para os consumidores
mais antenados.

MALHARIA

MOLETOM

A OGOCHI oferece uma diversa
gama de cores para polos e camisetas lisas, além de peças listradas
com fios tintos e jacquards, que
são sua especialidade. Traz aos
seus clientes também os produtos
full print, ou seja, aqueles totalmente estampados.
Estas opções são oferecidas em
14 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

várias bases de malhas e acabamentos diferenciados, tais como
tinturados, flamê, viscose com
elastano, fio 40, mescla, estonada
e peletizada.
As coleções trazem opções de produtos pai e filho, uma opção muito

A OGOCHI aposta em peças de

em opções de malhas trabalhadas,

zíper, que podem ser usados so-

buscada pelas famílias hoje. Já a

moletom versáteis e atuais, com

malhas tecnológicas com aspecto

bre camisas, criando um look mais

malharia infantil apresenta estam-

modelos mais despojados com a

esportivo, mesclas, texturizados,

moderno.

pas únicas e divertidas, que tra-

inclusão de bolso canguru e ca-

peletizados e modelos mais sofis-

zem leveza para a coleção.

puz. Os moletons são oferecidos

ticados em tingimento denim com

BOXER
Boxer é o novo shorts masculino,
modelo inspirado nos boxeadores
que passou a ser usado no meio
urbano, combinado com camisas
lisas. É confeccionado em microfibra, com estampas corridas, localizadas e muito mais. Possui cós com
elástico embutido e cordão regulador. Deixa todo homem muito confortável e estiloso, principalmente
nos momentos de lazer.

ACESSÓRIO
A linha de acessórios conta óculos
escuro com proteção UV, gravatas
slim em 1200 fios, roupa íntima,
sungas, bonés, cachecóis, cintos
em couro e cadarço, carteiras, bolsas, pastas e diferentes opções de
meias exclusivas e personalizadas.

CALÇADO
A OGOCHI tem modelos sociais,

dias mais quentes, o modelo yatch

(chinelos de borracha) tem estam-

sapatênis, drives, siders, e para os

com elástico. A linha de flip flops

pas exclusivas .

ATHLEISURE

(FITNESS)

Esse novo grupo de produtos, lançado em outubro de 2018 para os
16 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

lojistas, junta as palavras athletic
(atlético) e leisure (lazer), para caracterizar um estilo que une o que
há de melhor no casual e no esportivo. Os clientes OGOCHI têm
mais uma opção para um dia a dia
prático e confortável.

6

GOVERNANÇA:
LIDERAR PELO

18 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

EXEMPLO

Q

uando a liderança é pelo

feito pela empresa, mas pelos ges-

tante do processo de governança

exemplo, há exemplos de

tores e pelos colaboradores que

para a OGOCHI, que em 2018, de-

lideranças. O crescimen-

desenvolvem senso de time e de

dicou-se a repensar a sua ideolo-

to amplia os compromissos e as

trabalho de equipe.

gia, estratégia e modelo de gestão,

responsabilidades em manter os

Estar atento para que os valores

de forma sistêmica para preparar

valores, a cultura organizacional

da organização estejam integra-

a empresa para os próximos pas-

e os gestores preparados para li-

dos na tomada de decisões e no

sos de seu crescimento.

derar com suas equipes. O melhor

relacionamento com todas as par-

lugar para se trabalhar não é só

tes interessadas é um fator impor-

“Um líder não é alguém a quem foi dada uma coroa, mas a quem foi dada a
responsabilidade para fazer sobressair o que há de melhor nos outros” Este
pensamento de Jack Welch, inspira a forma de liderança na OGOCHI, segundo
Aureane Mignon - Diretora Administrativa.
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6.1 CULTURA ORGANIZACIONAL

6.2 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

6.4 COMPROMISSO COM AS PARTES INTERESSADAS

O organograma da OGOCHI é es-

toria. Suas principais atribuições

Nesta perspectiva a OGOCHI está

Para a OGOCHI, o negócio tem ain-

e que podem afetar a capacidade

São considerados partes interes-

truturado em três grandes áreas:

são desenvolver o planejamento

desenvolvendo ações, que reque-

da mais valor quando consegue

da empresa de implantar suas es-

sadas secundárias, os públicos que

Administrativo, Mercado e Opera-

estratégico, criar metas e indica-

rem investimento e vão se conso-

compreender as necessidades e

tratégias e atingir seus objetivos.

têm interesse e influência sobre o

ção, divididas em setores que são

dores e monitorar o desempenho

lidar nos próximos anos, para dar

expectativas das partes interessa-

(D102-40)

negócio, mesmo sem participar di-

conduzidos por Diretores, Geren-

da organização para assegurar o

consistência a governança frente

das e traduzi-las em requisitos de

tes e Supervisores.

alcance dos resultados econômi-

ao crescimento da empresa.

desempenho, incorporando-as em

Dentro dessa estrutura, o mais

cos, sociais e ambientais.

suas práticas de gestão e proces-

alto órgão da empresa – é a Dire-

(D102-18)

sos decisórios.
São consideradas partes interessadas primárias os atores direta-

• Lideranças e colaboradores

retamente das atividades da cadeia
de valor. (D102-42)

da empresa
• Representantes
• Lojistas

mente relacionados com ativida-

• Consumidores

des-chave da sua cadeia de valor

• Fornecedores

• Governo e Órgãos
Reguladores
• Comunidades, Associações
Institucionais e ONGs

6.5 MANDALA DAS PARTES INTERESSADAS DA OGOCHI
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6.3 ÉTICA E INTEGRIDADE
Para a OGOCHI a ética é um pres-

éticas junto aos colaboradores e

nais, no momento da contratação

suposto para a operação de seus

garantir que a ideologia OGOCHI

e integração, são orientados sobre

negócios. Especialmente em uma

seja uma realidade vivida por to-

a conduta esperada pela organi-

cadeia tão complexa quanto a

dos.

zação. Estas informações estão

têxtil, ter práticas e padrões de

De forma complementar, a Edu-

também registradas no Manual de

conduta claros para todos os en-

cação Corporativa, por meio de

Integração

volvidos é fundamental para a

capacitações específicas para as

entregue a todos os colaborado-

sustentabilidade da organização e

lideranças e o Manual OGOCHI de

res. (D102-16)

seus parceiros.

Liderança Diferenciada, enfatiza

Primando pela melhoria contínua

Dentro da organização, os líde-

e fortalece de maneira contínua,

na integridade da gestão, em 2018

res têm o papel de ser exemplo e

práticas de relacionamento pau-

foi elaborado o Código de Ética

inspiração através de sua atuação

tadas na confiança, ética, respeito

OGOCHI, que está atualmente em

diária. São eles os primeiros res-

e transparência. Já os colabora-

fase de validação com previsão de

Para garantir um diálogo transpa-

teressadas, a empresa utiliza dife-

ponsáveis por disseminar práticas

dores administrativos e operacio-

lançamento em 2019.

rente e próximo com as partes in-

rentes canais de comunicação com

OGOCHI,

documento

vistas a estreitar relacionamento.

6.6 ABORDAGEM DE ENGAJAMENTO COM AS
PARTES INTERESSADAS (D102-40, D102-43)

6.7 PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTOS
• Sétimo ano consecutivo como uma das empresas que mais crescem
no Brasil, na pesquisa “As PMEs que Mais Crescem no Brasil”, realizada

PARTE INTERESSADA

MÉTODO DE ENGAJAMENTO

Parte Interessada

Pesquisa de clima
Acordos coletivos

pela Deloitte em parceria com a revista EXAME. Nesta mesma edição,
recebeu ainda o destaque de Crescimento de Resultado dentro da pesquisa “Best Managed Companies”.

News do colaborador
Programa Voluntariado Mãos Amigas
Programa Vida em Equilíbrio (Copa OG e OG Music)
OGOCHINOVA
E.C.O. – Educação Corporativa Ogochi (capacitação)
PPR – Programa de Participação nos Resultados
Programa de Cargos, salários e carreira
Líderes

Reuniões AGIR mensais
Café com MentoRHia

• Foi eleita como uma das Melhores Empresas para se Trabalhar em
Santa Catarina, pela consultoria Great Place to Work pelo terceiro ano
consecutivo, na categoria Média Empresas.

Workshop das melhores práticas de gestão de pessoas
Reuniões de Planejamento Estratégico
Elaboração de políticas empresariais
Lojistas

Pesquisa
Campanhas nas datas de Varejo
Redes sociais

Representantes

Convenções de Vendas
Redes Sociais
Reconhecimentos por méritos e planos de incentivo

Consumidores

Redes Sociais

Fornecedores

Auditorias

• Pelo segundo ano consecutivo, recebeu o Prêmio Catarinense de Excelência concedido pelo Movimento Catarinense pela Excelência. Foi
considerada Placa Ouro em Compromisso com a Excelência.

Visitas Orientadas
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Contratos
Governo e Órgãos

Acordos coletivos com sindicatos

Reguladores

Reuniões de consulta

Comunidades Associações

Programa de voluntariado Mãos Amigas

empresariais Organizações

Programa de Visitas OG

não governamentais

OGOCHI Cidadã

• Pelo terceiro ano consecutivo, recebeu o Certificado de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC).

• Foi premiada na modalidade Gestão de Pessoas Desenvolvimento, na
décima edição do Prêmio Ser Humano, pela Associação Brasileira de
Recursos Humanos - Santa Catarina (ABRH SC).

7

7.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2030
Essa nova Arquitetura Estratégi-

Os compromissos organizacionais

as comunidades onde operamos;

ca para 2030, foi desdobrada em

com o desenvolvimento sustentá-

Engajar as partes interessadas

perspectivas para que os objeti-

vel, elaborados em 2018, foram

para a cultura da sustentabilidade;

vos, a criação de valor e os indica-

reforçados e incorporadas como

Produzir mais com menos impacto

dores que mensuram os resultados

objetivos estratégicos da organi-

ambiental.

ficassem explícitos e articulados.

zação, são eles: Contribuir para

“No novo planejamento estratégico destacamos a Missão de crescer com sustentabilidade, gerando oportunidades e resultados a todos os envolvidos, e vamos monitorar nossa proposta de valor ao mercado, que é oferecer elegância acessível e sustentável. Entendemos que o nosso compromisso com
uma moda cada vez mais responsável ganhou ainda mais força”, afirma Enésio Link, Controller da
OGOCHI.

ESTRATÉGIA E

7.2 DESAFIOS PARA
O FUTURO
Para manter um crescimento sus-

PENSAMENTO

tentado de 25% ao ano previsto
para a próxima década, a OGOCHI
desenvolveu planos de expansão
ousados e a atenção a desafios

SISTÊMICO

que podem gerar impactos à sua
operação.
Um dos desafios diz respeito à
sucessão do capital humano para
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funções-chave, de maneira que

O

os profissionais estejam aptos a
ano de 2018, marca o

a visão de “ser o mais competitivo

como alicerce para essa revisão,

assumir novas atribuições e pre-

início de um novo ciclo

e acessível grupo empresarial de

com foco nas relações de inter-

parados para conduzir a transição

para a OGOCHI. Com a

moda diferenciada do Brasil”, fo-

dependência entre o presente e o

do crescimento, assegurando a

intenção de preparar a organiza-

ram repensadas a ideologia e os

futuro, o negócio e o ambiente ex-

gestão com excelência e uma forte

ção para os próximos 12 anos, foi

objetivos estratégicos, que serão a

terno e a geração de valor às suas

cultura organizacional que mante-

realizado o planejamento estraté-

base sustentadora do crescimen-

partes interessadas.

nha os colaboradores engajados.

gico 2030. Tendo como horizonte

to. O pensamento sistêmico serviu

Outro importante desafio é a ampliação da consciência do consumidor, que exigirá como requisito
mínimo um produto fabricado de
forma justa, feito por pessoas que
foram corretamente remuneradas

e em boas condições de trabalho,

tão responsável promove um ciclo

tornando o produto mais próximo

que utiliza matéria-prima certifi-

virtuoso para a empresa, porque

e acessível para os consumidores

cada e com destinação correta de

consolida a sua reputação orga-

da marca.

resíduos.

nizacional, que abre portas na re-

A OGOCHI compreende que a ges-

lação comercial junto aos lojistas,

28 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

7.3 EXCELÊNCIA EM
PRÁTICAS DE GESTÃO
As práticas de gestão também

to Work, utilizada para avaliar e

que levarão aos resultados proje-

amadureceram para alcançar no-

aprimorar a gestão de pessoas em

tados no período.

vos patamares de excelência, com

fundamentos como credibilidade,

a integração de metodologias utili-

respeito, orgulho e camaradagem.

É através de um plano estratégico

zadas como padrões de referência

• E índices relevantes como o da

robusto e práticas fortes de ges-

que agora compõe o Modelo OGO-

Consultoria Deloitte das Empresas

tão, que a OGOCHI tornar possível

CHI de Gestão. Entre elas estão:

que Mais Crescem no Brasil, que

refletir antecipadamente sobre a

• O Modelo de Excelência da Ges-

favorece a análise competitiva

estrutura financeira, de pessoas,

tão (MEG) da Fundação Nacional

como um referencial comparativo.

de processos, de parque fabril, de

de Qualidade (FNQ), que permite

As decisões na OGOCHI ocorrem

fornecedores – que são necessá-

medir a evolução das práticas de

por meio de um conjunto de reu-

rios para atingir os objetivos no

gestão da organização em termos

niões estruturadas, entre elas des-

longo prazo. Isso traz segurança e

de sistemas, processos e ferra-

taca-se a Avaliação Gerencial de

equilíbrio na tomada de decisão e

mentas gerenciais, nos âmbitos

Indicadores de Resultado – AGIR,

no aporte de novos investimentos.

econômico, social e ambiental.

onde os gerentes e diretores ana-

• A metodologia do Great Place

lisam o desempenho e as medidas

8

Seguindo a tendência dos anos an-

cias e enxergando a organização

Adicionalmente, os resultados dos

teriores, em 2018 apresentou um

de forma sistêmica.

esforços contínuos para aprimo-

aumento em receita líquida. Este

Os milhões de peças produzidas

rar a eficiência e produtividade na

número se tornou possível por

em 2018 puderam chegar aos

companhia podem ser vistos na

meio de esforços coordenados e

consumidores através do aumento

qualidade dos números do EBITDA

harmônicos das diferentes áreas

no número de representantes, do

ao longo dos anos.

da organização, cada uma trazen-

número de cidades atendidas e da

do suas contribuições e competên-

carteira de clientes.

GERAÇÃO

DE VALOR

ECONÔMICO

VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO
E DISTRIBUÍDO (D201-1)

PARTES
INTERESSADAS

2017

2018

Acionistas

9,80%

52,80%*

Colaboradores

63,00%

32,60%*

Governo

17,60%

11,65%

Terceiros

9,60%

2,95%

O valor econômico direto gerado e
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distribuído em regime de competência

U

ma das frentes para a ge-

Mesmo em um ano muito desa-

*A melhoria da performance em-

econômico, da parcela de lucros

tribuição dos percentuais de valor

ração de valor para todas

fiador para a indústria no Brasil,

presarial, fez aumentar signifi-

retidos para reinvestimentos, que

adicionado às partes interessadas.

as partes interessadas é

que fez o mercado desacelerar, a

cativamente a geração de valor

por sua vez redefiniu a nova dis-

a consistência na entrega de bons

OGOCHI cresceu expressivamente.

resultados econômico-financeiros.
DESEMPENHO
ECONÔMICO

2017

2018

Receita Bruta

142.365.070,71

195.246.491,65

to das pessoas, tornaram possível o incremento

Receita Líquida

123.632.814,02

168.947.994,03

do resultado econômico do negócio.

4.772.623,88

14.050.241,01

Ebitda

A profissionalização da gestão e desenvolvimen-

9

9.1 EMPREGOS E RELAÇÕES DE TRABALHO
Gerar empregos e renda é um dos

lizadas, por meio de contratação

principais legados da OGOCHI nas

de colaboradores em regime CLT e

comunidades onde está inserida.

jornada integral de trabalho. 100%

Esta é uma forma de distribuir

dos colaboradores são abrangidos

riqueza, contribuir para o desen-

por acordo de negociação coletiva

volvimento profissional e forta-

com o Sindicato dos Trabalhadores

lecimento econômico das regiões

na Indústria da Fiação, Tecelagem

colaboradores é bastante jovem

onde opera.

e Vestuário de Chapecó e Oeste de

(D401-1; D401-3). As principais

Ao final de 2018, a OGOCHI conta-

Santa Catarina (Sitrivesch). (D102-

causas de pedido de desligamento

va com 991 colaboradores diretos

41)

são mudanças de cidade, pois os

GERAÇÃO DE
VALOR AOS
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COLABORADORES

A

OGOCHI acredita que ter

dados, qualificados e comprome-

radores, a OGOCHI realiza anual-

em seu quadro, um aumento de

Em 2018, 25 colaboradores usu-

jovens vão em busca de educação

colaboradores

prepara-

tidos com o que fazem, há uma

mente a Pesquisa de Clima para

33% em relação a 2017 (D102-

fruíram da licença parental para

superior ou querem experimentar

dos e engajados com o

grande força e vitalidade na cul-

identificar onde está acertando e

7), sendo a principal razão deste

acolher e cuidar de seus filhos

oportunidades profissionais em

negócio é um grande diferencial

tura.

onde há oportunidades de melho-

aumento a abertura de uma nova

recém-nascidos. Destes, 76% re-

grandes centros.

competitivo para a organização.

Com isso em mente e buscando

rias em suas práticas.

unidade em Caxambu do Sul. O

gressaram ao trabalho ao final

Onde há profissionais bem cui-

ouvir ativamente seus colabo-

perfil de colaboradores conta com

da licença. Dos que retornaram,

65% de mulheres e 66% de pesso-

100%

as com idade até 30 anos (D102-

ao final de 12 meses. O índice

8).

de rotatividade da organização é

Na OGOCHI, cerca de 85% das ati-

mais representativa nas funções

vidades produtivas são interna-

operacionais, onde o corpo de

continuaram

empregados

9.2 PERFIL DO QUADRO DE COLABORADORES
Nº DE EMPREGOS NO FINAL
PERÍODO (D401-1)

2017

2018

UNIDADE OPERACIONAL
Escritório de Estilo (RAIZ QUADRADA 04-49)

UNIDADE OPERACIONAL/GÊNERO

MASC

Escritório de Estilo (RAIZ QUADRADA 04-49)

Fem

Masc

Fem

Unidade Matriz (RQ1)

2017

2018

MASC

Fem

Masc

Fem

0%

33%

0%

0%

19%

24%

26%

9%

113%

33%

22%

32%

1

3

1

4

Unidade Matriz (RQ1)

36

34

46

78

Unidade Camisaria (MD2)

29%

23%

36%

29%

Expedição (RQ1, RQ4 e RQ8)

15

24

37

34

Unidade Abastecimento (RQ3 e MD1)

61%

13%

14%

10%

Unidade Camisaria (MD2)

24

145

22

139

Unidade Boxer (MD5)

NA

NA

43%

41%

Expedição (RQ1, RQ4 e RQ8)

Unidade Abastecimento (RQ3 e MD1)

86

35

118

49

Unidade de Malha (MD6)

16%

21%

21%

23%

Unidade Boxer (MD5)

NA

NA

14

32

Unidade de Malha (MD4)

88%

34%

40%

23%

Unidade de Malha (MD6)

31

90

42

96

Unidade de Malha (MD8)

NA

NA

0%

30%

Unidade de Malha (MD4)

17

83

25

99

Unidade de Bottons (MD3)

26%

25%

29%

27%

Unidade de Malha (MD8)

NA

NA

4

27

Média de Rotatividade por Gênero

28%

29%

23%

24%

Unidade de Bottons (MD3)

38

81

41

83

Média Geral de Rotatividade

248

495

350

641

Total por gênero
Total

Nº DE EMPREGOS NO FINAL
PERÍODO (D401-1)
Por Idade

743

991

2017

2018

28%

24%

*Cálculo de Rotatividade: Movimentação (demissões voluntárias e involuntárias, admissões por aumento de quadro ou
substituição) em relação ao número de funcionários no período de 2017.

LICENÇA PARENTAL (D401-3)

2017

2018

< 30

30 - 50

>50

< 30

30 - 50

>50

0

4

0

2

3

0

MASC

Fem

Masc

Fem

Unidade Matriz (RQ1)

30

38

2

55

63

6

Nº total de empregados com direito a licença maternidade/paternidade

10

28

3

22

Expedição (RQ1, RQ4 e RQ8)

29

9

1

54

16

1

Nº de empregados que tiraram licença parental

10

28

3

22

Unidade Camisaria (MD2)

92

69

8

99

54

8

Nº de empregados que retornaram a trabalhar no final do período parental

9

20

3

16

Unidade Abastecimento (RQ3 e MD1)

86

30

4

112

52

3

Nº de empregados com direito a licença parental e estão empregados após 12 meses

Unidade Boxer (MD5)

NA

NA

NA

35

11

0

TAXA DE RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COM LICENÇA PARENTAL

Unidade de Malha (MD6)

87

33

1

101

36

1

Escritório de Estilo (RAIZ QUADRADA 04-49)

Unidade de Malha (MD4)

73

26

1

91

32

1

Unidade de Malha (MD8)

NA

NA

NA

17

14

0

Unidade de Bottons (MD3)

86

32

1

84

39

1

483

241

18

650

320

21

Total por idade
Total

Nº DE EMPREGOS NO FINAL
PERÍODO (D401-1)
Por tipo de emprego
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TAXA DE ROTATIVIDADE* POR
UNIDADE FUNCIONAL (D401-1)

742

991

2017

2018

JORNADA INTEGRAL

MEIO PERÍODO

JORNADA INTEGRAL

MEIO PERÍODO

4

0

5

0

Unidade Matriz (RQ1)

70

0

124

0

Expedição (RQ1, RQ4 e RQ8)

39

0

71

0

Unidade Camisaria (MD2)

169

0

161

0

Unidade Abastecimento (RQ3 e MD1)

119

1

167

0

Unidade Boxer (MD5)

NA

NA

46

0

Unidade de Malha (MD6)

121

0

138

0

Escritório de Estilo (RAIZ QUADRADA 04-49)

Unidade de Malha (MD4)

99

1

122

2

Unidade de Malha (MD8)

NA

NA

30

1

Unidade de Bottons (MD3)

119

0

123

1

Total por tipo de emprego

740

2

987

4

Total

742

991

5

13

3

16

50%

46%

100%

73%

9.2.1 VITRINE DA INSPIRAÇÃO

9.2.2 CARGOS E SALÁRIOS

Com o objetivo de criar uma re-

atrasam e, portanto, são fonte de

a mais em seu PPR individual. É

Em 2018 foi realizada uma pes-

cargos e irá implementar a nova

também facilitará a identificação

ferência de excelência em pontu-

inspiração. Para isso, foram co-

importante reforçar que, para ser

quisa de mercado para identificar

política de carreira em 2019. Isso

de lacunas comportamentais e de

alidade, que pudesse orientar o

locadas fotos dos colaboradores

elegível, o colaborador precisa ser

quais as práticas e referências em

dará

competências para o processo su-

comportamento adequado dos co-

inspiração em um quadro mu-

pontual e não faltar em um perío-

carreira, cargos e salários no âmbito

transparência e clareza dos re-

laboradores da OGOCHI e diminuir

ral localizado próximo ao ponto

do de 6 meses.

de Santa Catarina. Com base nela,

quisitos necessários para evoluir

o absenteísmo, foi criada a Vitrine

eletrônico das unidades, local de

Os resultados comprovam a efi-

a OGOCHI revisou 100% dos seus

na organização. Essa mudança

da Inspiração.

grande visibilidade na organização.

ciência do programa no combate

A iniciativa reconhece os cola-

Além disso, os colaboradores ins-

ao absenteísmo e no engajamento

boradores que não faltam ou se

piração ganharam de 30% a 80%

dos colaboradores na iniciativa:

aos

colaboradores

maior

cessório da organização.

9.2.3 1º EMPREGO
O setor têxtil é o segundo maior

profissional dos colaboradores.

toda a sua carreira. Para a em-

gerador de primeiro emprego no

Os jovens profissionais têm a

presa é uma excelente chance de

Brasil. Na OGOCHI o mesmo com-

oportunidade de entrar em uma

oxigenação, desenvolvimento de

portamento é observado, sendo

empresa estruturada e aprender

talentos e de se manter jovem e

que 31% das contratações de 2018

habilidades técnicas e comporta-

conectada com este público que

se referem à primeira experiência

mentais que lhes serão úteis em

também é seu consumidor.
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AS PORTAS DE ENTRADA PARA OS JOVENS TALENTOS SÃO:
PERÍODO

• Programa Jovem Aprendiz – em parceria com o SENAI, seleciona jovens que desempenharão atividades em

2017

2018

Índice de Presenteísmo

71%

73%

• Programa de Estágio – buscando estreitar a relação com o universo acadêmico e dar a oportunidade nos

PARTICIPANTES NO VITRINE DA INSPIRAÇÃO

462

613

estudantes praticarem seus conhecimentos no mercado, a OGOCHI contrata estagiários tanto de áreas técni-

diferentes rotinas na fábrica. Em 2018 a empresa contou com 59 Jovens Aprendizes.

cas quanto de processos administrativos.
• Programa Novos Caminhos – este programa tem o objetivo de dar uma oportunidade de emprego para
Esta prática foi premiada em 2018 na décima edição do Prêmio

jovens em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é uma parceria entre a Federação das Indústrias

Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos

do Estado de Santa Catarina (FIESC), Associação dos Magistrados Catarinense (AMC), Tribunal de Justiça de

Humanos - Santa Catarina (ABRH SC), na modalidade Gestão de

Santa Catarina (TJSC), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Ministério Público do Estado de Santa Cata-

Pessoas Desenvolvimento.

rina (MPSC).

9.2.4 BENEFÍCIOS

9.3 SAÚDE E SEGURANÇA

Ao serem contratados, os colaboradores recebem um atrativo pacote de benefícios, que inclui Programa de

O respeito e cuidado com a vida

Segurança aplicáveis ao seu setor

dores relativas à Segurança em

Participação nos Resultados (PPR), Vale Alimentação, Plano Odontológico e o Personal Card, que possui con-

dos colaboradores é um aspec-

de atividade.

Máquinas e Equipamentos, Vasos

vênio para atendimento médico (D401-2).

to de atenção nas operações da

Em função das características da

de Pressão e Caldeiras, Proteção

OGOCHI. Por isso, atende às Nor-

sua operação, a empresa ainda

Contra Incêndio e Trabalho em Al-

mas Regulamentadores de Saúde e

atende as Normas Regulamenta-

tura. (D403-3)

BENEFÍCIOS OFERECIDOS A
FUNCIONÁRIOS (D 401-2)

2017

2018

Tipo de Contrato

T. DETERMINADO

T. INDETERMINADO

T. DETERMINADO

T. INDETERMINADO

Vale Alimentação

0

736

37

946

NR-06

NR-07

NR-09

NR-10

Venda roupas OG

742

954

Equipamentos de

Controle Médico de

Programa de Proteção

Segurança em

Treinamento e Desenvolvimento

742

954

Proteção Individual

Saúde Ocupacional

de Riscos Ambientais

Instalações e Serviços

Plano de Saúde

0

13

0

38

Participação dos Resultados

0

742

37

954

Convênio Odontológico

0

742

0

991

Convênio Médico

0

742

0

991

em Eletricidade

*Tempo determinado: contrato de menores aprendizes.

9.2.5 PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

NR-12

NR-13

NR-15

NR-17

Máquinas e

Caldeiras e Vasos

Atividades e

Ergonomia

Equipamentos

de Pressão

Operações Insalubres

NR-23

NR-25

Proteção Contra

Trabalho

Incêndios

em Altura

Em 2018 foram 3,8 milhões de reais foram distribuídos aos colaboradores. A OGOCHI entende que esta é
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Total distribuído

2017

2018

R$ 2.532.341,86

R$ 3.863.746,29

2017

R$ 3.863.746,29

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
POR CATEGORIA FUNCIONAL (D 401-2)

R$ 2.532.341,86

uma excelente forma de distribuir riquezas e de fomentar a economia local.

Uma

importante

conquista

de

atuar em possíveis sinistros. Foi

tomados em situações não progra-

2018 foi a ampliação das equi-

também elaborado o Plano de

madas.

pe de Brigada de Emergência nas

Emergência, que conta com a de-

unidades, que foi capacitada para

finição de procedimentos a serem

9.3.1 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

2018

A Comissão Interna de Prevenção

risco nas unidades (D403-1).

dos

colaboradores,

reforçando

de Acidentes da OGOCHI é cons-

A edição 2018 da Semana Inter-

que o cuidado com a saúde deve

tituída por representantes dos

na de Prevenção de Acidentes do

ocorrer diariamente.

empregados e do empregador.

Trabalho – SIPAT, teve como tema

O evento abordou assuntos como

Em 2018, os 34 integrantes rece-

“Estresse no Trabalho”. Em parce-

alimentação saudável, seguran-

beram treinamento de formação

ria com o programa Vida em Equi-

ça no trânsito e no trabalho. Os

em primeiros socorros, realizaram

líbrio, o evento incentivou a busca

colaboradores assistiram ainda a

a avaliação de risco e o mapa de

contínua pela qualidade de vida

apresentações teatrais, a pales-

9.3.2 VIDA EM EQUILÍBRIO

tra motivacional e participaram

que indica 18 dias perdidos em

de melhoria no processo Saúde e

de gincana entre as unidades. Em

decorrência de acidentes/inciden-

Segurança, que incluem trabalhos

parceria com a CIPA, a OGOCHI va-

tes e/ou doenças ocupacionais

de conscientização, melhorias em

O programa Vida em Equilíbrio, implementado em 2017, visa promover a qualidade de vida e o equilíbrio

cinou 50% de seus colaboradores

dos colaboradores (D403-2). O

máquinas, fornecimento de EPIs e

entre a vida pessoal e profissional dos colaboradores. Quatro grandes iniciativas o compõem:

contra o vírus da gripe.

indicador mostra uma significa-

acompanhamento in loco do Téc-

Todos estes cuidados resultam em

tiva melhora em relação a 2017

nico de Segurança nas Fábricas.

um índice de saúde e segurança

(661 dias), fruto dos trabalhos

ESPAÇOS VIDA EM EQUILÍBRIO

Espaços Vida em Equilíbrio – junto
ao refeitório de todas as unidades,
foi criado um espaço para descanso, descontração e interação social.

“Tudo mudou depois que o espaço Vida em Equilíbrio foi estruturado. Nossos intervalos agora são
momentos de leitura, descanso e integração com os colegas. Muita gratidão por isso.” Letícia Moro,
Analista de Inteligência de Mercado.

TAXA DE FREQUÊNCIA*
(D403-2)

2018

COPA OGOCHI
acIdenTes de
TraBalHo

doenÇa
ocUpacIonal

dIas
perdIdos

Horas
Homem
TraBalHado

TaXa de
FreQUêncIa

acIdenTes de
TraBalHo

doenÇa
ocUpacIonal

dIas
perdIdos

Horas
Homem
TraBalHado

TaXa de
FreQUêncIa

RQ SP

0

0

0

8000

0

0

0

0

1100

0

RQ 001

0

0

0

140000

0

0

0

0

29480

0

RQ 003

1

0

10

240000

41.66

0

1

0

35860

27,88

RQ 004

0

0

0

78000

0

0

0

0

9900

0

RQ 008

-

-

-

-

-

0

0

0

3300

0

MD 001

-

-

-

-

-

0

0

0

880

0

MD 002

0

2

601

338000

59.17

2

0

8

35420

56,46

MD 003

0

0

0

238000

0

1

0

8

27280

36,65

Busca incentivar a prática con-

MD 004

0

0

0

198000

0

0

0

0

27280

0

tínua do esporte individual e/ou

MD 005

-

-

-

-

-

0

0

0

10120

0

MD 006

0

1

50

242000

50.5

1

0

2

30360

32,93

MD 008

-

-

-

-

-

0

0

0

6820

0

(T.F)
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2017

TaXa de FreQUencIa ToTal/2017: 26.95
*Racional do indicador Taxa de Frequência: número de acidentes * 1.000.000 / horas homem trabalhadas.

TaXa de FreQUencIa ToTal/2018: 22.95

coletivo, como prática de cuidados
com a saúde e socialização. Embora a Copa seja anual, os colabora-

competição, que traz não apenas

dade de vida. As modalidades são

dores são desafiados a se prepa-

preparação física, mas também

futsal masculino e feminino, volei-

rar durante todo o ano para esta

redução de stress e melhor quali-

bol misto e corrida rústica.

“Fico feliz em poder participar da Copa OGOCHI, além disso, saber o quanto influencia positivamente na vida das pessoas. Que a empresa continue com essa prática, pois o resultado é a satisfação que temos em participar e nos sentirmos mais saudáveis.” Astor B. Junior, Supervisor de
Produção na unidade de Planalto Alegre.

Nº DE FUNCIONÁRIOS QUE
PARTICIPARAM DE
ATIVIDADE CULTURAL
DURANTE O ANO (1º TAPA)

% SOBRE O NÚMERO
DE FUNCIONÁRIOS
TOTAL DA UNIDADE

Nº DE FUNCIONÁRIOS
NA FASE FINAL

2017

63*

8,4%

13

2018

27

2,7%

13

OGOCHI MUSIC

*No primeiro ano, houve a inscrição de corais.

COPA OGOCHI

Nº DE FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM
DE ATIVIDADEFÍSICA DURANTE O ANO

% SOBRE O NÚMERO DE
FUNCIONÁRIOS TOTAL DA

2017

320

43%

2018

400

40%

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

OGOCHI
CIDADÃ
Para fortalecer a conscientização

OGOCHI MUSIC

Ogochi Music

dos colaboradores acerca de sua
saúde, são realizados orientações
e palestras internas sobre temas
críticos como câncer de mama, doenças sexualmente transmissíveis
entre outros. Também em 2018,
foi realizada a segunda edição da

Com a finalidade de desenvolver
continuadamente os aspectos culturais na empresa e estimular os

palestra Novembro Azul, com participação de mais de 500 pessoas
no evento aberto a comunidade.

talentos artísticos, por meio do fomento à música. A empresa ofere-

9.4 EDUCAÇÃO CORPORATIVA

ce aulas para que os colaboradores

dos e a perpetuidade do negócio.

tações e a gestão de indicadores,

Os seus programas de educação

sem tirar autonomia das áreas em

estão alicerçados na cultura de

termos de definição das necessi-

excelência nas competências, na

dades de treinamento. Os reflexos

ideologia organizacional e nos ob-

destas melhorias estão visíveis no

A Educação Corporativa OGOCHI

jetivos do Mapa Estratégico.

número de horas de treinamento

– ECO, tem a missão de formar e

Em 2018 a ECO passou por uma

por colaborador – um aumento de

desenvolver talentos para garan-

revisão para melhorara estrutu-

quase 450% em relação a 2017.

tir a profissionalização da gestão,

ração do processo, de maneira a

(D404-1)

promover resultados diferencia-

assegurar a qualidade das capaci-

aperfeiçoem a sua performance.
Ao final do ano, os finalistas são
levados para uma apresentação
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aberta ao público externo.

“A OGOCHI Music é um evento maravilhoso, interativo, realizador de sonhos e conquistas, onde
foram descobertos muitos talentos. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, sendo um marco
muito importante na minha vida. Além do crescimento pessoal e profissional, abriu portas para
novas amizades e relacionamentos dentro da empresa.” Edicléia Pompeo, Assistente de Serviços
Administrativo na área de Administração de Vendas.

Nº DE HORAS DE TREINAMENTO
POR GÊNERO (D401-1)

2017

2018

MASC

FEM

MASC

FEM

4,27

3,10

15,15

15,42

Outra melhoria foi um levanta-

garantirá o alcance de novos pata-

tilhamento de conhecimentos e

mento de necessidade de compe-

mares de competência e excelên-

estimulação da troca entre os co-

tência junto às áreas que irá orien-

cia para a organização e sua força

laboradores promove também um

tar os treinamentos em 2019. Isso

de trabalho. O constante compar-

ambiente criativo e inovador.

9.4.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
O avanço da escolarização faz

lhar, onde o ser humano tem lugar

de Jovens e Adultos – EJA. Em

parte do pilar da Educação Corpo-

de destaque.

2018 orgulho samente formou 35

rativa OGOCHI e da estratégia de

Por isso, a OGOCHI, em parceria

colaboradores, sendo 28 no Ensino

transformar a OGOCHI em um dos

com o SESI, oferece aos seus co-

Médio e 7 no Ensino Fundamental.

melhores lugares para se traba-

laboradores o programa Educação

EXEMPLOS DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS.
CAPACITAÇÃO EXECUTADA

NÍVEL/CARGO

• Módulos Liderança Diferenciada: oficina de acreditação,

Liderança básico

workshop de autoconhecimento, liderança significativa,
liderança contingencial, liderança autoconsciente, gestão
da mudança, engajamento
• MEG Instrumento de avaliação 500 pontos
• Sustentabilidade

Liderança Avançado

• MEG Modelo de Excelência em Gestão

Liderança Avançado

• Liderança virtuosa

Liderança Avançado

• Melhores práticas de gestão de pessoas

Liderança Avançado

• Café com MentoRHIA

Liderança Avançado

• Convenções de Vendas
• Treinamento de processos
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Liderança Intermediária

Liderança Avançado
Liderança Intermediária

• Relações Trabalhistas

Técnico/Operacional

• Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Inteligência

Técnico/Operacional

• SIPAT Semana Interna de Prevenção de Acidentes

Técnico/Operacional

• Modelagem e Encaixe

Técnico/Operacional

• Política de Saúde e Segurança no Trabalho

Técnico/Operacional

• NR 5 CIPA

Técnico/Operacional

• NR10 Instalação e serviços de eletricidade

Técnico Operacional

• NR17 Ergonomia

Técnico Operacional

A cada seis meses a OGOCHI reali-

dos os planos de desenvolvimen-

ritocracia, através de aumentos

• NR 23 Proteção contra incêndio

Técnico Operacional

za a avaliação de desempenho dos

to individual, revisão de salários e

salariais e 14% tiveram a oportu-

• NR 35 Trabalho em Altura

Técnico Operacional

seus colaboradores para dar e re-

planos de carreira.

nidade de crescimento ao assumi-

• Direção Defensiva

Técnico Operacional

ceber feedback, observar pontos

Em 2018, 73% dos colaboradores

rem cargos de maior responsabili-

fortes e pontos a desenvolver. Em

participaram da avaliação de de-

dade na empresa. (D403-3)

cima dessa análise, são organiza-

sempenho, 32% receberam a me-

9.4.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
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9.4.3 GESTÃO DE CLIMA
Em 2018, a gestão de clima passou

pontos sensíveis e age imediata-

por melhorias e agora é chamado

mente para corrigi-los. É possível

de “Programa CONFIA OGOCHI”,

também ter uma visão sistêmica

nome escolhido pelos próprios

da organização ao longo do ano,

funcionários por meio de concur-

diferenciando o que é um proble-

so cultural. Com os resultados das

ma pontual e o que é estrutural e

pesquisas, a liderança identifica

precisa ser corrigido.

10

10.1 PRODUÇÃO NACIONAL
Atualmente, cerca de 90% de to-

localizam num raio de até 150km

petitivo e estratégico em relação a

dos os produtos OGOCHI são fabri-

da sede da empresa.

qualidade e velocidade de produ-

cados no Brasil e 10% são impor-

Esse composto em relação aos

ção. Em 2018, alguns fornecedo-

tados da Ásia. Destes 90%, 85% de

fornecedores permite que a OGO-

res foram considerados críticos no

todos os produtos são fabricados

CHI tenha mais controle sobre as

âmbito de impactos socioambien-

em unidades próprias. Os demais

práticas sociais e ambientais na

tal. (D308-1; D 308-2; D414-1)

15%, são feitos por facções que se

cadeia e traz um diferencial com-

GERAÇÃO DE
VALOR AOS
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FORNECEDORES

E

10.2 HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES
Consciente dos riscos socioam-

trabalho e cumprimento da legis-

rompimento do contrato.

bientais da cadeia de fornecedo-

lação federal, estadual e municipal.

Quando o fornecedor é estrangei-

res, no seu processo de contra-

Os fornecedores devem aceitar as

ro, o mesmo cuidado é tido para

tação ou ampliação da base de

Condições Gerais de Fornecimen-

fazer verificações adicionais an-

fornecedores, a Ogochi realiza um

to, onde estão descritos os requi-

tes da contratação, garantindo que

m 2018, a OGOCHI estabe-

sarja. Além disso, são utilizados no

processo de homologação onde,

sitos mínimos que devem cumprir

o fornecedor está alinhado com os

leceu relação comercial ati-

processo, linhas, botões, etiquetas

além da capacidade produtiva e

para seguir na base de abasteci-

valores e princípios da OGOCHI.

va e periódica com mais de

e outros acessórios para composi-

qualidade dos produtos, verifica

mento da OGOCHI. O descumpri-

100 fornecedores. Neste montan-

ção dos produtos. No acabamen-

aspectos legais das relações de

mento destas definições leva ao

te a principal matéria-prima são

to e embalagem dos produtos são

os tecidos e malhas de algodão,

utilizados sacos plásticos, almas

para confecção de camisas, cami-

de papel, fitas e caixas de papelão

setas e polos, seguidos de jeans e

para transporte. (D 301-1)

10.3 PRODUÇÃO TERCEIRIZADA
Em relação aos fornecedores que

o volume de produção contratada,

dições de Trabalho; Saúde e Se-

terceirizam a produção de peças

valores e determinar a realização

gurança; Monitoramento e Docu-

para OGOCHI, são efetuados con-

de auditorias durante a vigência

mentação e Práticas do Processo

tratos específicos, para esclarecer

do contrato. Os critérios avaliados

Produtivo.

a responsabilidade de cada parte,

no processo de auditoria são: Con-

11
GERAÇÃO

Abaixo serão apresentadas as iniciativas do Programa OGOCHI Cidadã realizadas em 2018 e seus resultados,

DE VALOR À

com foco nas comunidades locais.

11.1 MÃOS AMIGAS

COMUNIDADE

A OGOCHI incentiva, valoriza e apoia ações de voluntariado entre os seus colaboradores. Em 2018,
118 colaboradores participaram de alguma ação
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que beneficiou a comunidade, dentro das frentes:

A

ações para idosos, ações para crianças, auxílio em

OGOCHI e suas unidades

locais. Assim com o investimento

bientais internas e externas da

eventos, doação de sangue, Ateliê OGOCHI e mu-

produtivas,

contribuem

nos seus colaboradores promo-

empresa. Entende-se que o con-

tirões em favor das instituições das comunidades.

diretamente para o for-

ve melhoria de qualidade de vida

junto dos resultados destas ações

talecimento da economia local das

para as pessoas destas comunida-

proporciona

regiões onde possui operação, com

des.

meio ambiente e para a sociedade,

a geração de novas oportunidades

Em 2018, a OGOCHI fortaleceu o

e estreita os laços entre empresa,

de trabalho, fontes e distribuição

Programa Ogochi Cidadã, que in-

comunidade e colaboradores.

de renda e demandas de serviços

clui todas as práticas socioam-

benefícios

para

o

“Para mim, ser voluntário é algo muito satisfatório. É poder dar
algo de si que não envolve dinheiro, e sim o coração. Receber
um obrigado sincero não tem valor, sempre temos mais a aprender do que ensinar, além de compartilhar momentos maravilhosos os quais proporcionam a descoberta de novas amizades e
vivência de experiências diversas.” afirma Taiz Schuster, assistente de serviços administrativos e coordenadora do programa
de gestão de resíduos sólidos.

VOLUNTARIADO

11.2 ATELIÊ OGOCHI

% DO NÚMERO DE VOLUNTÁRIOS
FRENTE AO NÚMERO TOTAL DE
FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA

NÚMERO TOTAL DE VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS POR ANO

2017

97

13%

2018

118

11%

Incentivar o trabalho artesanal, cultural e promover a geração de renda
para a comunidade, são os objetivos do Ateliê OGOCHI. Por meio da
doação de retalhos pela empresa, os voluntários do Programa Mãos
Amigas confeccionam peças de roupas ou brinquedos para serem doados. Atualmente são dois ateliês, divididos nas cidades de São Carlos e
Águas de Chapecó.
Em 2018, foram confeccionadas almofadas infantis de tecido para se-

ria com outras organizações da ci-

rem entregues aos filhos dos colaboradores e para crianças que fa-

dade que estão promovendo ação

zem parte das escolas da rede municipal dos municípios de São Car-

solidárias – ao longo do ano, como

los, Águas de Chapecó, Planalto Alegre e Saltinho. Além disso, outros

o Evento Anual da APAE, a festa

produtos para doação foram confeccionados também, como colchas de

do dia das crianças em Águas de

retalhos, kit maternidade, roupas de bebê e sacolas retornáveis. Estes

Chapecó e um almoço para arreca-

itens foram entregues para instituições nas comunidades locais. Meno-

dar fundos para o tratamento de
O projeto Lacre Amigo, foi uma das

saúde de uma pessoa da comuni-

ações dos voluntários da OGOCHI,

dade.

res aprendizes também colaboram com o Ateliê OGOCHI.

AÇÃO
VOLUNTÁRIA 2018

onde os colaboradores doaram lacres de latinhas de alumínio que,
ao final do ano, foram vendidos e

Ateliê Ogochi

Nº DE VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS

Nº PRODUTOS OU SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS/
ARRECADADOS

Nº DE
BENEFICIÁRIOS

30

Almofadas infantis diversas

1485

(ursos, lua, estrela, coelhos)

com o dinheiro arrecadado foram
compradas duas cadeiras de roda
novas para doação. A primeira foi
entregue na cidade de Saltinho e

30

Colchas de Retalhos

35

30

Sacolas retornáveis

504

45

Kits maternidades (mantas,

200

cueiros)

a segunda na cidade de Águas de

45

Kits roupas de bebê

100

Chapecó.
O grupo de voluntários apoiou
ainda ações comunitárias – parce-
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11.3 PROGRAMA DE VISITAS OGOCHI
AÇÃO
VOLUNTÁRIA 2018

Nº DE VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS

Nº PRODUTOS OU SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS/
ARRECADADOS

Nº DE
BENEFICIÁRIOS

• Doação de Sangue

46

46 bolsas de sangue

46 pacientes

Todos os colaboradores

100 kg de lacres

2 cadeiras de

• Lacre amigo

da empresa
• Novembro Azul

12

215 kg de alimentos

do Programa de Visitas. A empresa recebe instituições de ensino,
empresas, parceiros e grupos de
empreendedores. Esta visita abre

rodas

portas também para que talentos

17 famílias

se sintam interessados em trabalhar na empresa.

arrecadados

Uma das melhores formas de tro-

Em 2018, a OGOCHI recebeu 133

car práticas e mostrar aos públicos

pessoas, dentre as quais 2 univer-

de relacionamento um pouco mais

sidades, 3 empresas e 3 Núcleos

da história da OGOCHI, é por meio

de Empreendedores.

12

12.1 ENERGIA
Na OGOCHI, 87% do consumo de

tes renováveis, com a utilização

semestre de 2018, com o objeti-

energia está diretamente ligado

do sistema público de geração

vo de atender a 95% do consumo

ao processo produtivo, decorrente

de energia por hidroelétrica, e

energético das unidades produ-

do uso de máquinas e equipamen-

de energia solar, produzidas nas

tivas. Neste momento estima-se

tos para o corte de tecidos e con-

usinas fotovoltaicas da OGOCHI

que estejam atendendo em 90%,

fecção de peças de vestuário.

(D302-1).

devido a expansão das unidades e

A principal fonte de energia uti-

unidades, as usinas fotovoltaicas

lizada na empresa vem de fon-

começaram a operar no segundo

Com menor impacto ambiental

presa está monitorando a energia

sil em geradores. Em 2018 hou-

que a energia hidrelétrica, este in-

gerada pelos painéis e pretende

ve aumento no consumo de óleo

vestimento foi um compromisso da

expandir o seu parque solar ainda

diesel devido à instalação de um

OGOCHI com o consumo conscien-

mais nos próximos anos.

novo gerador de energia em uma

te e eficiência energética. A em-

A empresa utiliza combustível fós-

das unidades.

Instaladas

em

cinco

compra de novos maquinários.

GERAÇÃO

VALOR AO
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MEIO AMBIENTE

O

olhar para a dimensão ambiental vem se fortalecendo ao longo dos anos na OGOCHI. Com o exercício do planejamento estratégico em 2018, este tema tornou-se ainda mais articulado

com o desempenho do negócio, por meio de objetivos estratégicos e
indicadores de gestão.
Foram empreendidas iniciativas para eficiência no uso de materiais,
redução no consumo de energia e gerenciamento de resíduos gerados
na sua produção, onde estão os principais impactos ambientais gerados
por sua atividade. Além disso, adicionou-se na matriz de materialidade
os temas redução do consumo de água e de emissões de gases de efeito
estufa na organização.

CONSUMO DE ENERGIA POR FONTE DENTRO DA
ORGANIZAÇÃO (D302-1)
Energia Elétrica
Combustível Fóssil (óleo diesel)

2017

2018

801.968 (kwh)

1.003.717 (kwh)

1.607,08 L

2.308,00 L

reduzir consumo e aumentar a efi-

mo energético por peça, mede-se

foi a realização de um estudo para

ciência energética.

também a intensidade energética,

identificar onde estavam os gar-

Em 2018 melhorou-se também a

meta de redução do consumo para

No processo de produção da OGO-

balagens, como plástico, papelão e

âmbito da gestão, foi a criação de

galos energéticos da operação e

gestão de indicadores de energia e

melhoria deste índice.

CHI, um dos grandes desafios am-

PVC também aumentou em quase

um indicador para medir a redu-

definir ações e investimentos para

agora, além de monitorar o consu-

bientais é a geração de resíduos

300%.

ção da geração de resíduos por

sólidos. Embora sejam resíduos

Consciente destes impactos, a OGO-

peça. Isso estimulará que diferen-

não-perigosos e que podem, em

CHI possui uma Política de Gestão

tes áreas se unam para repensar

sua maioria, ser reaproveitados.

de Resíduos Sólidos e tomou uma

cada uma das peças de forma sis-

Em 2018, a produção da OGOCHI

série de medidas em 2018 para

têmica, desde seu desenho até o

aumentou em 54%. Com isso, a ge-

reduzir a geração de resíduos a

processo produtivo.

ração de retalhos de tecido e em-

longo prazo. A primeira delas, no

Outra iniciativa foi a melhoria da

da coleta dos resíduos pelo forne-

mais completa ao oferecer solu-

logística de destinação de resídu-

cedor que dá a destinação. (D301-

ções de reciclagem que adicionem

os, que envolveu a remodelagem

2)

valor para os resíduos e esti-

e ampliação da área de estoca-

Além destas mudanças são avalia-

mulem a economia circular. Por

gem de resíduos, por conta do

dos e contratados parceiros corre-

exemplo, transformar malhas em

aumento da produção; introdução

tos para dar a destinação adequa-

cobertores e travesseiros, retalhos

de carrinhos para agilizar a coleta

da aos resíduos quando saem das

de camisas em revestimento para

dos retalhos na área produtiva e

dependências da fábrica. Por isso,

estofamentos, peças de artesana-

encaminhá-los para a pesagem e

a empresa buscou um fornecedor

to, entre outros. Foram vendidos

triagem, e; aumento da frequência

que pudesse atender de forma

os seguintes materiais recicláveis:

INTENSIDADE ENERGÉTICA POR PEÇA
PRODUZIDA (D302-3)

2017

2018

0,33 kwh/peça

0,27 kwh/peça

Este indicador apresentou melho-

ção junto aos colaboradores para

duzidas, houve uma diluição do

ras, devido à troca de lâmpadas

o uso correto da energia. Além

uso de energia por peça.

fluorescentes por lâmpadas de

disso, por conta do aumento signi-

Led e ao trabalho de conscientiza-

ficativo no número de peças pro-

CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO
EM KW/ FONTE RENOVÁVEL (D302-1)
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12.2 RESÍDUOS

Outro importante passo em 2018

2017

2018

Consumo de Energia Direta

680.509

879.546

Consumo de Energia Indireta

120.459

124.171

Total de Energia Consumida

800.968

1.003.717

12.4 EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA
Material (D301-2)

TOTAL VENDIDO (EM KG)
Na revisão do Planejamento Estra-

Intergovernamental de Mudanças

cessos industriais, mudanças no

7.196

tégico de 2018, a emissão de gases

Climáticas - IPCC.

uso do solo, tratamento de resídu-

Papelão

78.620

efeitos estufa foi incluída como um

O

inventário

os sólidos e efluentes sob controle

Plástico colorido

10.432

PVC

13.531

tópico material para OGOCHI. Para

que ocorrerá em 2019, avaliará

da organização nas 10 unidades

iniciar as tratativas neste aspecto

o Escopo 1 decorrentes de emis-

da empresa. Assim como, o Esco-

ambiental, a empresa contratou a

sões diretas de GEE, oriundas de:

po 2, emissões indiretas de GEE,

elaboração do inventário de emis-

queima de combustíveis em equi-

oriundas da parcela de emissões

sões de gases de efeito estufa em

pamentos móveis ou estacioná-

de geração de energia, alocadas à

acordo com a ABNT NBR ISO 14064:

rios sob controle da organização;

organização em virtude do consu-

2007 e GHG Protocol e em confor-

emissões fugitivas de extintores e

mo de eletricidade, calor ou vapor

midade com as definições do Painel

aparelhos de ar condicionado, pro-

adquirido de terceiros.

Papel

Carretel

256

Plástico transparente

3.222

Total (kg)

113.257

Em 2018 foi também adquirido
um triturador de papel que viabiteriais para a reciclagem.

PESO TOTAL DE RESÍDUOS
NÃO PERIGOSOS, POR MÉTODO
DE DESTINAÇÃO (D306-2)

Outro aspecto da gestão de re-

Reciclagem

síduos é a doação de materiais

Aterro Sanitário

lizará a extensão do envio de ma-

2017

2018

28.651 kg

113.257 kg

3.514 kg

4.016 kg

2017

2018

550 Toneladas

259 Toneladas

28.651 kg

113.257 kg

para a comunidade, instituições
de ensino e de caridade. No Ateliê OGOCHI, retalhos da produção

VOLUME TOTAL DE RESÍDUOS
DESCARTADOS (D306-2)

são transformados, pelas mãos

Resíduos perigosos

de voluntários, em produtos para

Resíduos não perigosos

doação ou para gerar renda para
grupos das comunidades locais.

58 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

12.3 ÁGUA
Entendendo a importância do tema

O maior consumo de água está nos

de Tratamento de Água com foco no

água para a sustentabilidade dos

banheiros das unidades da empre-

processo de estamparia. A água uti-

negócios, a OGOCHI possui em suas

sa. No processo produtivo a utiliza-

lizada nestas atividades é tratada e

unidades cisternas para coleta de

ção de água fica localizada apenas

volta para ser reutilizada, reduzin-

água da chuva. Esta água é utilizada

nas caldeiras, porém em pequena

do assim a necessidade de captação

em banheiros, limpeza de calçadas

quantidade.

adicional de água da rede municipal.

e jardinagem.

Em 2018, foi iniciada uma Estação

levantamento

do

13
PRÁTICA

DE RELATO
13.1 CICLO DO RELATÓRIO
A OGOCHI apresenta nesta quarta

sua sede, referentes ao período de

agosto 2018. (D102-50; D102-51;

edição do seu Relatório de Susten-

1º de janeiro a 31 de dezembro de

D102-52)

tabilidade, os resultados conso-

2018. Emitido anualmente, a pu-

lidados das unidades fabris e da

blicação anterior foi divulgada em

13.4 CONTATO
É possível fazer comentários, questionamentos ou esclarecer dúvidas sobre o Relatório de Sustentabilidade da
OGOCHI, por meio do contato sustentabilidade@ogochi.com.br. (D102–53)

13.5 RELAÇÃO DE TÓPICOS MATERIAIS E LIMITES
LIMITE

GRI STANDARDS
TÓPICOS MATERIAIS

Onde Ocorre o Impacto

POR QUE É RELEVANTE
Disclosure

Interno

Externo

DIMENSÃO GOVERNANÇA
D102-16; D102-17

Assegurar o padrão ético no
ambiente dos negócios

Proprietários,
Empregados

Governo, Cliente e
Fornecedores

Corrupção

D205-1

Assegurar o padrão ético no
ambiente dos negócios

Proprietários,
Empregados

Governo, Cliente e
Fornecedores

Desempenho
Econômico

D201-1

Assegurar a saúde financeira
da organização

Proprietários,
Empregados

Consumidores, Fornecedores,

D102-21; D102-40;
D102-41; D102-42;
D102-43; D102-44;

Gerenciar necessidades
e expectativas das partes
interessadas

Proprietários,
Empregados

Governo, Clientes,
Fornecedores,
Comunidades Locais

Ética e Integridade

Diálogo com
partes interessadas

Governo, Clientes,
Comunidades Locais

DIMENSÃO SOCIAL
Emprego e Relações
de Trabalho

D401-1; D401-2;
D401-3

Atrair e reter talentos; contribuir
com o desenvolvimento das
comunidades

Proprietários,
Empregados

Governo,
Comunidades Locais

Saúde e Segurança

D403-1; D403-2

Assegurar a integridade dos
funcionários e dos terceiros nas
atividades e operações

Empregados e
Terceiros

Comunidades Locais

Treinamento

D404-1; D 404-3

Desenvolver a prontidão do
capital organizacional

Empregados e
Terceiros

Comunidades Locais

Impactos na Cadeia
de Suprimentos

D412-3, D308-1,
D308-2; D414-1.
D414-2

Prevenir potenciais impactos
socioambientais

Comunidade

D413 -1, D413-2

Atrair e reter talentos e
contribuir com o desenvolvimento
das comunidades

Fornecedores e
Facções
Empregados

Comunidades Locais

DIMENSÃO AMBIENTAL
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13.2 CRITÉRIOS DA MATERIALIDADE
Nesta publicação está sendo utiliza-

dos aspectos água e gases efeito es-

to Estratégico ocorrido em 2018.

da a Matriz de Materialidade produ-

tufa, decorrentes das reflexões rea-

(D102-46; D102-49)

zida no ano anterior com a inclusão

lizadas na revisão do Planejamen-

13.3 PADRÃO RELATO
Com a finalidade de aprimorar o

na compilação dos indicadores, se

tório está referenciada na GRI Stan-

método de medição, essa edição

comparado ao Relatório de 2017

dards nível de aplicação essencial.

também apresenta reformulações

(D102-48). A elaboração deste Rela-

(D102-54)

Materiais

D301-1; D301-2;
D301-3

Reduzir o uso de recursos
naturais

Unidades Fabris

Sociedade

Consumo
de energia

D302-1; D302-3

Preservar fontes renováveis
de energia

Unidades Fabris

Sociedade

Resíduos

D306-2; D306-4

Reduzir impactos
ambientais

Unidades Fabris

Sociedade

Água

D301-1

Reduzir o uso de recursos
naturais

Unidades Fabris

Sociedade

Emissões

D305-1

Redução dos impactos
ambientais

Unidades Fabris

Sociedade
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