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SOBRE O 
RELATÓRIO 
GRI 102-46; 102-47; 102-48; 102-49; 102-50; 

102-51; 102-52; 102-53; 102-54; 103-1

Bem-vindo à 6ª edição do Relatório de Sustentabi-

lidade 2020 da OGOCHI Menswear. 

Este relatório tem como objetivo reforçar nosso 

compromisso com uma gestão transparente, que 

reúne as conquistas, os desafios e os resultados 

vividos pela empresa e suas marcas no período de 

1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020. 

A publicação traz uma visão sobre as práticas 

econômicas, ambientais e sociais da companhia. 

Publicado pelo sexto ano consecutivo, o documen-

to adota como referência as Normas Global Repor-

ting Initiative (GRI) – opção Essencial.

O Índice de Conteúdo GRI encontra-se no final 

deste relatório, com todas as informações disponi-

bilizadas, de acordo com as diretrizes GRI.

A materialidade realizada em 2018, identifica 12 tópicos prioritários descritos abaixo, de acordo com 

a avaliação dos seguintes parâmetros:

• A importância de cada tópico para as decisões estratégicas e a gestão do negócio;

• A relevância de cada tópico para atender necessidades e expectativas das partes interessa-

das;

• A perspectiva de evolução das práticas relacionadas ao tópico em um horizonte de tempo de 

5 anos. 

CONTATO
É possível fazer comentários, questionamentos ou esclarecer dúvidas sobre o Relatório de Sustentabi-

lidade da OGOCHI, por meio do contato sustentabilidade@ogochi.com.br

GOVERNANÇA

• Ética e Integridade

• Corrupção

• Desempenho Econômico

• Diálogo com Partes

Interessadas

• Emprego e Relações de Trabalho

• Saúde e Segurança

• Treinamento

• Impactos da Cadeia

de Suprimentos

• Comunidade

• Materiais

• Energia

• Resíduos

SOCIAL AMBIENTAL
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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
GRI 102-14

2020 foi um ano ímpar. A pandemia do novo coro-

navírus evidenciou mais do que nunca, a conexão e 

interdependência global e colocou à prova a capa-

cidade das empresas e das pessoas, de adaptabili-

dade e reinvenção.

Nada fi cou como antes, os comportamentos do 

consumidor mudaram, as relações entre as pessoas 

tiveram novos signifi cados, o longe nunca foi tão 

perto, com as ferramentas digitais de comunicação 

e interação. Os processos precisaram ser revisita-

dos e mudados e a percepção de valor mudou de 

lugar. A saúde física e emocional passaram a ser 

ordem de grandeza prioritária para as pessoas e as 

famílias. Novos hábitos foram adquiridos e saímos 

do ano de 2020, muito mais sábios do que entra-

mos.

Para superar esse momento, unimos esforços pelo 

bem de todos. Conceitos, atividades, rotinas e 

momentos precisaram ser ressignifi cados. Quando 

os caminhos são incertos, a comunicação e as co-

nexões precisaram ser restabelecidas. Mas de um 

modo diferente.

REINVENTAR passou a ser o nosso lema, porque os 

motivos que nos trouxeram até aqui não garantem 

o sucesso no futuro. Os 30 anos de história mar-

caram um importante recomeço. Fazemos parte 

de um seleto grupo de empresas que completam 3 

décadas no Brasil. Reinventar, para nós, signifi ca 

encontrar um novo jeito de fazer o que fazemos. 

Reinventar para crescer e perenizar.

A palavra CONFIANÇA ganhou um peso muito 

importante. Mantivemos fi rmes os nossos valores, 

com o propósito de gerar valor a todos os envolvi-

dos. Tivemos momentos e decisões muito difíceis: 

interrupção temporária do faturamento com o 

fechamento das lojas no Brasil inteiro, clientes com 

muitas dúvidas, com difi culdades no atendimento 

aos consumidores, insegurança elevada, redução 

da produção, das vendas, adequação das equipes.

Ressignifi car se tornou prioridade, através da 

recriação das coleções, otimização dos estoques,         

retreinamento das equipes de vendas e atendimen-

to aos clientes, intenso atendimento aos varejistas, 

buscando encontrar juntos soluções para as suas 

difi culdades.

Conquistamos resultados acima das nossas expec-

tativas para um período de crise global, retomamos 

as contratações e os investimentos, os pedidos dos 

clientes foram se normalizando, os processos rea-

dequados, novas habilidades e competências foram 

desenvolvidas.

Convictos em entregar o melhor da moda mascu-

lina para os quatro cantos do país, fomos austeros 

com os clientes, para assegurar a sustentabilidade 

dos negócios e atender com propriedade o mer-

cado consumidor, mas também parceiros, assegu-

rando o abastecimento de suas lojas em época de 

ruptura na cadeia de fornecimento em todo o mun-

do. Terminamos o ano, com resultado econômico, a 

ponto de retomarmos a participação nos resultados 

já no segundo semestre do ano, benefício tão valo-

rizado pelos nossos colaboradores.

Os novos conceitos de gestão  ASG (Ambiental, So-

cial e Governança) foram fortalecidos. No aspecto 

ambiental, além de instituir os Programa de Gestão 

de Resíduos em toda a empresa, gerir os recursos 

de energia de fontes renováveis, reduzindo a emis-

são de gases de efeito estufa, instituímos a logísti-

ca reversa, conceito novo para os brasileiros.

Já no aspecto social, seguimos fi rmes com o com-

promisso de contribuir com as comunidades onde 

operamos. Designamos o esforço dos nossos vo-

luntários e da Ogochi Cidadã, abraçando as novas 

demandas ligadas à saúde e aos profi ssionais que 

tão dedicadamente cuidaram de toda uma socieda-

de. Foram doadas máscaras, EPI’s, kit teste Covid, 

uniformes hospitalares, para diversas entidades, 

bem como apoiamos os hospitais da região com 

material e valores monetários. 

Criamos imediatamente um protocolo de saúde 

e prevenção à COVID para assegurar os cuidados 

com os trabalhadores, adaptamos os ambientes, 

afastamos grupos de risco e passamos a monitorar 

a saúde e a doença, através do boletim diário de 

informações a todas as unidades.

Nossos resultados acontecem por meio dos nossos 

colaboradores. Eles são responsáveis pelo nosso 

sucesso e nos sentimos responsáveis por cada um 

deles. Protegemos o hoje e o nosso amanhã.

Mesmo diante de um cenário de pandemia, a 

qualidade e seriedade do nosso trabalho foi 

reconhecida por diversas certifi cações, pelo 5ª. 

ano consecutivo recebemos o reconhecimento do 

GPTW com um excelente lugar para trabalhar no 

ranking estadual, também pelo 5ª. ano consecutivo 

o Prêmio ALESC de Sustentabilidade. Seguimos na 

Jornada da Excelência da Gestão.

JUNTOS SOMOS MAIS
FORTES, MAIORES E MELHORES!

RENOVAR é o que faz o futuro acontecer! A todos que constroem essa história, a nossa eterna gratidão!

O maior presente é estarmos juntos.

Sidney Ogochi, Diretor Presidente
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OGOCHI NO
TEMPO

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

Quadrada. No princípio, eram 
02 costureiras para a 

confecção do grupo camisaria.

1990

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

1995

Início das atividades do grupo 
malharia.

2005

Inauguração da 2ª
unidade produtiva com

Departamento de 
Suprimentos e Setor de Corte 

em São Carlos/SC.

2010

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

de Águas de Chapecó/SC.

2011

Inauguração do
Escritório de Pesquisa e 

Desenvolvimento na cidade 
de São Paulo/SP.

2013

Implantação e ampliação do 
Centro de Abastecimento em 

São Carlos/SC.

2013

Inauguração da 5ª unidade 
produtiva na cidade 

Saltinho/SC, de calças
e bermudas.

2013

Inauguração da 6ª
unidade produtiva na cidade 

de Planalto Alegre/SC, de 
malharia.

2013

Lançamento do segmento 
infantojuvenil para

todo o Brasil.

2015

Inauguração da nova unidade 
de malharia em Águas de 

Chapecó/SC.

2016

Estruturação da unidade 
Boxer em Águas de 

Chapecó/SC.

2017

Estruturação da nova unidade 
de Corte e Centro de 

Abastecimento em São 
Carlos/SC.

2018

Inauguração da unidade 
produtiva em Caxambu

do Sul/SC.

2018

Inauguração da unidade 
produtiva em Palmitos/SC.

2019

Rankeada pela 8a. vez pela 
Deloitte e Exame como uma 
das médias empresas que 

mais cresce no Brasil.

2019

Ranqueada pela 5ª vez como 
empresa de Responsabilidade 

Social da ALESC

2020

Início das atividades 
lavanderia em Guatambu- SC

2020

Rankeada pela 5 vez pelo 
GPTW como uma das 

melhores empresas para se 
trabalhar.

2020

Prêmio Excelência na Gestão - 
MEG nível 500 pontos.

2019

• Reconhecimento com a 
Ordem do Mérito Industrial - 

FIESC/CNI.

2019
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JUNTOS 
SUPERAMOS 
DESAFIOS

O ano de 2020 foi um período desafiador. A pan-

demia do coronavírus abalou profundamente a 

sociedade e colocou em evidência a necessidade 

da colaboração. Mais uma vez, os ciclos de desafio 

se mostraram tão presentes quanto os de prosperi-

dade, moldando quem somos.

No início da pandemia, adotamos um plano de con-

tingenciamento, conduzido por um comitê de crise 

que, desde o início, acompanhou de perto o tema 

e implementou uma série de medidas preventivas 

em toda a operação da Companhia para garantir a 

segurança dos colaboradores e parceiros.

Preocupada com as comunidades onde possuímos 

unidades fabris e administrativa, confeccionamos 

milhares de máscaras que foram doadas às unida-

des de saúde e à população, utilizando a expertise 

da sua produção têxtil

Durante o período de flexibilização da quarentena, 

usamos os principais canais de comunicação para 

notificar as definições e encaminhamentos das ati-

vidades impactadas pela pandemia e protocolo de 

saúde elaborado, assim como redobrar os cuidados 

extras com os colaboradores.

Tomamos medidas essenciais para garantir a saúde e segurança dos colaboradores.

Suspendemos as atividades no início da pandemia, pois entendemos que a segurança das 

pessoas vem em primeiro lugar, assim como também investimos em tecnologia e

equipamentos de comunicação para garantir a segurança dos colaboradores.
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OGOCHI: 30 ANOS
REINVENTAR
PARA PERENIZAR!

“Em 2020 completamos com orgulho, 30 anos de história no Brasil.

A OGOCHI nasceu com fortes valores, que são os alicerces da empresa. E é nisso que nos

apoiamos quando precisamos tomar qualquer decisão ou superar momentos difíceis.

O nosso aniversário de 30 anos ficará marcado por um momento de grande aprendizado e 

adaptabilidade, e isso nos dá uma única certeza: que sairemos desta muito mais fortes e

mais preparados para o futuro. Meu agradecimento a todos aqueles que construíram e que

constroem a OGOCHI diariamente.” - Sidney Ogochi

No dia 06 de junho de 2020 a OGOCHI comple-

tou 30 anos de história. A pandemia não foi o 

cenário desejado para celebrar essa data. Frente 

a esse contexto inesperado, adotamos como lema 

a palavra REINVENTAR, por compreendermos que 

fatores que nos trouxeram até aqui não garantem 

necessariamente o sucesso no futuro. Os 30 anos 

de história marcaram um importante recomeço. 

Somos parte de um seleto grupo de empresas que 

completam 3 décadas no Brasil. Reinventar, para 

nós, significa encontrar um novo jeito de fazer o 

que fazemos. Reinventar para crescer e perenizar.

A palavra CONFIANÇA, a firmeza nos nossos 

princípios e no propósito de gerar valor a todos os 

envolvidos, foi registrado em vídeo como forma 

de agradecimento aos colaboradores pelo nosso 

fundador Sidney Ogochi.

A pandemia do coronavírus mudou o mundo e, 

principalmente, as formas de comunicação entre as 

pessoas, devido às medidas restritivas de aglo-

meração de pessoas. Para celebrar o evento, foi 

realizada uma videoconferência engajando 100% 

dos colaboradores de todas as unidades fabris, 

que puderam acompanhar simultaneamente uma 

mensagem de agradecimento e celebração pela 

passagem dos 30 anos da OGOCHI.
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OGOCHI 
MENSWEAR
GRI 102-1; 102-2; 102-3; 102-4; 102-5; 102-6; 102-9; 102-10; 

Com sede em São Carlos, Santa Catarina, a OGOCHI 

é uma empresa de moda masculina contemporâ-

nea, atual e com estilo diferenciado, há 30 anos a 

OGOCHI vem construindo a sua história de forma 

planejada. A grife agrega valor através da qualida-

de, diferenciação e inovação.

OPERAÇÕES

A empresa de moda masculina oferece soluções 

completas para homens e meninos, que buscam 

estilos e produtos modernos e exclusivos. Fundada 

em 1990 na cidade de São Carlos, região oeste de 

Santa Catarina, a companhia vem construindo sua 

história de maneira sustentável. 

A sede administrativa está localizada em São Carlos, no oeste de Santa Catarina e conta com unidades fabris 

alocadas em Santa Catarina, distribuídas nos municípios de São Carlos, Águas de Chapecó, Saltinho, Planalto 

Alegre, Caxambu do Sul, Palmitos e Guatambu.

• São Carlos: Matriz, Centro de Abastecimento, Camisaria, Expedição Adulto e Expedição Infanto

• Águas de Chapecó: Unidade de Malharia e Unidade de Boxer

• Saltinho: Unidade de Calças e Bermudas

• Planalto Alegre: Unidade de Malharia

• Caxambu do Sul: Unidade de Moletom

• Palmitos: Unidade de Malharia

• Guatambu: Lavanderia

O grupo empresarial, formado pela Raiz Quadrada 

Holding, RQ Indústria e Comércio de Confecções 

Ltda, Making Dreams Confecções Ltda e Acqua 

Lavanderia Ltda, de iniciativa privada, alcançou 

em 2020 o marco de R$197.960.401,88 de receita 

bruta, e encerrou o ano com 1124 colaboradores.
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A confecção e comercialização de vestuário se ca-

racterizam como as atividades principais da OGO-

CHI, localizadas no elo central da cadeia produtiva 

da moda. A marca oferta toda linha de vestuário, 

calçados e acessórios masculinos, nos segmentos 

adulto e infantojuvenil.

De acordo com a Inteligência de Mercado (IEMI), 

em abril de 2020 a produção de vestuário no Bra-

sil caiu mais de 90%, impactando diretamente nas 

vendas, que indicaram um déficit de 70%.

Em junho a Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil - ABIT constatou por meio de pesquisa no 

setor têxtil, que 96% das empresas tiveram queda 

em suas encomendas e 55% registraram redução 

superior a 50% no número de pedidos. Ainda, 

segundo os dados da ABIT, as importações do setor 

registraram queda de 23,75  entre os meses de 

janeiro e julho.

Para enfrentar esse cenário, a companhia implan-

A OGOCHI está presente em lojas multimarcas 

em todo o Brasil, oferecendo um amplo portfólio 

em moda masculina, tanto para o público adulto 

quanto para o infantojuvenil. Oferece aos lojistas 

produtos diferenciados, com design moderno e 

valor competitivo, sendo esse a ponte com o con-

sumidor final.

Com o papel de conectar a marca com os clientes 

lojistas, os representantes comerciais são parceiros 

importantes no processo de venda ao apresentar 

as novidades em moda nas coleções de inverno e 

verão, expandem o mercado e estabelecem uma 

relação próxima com o varejo multimarca. Para 

isso, recebem suporte, direcionamento e orienta-

ções que possam impulsioná-los nesta ação, sobre-

tudo em períodos de crise e baixo consumo.

tou o comitê de gestão da crise para atender as 

novas necessidades dos clientes, de renegociação 

dos pagamentos e novos volumes de compras para 

o varejo. Adequações no abastecimento da indús-

tria e dos volumes de produção. 

Diante das incertezas provocadas pela crise pandê-

mica, redirecionamos nossas prioridades, elaboran-

do imediatamente novas formas de comunicação 

com a cadeia produtiva e os cuidados com a saúde 

dos trabalhadores e fornecedores. Houve ajustes 

nas coleções a serem lançadas, atenção especial a 

gestão dos estoques e desenvolvimento de novas 

competências na equipe de vendas e atendimento 

aos clientes.

As decisões embasadas em uma cultura sólida, 

garantiram a sustentação do negócio, oportuni-

zando o retorno das contratações e a implantação 

da nova unidade de lavanderia, no município de 

Guatambu, SC.

CADEIA PRODUTIVA

VAREJO
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OGOCHI:
MODA, IMAGEM
E ESTILO

Inspiração, inovação, personalidade, bem-estar e 

prestígio. Desde o início de sua trajetória, estes são 

os atributos que a OGOCHI considera para a sele-

ção de fornecedores e matérias-primas até a pro-

dução final de seus produtos. Ciente dos desafios 

do homem moderno e de sua busca por equilíbrio 

e conexão, a OGOCHI traz em suas coleções peças 

que valorizam a simplicidade e a sofisticação. A 

simplicidade pois, valoriza a essência, o compor-

tamento, a confiança, a seriedade, a humildade em 

aprender com os acertos e erros. A sofisticação, a 

atenção aos detalhes, ao belo, à elegância e à auto-

estima de quem veste OGOCHI.

Inovar em produtos tem sido uma das nossas 

estratégias, pesquisar o comportamento do con-

sumidor e entender o que é percebido como valor 

transferido a ele. Para isso, investimos em pesqui-

sa, desenvolvimento e em mapeamento de ten-

dências para trazer ao público masculino roupas e 

acessórios que atendam suas necessidades, desejos 

e seu estilo de vida.

O nosso portfólio inclui camisas, calças, bermu-

das, camisetas, polos, blazers, jaquetas, moletons, 

calçados, mochilas, óculos, carteiras, cintos, bonés, 

cuecas e meias.

Elegância, acessível e sustentável.

Ser reconhecida no mercado nacional como uma 

marca atual, valorizada pelo bem-estar e prestígio 

que proporciona.

PROPOSTA DE VALOR

POSICIONAMENTO 
DA MARCA

Desenvolvemos produtos pensando em um público atualizado, moderno, que busca o bem-estar em uma 

marca completa. 

PRODUTOS
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As camisas são desenvolvidas especialmente pelo 

time da criação 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, maquinetados e falsos 

lisos, a OGOCHI oferece desenhos 100% exclusivos. 

Para a linha infantil destaque nas padronagens 

geométricas coloridas, com o mesmo refino do 

adulto.

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 especiali-

dade. Traz aos seus clientes também os produtos 

full print, ou seja, aqueles totalmente estampados.

Estas opções são oferecidas em várias bases de 

malhas e acabamentos diferenciados, algodão, 

tinturados, flamê, viscose com elastano, mescla, 

estonada e peletizada. A malharia infantil apresen-

ta estampas únicas e divertidas, que trazem leveza 

para a coleção.

CAMISARIA MALHARIA

As modelagens OGOCHI atendem a diversos perfis 

de consumidores. A calça tradicional, com mode-

lagem mais ampla, é para quem busca conforto. A 

slim fit é a opção de calça para o consumidor con-

temporâneo, com a modelagem levemente ajustada 

nas pernas. Já a calça skinny tem a cintura leve-

mente mais baixa e pernas ajustadas, ideal para os 

homens mais descolados. Na linha infantil, a calça 

jogger é um item chave, mesclando atitude e estilo 

em uma peça só.

As peças em Tricot trazem elegância para as 

coleções. Estas peças criam um visual vintage e 

descolado para os consumidores mais antenados. 

Em boa parte da coleção é usado fio tinto 100% 

algodão, com um toque mais confortável para o 

homem exigente.

CALÇAS TRICOT

O mix de bermuda é amplo, com opções em jeans, 

sarja, tecido plano trabalhados e moletons, nas 

mais diversas padronagens, maquinetadas, estam-

padas e fio tinto xadrez e listrado. No infantil, a 

clássica bermuda vem em destaque junto com as 

boxers.

A OGOCHI aposta em peças de moletom versáteis 

e atuais, com modelos mais despojados com a 

inclusão de bolso canguru e capuz. Os moletons 

são oferecidos em opções de malhas trabalha-

das, malhas tecnológicas com aspecto esportivo, 

mesclas, texturizados, peletizados e modelos mais 

sofisticados em tingimento denim com zíper, que 

podem ser usados sobre camisas, criando um look 

mais moderno.

BERMUDAS MOLETOM
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Boxer é o shorts masculino sublimado é confec-

cionado em microfi bra com elastano e estampas 

corridas e localizadas. Possui cós com elástico 

embutido e cordão regulador. Deixa todo homem 

muito confortável e estiloso, principalmente nos 

momentos de lazer. 

BOXERS

A OGOCHI tem modelos sociais, sapatênis, drives, 

siders, e para os dias mais quentes, o modelo yatch 

com elástico. A linha de fl ip fl ops (chinelos de bor-

racha) tem estampas exclusivas coordenadas com 

outros itens da coleção, além de modelos clássicos 

lisos com construção diferenciada.

CALÇADOS

A linha de acessórios conta óculos de sol, com 

proteção UV, gravatas slim em 1200 fi os, roupa 

íntima, sungas, bonés, cachecóis, cintos em couro 

e cadarço, carteiras, bolsas, pastas e diferentes 

opções de meias exclusivas e personalizadas. 

ACESSÓRIOS
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GOVERNANÇA
E CULTURA
ORGANIZACIONAL

A geração de valor compartilhado é um dos 

elementos da cultura OGOCHI. Prosperidade do 

negócio - ao mesmo tempo - que beneficia todos 

públicos com quem interage. Em 2020, a busca 

pela reinvenção da operação, o equilíbrio financei-

ro, o cuidado com as pessoas e solidez dos nossos 

valores marcaram a tomada de decisão e a cultura 

organizacional.

MISSÃO 
VISÃO
VALORES

A OGOCHI assegura a disseminação da cultura por 

meio da integração de novos colaboradores, e 

lideranças de todos os níveis em todos os contatos, 

reuniões e capacitações. Além disso, a ideologia 

Dentro da organização, os líderes têm o papel de 

ser exemplo e inspiração através de sua atuação 

diária. São eles os primeiros responsáveis por dis-

seminar práticas éticas junto aos colaboradores e 

garantir que a ideologia OGOCHI seja uma realida-

de vivida por todos.

De forma complementar, a Educação Corporativa 

OGOCHI - ECO, por meio de capacitações espe-

cíficas para as lideranças e o Manual Ogochi de 

Liderança Diferenciada - MOLD, enfatiza e for-

DISSEMINAÇÃO DA 
CULTURA OGOCHI

fica disponibilizada em quadros em todas as salas 

e unidades da empresa, e fomentada diariamente 

através das ações dos líderes.

talece de maneira contínua, práticas de relacio-

namento pautadas na confiança, ética, respeito e 

transparência. Já os colaboradores administrativos 

e operacionais, no momento da contratação e in-

tegração, são orientados sobre a conduta esperada 

pela organização.

GRI 102-13; 102-16; 102-18; 102-40; 102-42; 102-43; 102-44; 103-2; 103-3
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O organograma da OGOCHI é estruturado em três 

grandes áreas: Administrativo, Mercadológico e 

Operacional, divididos em setores que são conduzi-

dos por diretores, gerentes e supervisores alinha-

dos à estratégia do negócio.

Dentro dessa estrutura, o mais alto órgão da 

A administração da empresa contou também com o 

Comitê de Crise que foi instituído no mês de março 

de 2020, formado pela direção e nível gerencial, 

para desenvolver medidas emergenciais frente a 

Covid 19. 

Com reuniões periódicas, foram tomadas decisões 

sobre impactos mercadológicos da crise, mape-

amento de como afetaria todos os stakeholders 

da organização e atingiria a OGOCHI. Após este 

primeiro levantamento, foi elaborado um plano de 

ação e a estruturação de comunicação padronizada 

para direcionado a cada público de relacionamen-

O gerenciamento dos riscos na OGOCHI é de res-

ponsabilidade da direção com o apoio da equipe de 

gerentes. Eles formam o Comitê de Gestão da OGO-

CHI, que avalia e monitora a exposição da empresa 

a riscos que possam afetar a sustentabilidade.

• Riscos estratégicos: que podem impedir ou afetar 

o atingimento das decisões estratégicas da Compa-

nhia para os objetivos do negócio;

• Riscos operacionais: que envolvam a operação, 

sistemas de informação, processos, controles inter-

nos, clientes, receitas e outros ativos que podem 

implicar perdas financeiras, danos de reputação e 

imagem, declínio do resultado da Companhia, entre 

outros;

• Riscos financeiros: decorrentes de efeitos não 

esperados no cenário econômico, político e nas 

tendências de mercado que podem ter reflexo no 

• Revisão do faturamento anual;

• Gestão das contas a pagar e contas a receber;

• Redução dos custos/despesas fixas;

• Revisão dos contratos e dos investimentos;

• Antecipação de férias e banco de horas;

• Adequação do quadro de colaboradores para a nova realidade;

• Suspensão do contrato de trabalho das gestantes e jovens aprendizes;

• Adequação da jornada do quadro técnico/administrativo;

• Adequação do PAT (vale alimentação) e demais benefícios;

• Protocolo de Proteção e Saúde;

• Acordos coletivos com o sindicato da categoria (SITRIVESCH).

As decisões na OGOCHI são tomadas por meio de 

um conjunto de reuniões estruturadas que são 

realizadas com base em um calendário de reuni-

ões. As reuniões do Planejamento Estratégico - PE 

acontecem anualmente com o objetivo de revisão. 

Os encontros do Planejamento e Execução dos 

Objetivos Estratégicos - PEOE ocorrem anualmente 

ESTRUTURA
DE GOVERNANÇA

COMITÊ GESTÃO DA CRISE COVID-19

GESTÃO DE RISCOS

MEDIDAS E IMPACTOS DA COVID-19

empresa é a diretoria. Suas principais atribuições 

são desenvolver o planejamento estratégico, criar 

metas e indicadores e monitorar o desempenho da 

organização para assegurar o alcance dos resulta-

dos econômicos, sociais e ambientais.

com o objetivo de desdobrar os Objetivos Estraté-

gicos - OE em projetos, iniciativas e ações. 

Nas reuniões mensais da Avaliação Gerencial de 

Indicadores de Resultados - AGIR Empresarial - os 

diretores e gerentes de área acompanham a exe-

cução da estratégia a fim de atuar na evolução dos 

resultados, processos, suporte e gestão. As reuni-

ões de Acompanhamento das Operações ocorrem 

semanalmente com o intuito de analisar os resulta-

dos dos indicadores táticos, ou seja, de responsabi-

lidade dos departamentos.

to: colaboradores, clientes, fornecedores, represen-

tantes comerciais, comunidades e órgãos oficiais e 

reguladores.

Além disso, foram desenvolvidos protocolos de 

saúde, adaptação aos ambientes fabris e de escri-

tórios, orientação quanto ao uso de Equipamentos 

de Proteção Individual - EPIs e itens de segurança, 

elaboração boletim diário sobre Covid-19, regulari-

zação do trabalho home office e estabelecidas reu-

niões corporativas no formato virtual com diver-

sas partes interessadas, além de eventos virtuais 

simultâneos com as unidades fabris.

comportamento do consumidor, na taxa de ju-

ros, inflação, em investimentos financeiros, entre 

outros. Os riscos financeiros também englobam os 

riscos de crédito causados por inadimplência de 

cliente; e

• Riscos de compliance: causados pela falha no 

cumprimento de leis, regras, regulamentos e políti-

cas internas de ética e conduta, ou pela existência 

de processos em aberto ou processos futuros que 

podem resultar em perda financeira e prejudicar a 

imagem e a reputação da Companhia.

Além disso, contamos com Auditoria externa rea-

lizada pela Ernest & Young que valida os balanços 

patrimoniais integrados da companhia, gerando um 

relatório de recomendações de melhorias a serem 

implementadas em toda a organização.

26 27

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 • ANO BASE 2020



Como forma de reconhecimento, conquistamos 

certifi cações importantes, que comprovam a trans-

parência na qual é conduzida a gestão da empresa, 

nos tripés Econômico, Social e Ambiental.

A OGOCHI se propõe a criar valor econômico, social e ambiental, além de contribuir para o desenvolvimento 

de pessoas e comunidades. Para isso, buscamos compreender as necessidades e expectativas das partes inte-

ressadas a fi m de incorporar na estratégia ações que promovam resultados positivos a quem contribui para a 

perenidade do negócio. 

São consideradas partes interessadas primárias da OGOCHI os atores diretamente relacionados com ativida-

des-chave da nossa cadeia de valor e que podem afetar a nossa capacidade de implantar suas estratégias e 

atingir seus objetivos.

• Lideranças e colaboradores da empresa

• Representantes 

• Lojistas

• Consumidores

• Fornecedores

São considerados partes interessadas secundárias, os públicos que têm interesse e infl uência sobre o nosso 

negócio, mesmo sem participar diretamente das atividades da cadeia de valor.

• Governo e Órgãos Reguladores 

• Comunidades, Associações Institucionais e ONGs
Responsabilidade Social ALESC - 5°º ano consecutivo

O prêmio reconhece empresas que apresentam ações 

de responsabilidade socioambiental incluídas em suas 

políticas de gestão, visando promover o bem-estar da 

comunidade, sustentabilidade econômica e a preservação 

ambiental.

Empresas que mais crescem no Brasil - 8º Ano

consecutivo

No ano de 2019, a OGOCHI foi reconhecida, pelo oitavo 

ano consecutivo, como uma das empresas que mais cres-

cem no Brasil pelo ranking elaborado pela Deloitte e Re-

vista Exame. Em 2020 a Deloitte não realizou o ranking.

Certifi cação GPTW Brasil e Melhores empresas para

trabalhar em Santa Catarina - 5º ano consecutivo

A OGOCHI foi reconhecida pelo quinto ano consecutivo 

como uma das Melhores Empresas para se Trabalhar em 

Santa Catarina, divulgado pela NSC - TV em parceria com 

o instituto Great Place to Work, na categoria de Grandes 

Empresas (mais de 1000 funcionários).

RECONHECIMENTOS COMPROMISSO COM AS ARTES INTERESSADAS

MANDALA
DAS PARTES
INTERESSADAS

Prêmio Excelência em Gestão em Santa Catarina - 3º ano 

consecutivo

O Prêmio Catarinense da Excelência – PCE tem o intuito 

de melhorar a competitividade empresarial e da quali-

dade de vida, aperfeiçoando o cenário socioeconômico 

catarinense, é o foco do Movimento Catarinense pela 

Excelência. Em 2019, obteve a premiação 500 pontos 

- Rumo à Excelência, no troféu bronze. Em 2020 não 

participamos.

ABORDAGEM DE ENGAJAMENTO
COM AS PARTES INTERESSADAS
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Por meio da equipe de comunicação, possuímos 

estratégias para conduzir um diálogo transparente 

e aberto com os diversos públicos de relaciona-

mento, nas unidades e comunidades onde estamos 

presente.

COMUNICAÇÃO COM STAKEHOLDERS
Especificamente durante o ano de 2020, devido à 

pandemia da Covid-19, a equipe atuou de forma 

constante e ainda mais intensa para se adequar à 

nova realidade.
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• Os canais de comunicação interna foram intensifi-

cados com o uso de WhatsApp para envio e recebi-

mento de mensagens com participação voluntária, 

e-mail marketing, redes sociais, cartazes, murais, 

intranet, e-mail e reuniões. 

• A rede social oficial da marca se tornou um portal 

para repassar informações atualizadas e com fre-

quência, postados com a data e hora, para evitar 

o desencontro de informações que não eram mais 

válidas. 

• Transmissões em formato de live. Com a impossi-

bilidade de fazer reuniões presenciais, a empresa 

realizou esses encontros de forma virtual.

(49) 3325-1700

E-mail: ogochi@ogochi.com.br

Site oficial: www.ogochi.com.br

Facebook: Ogochi Menswear e Ogochi Gestão de Pessoas

Instagram: @ogochimenswear e @ogochi_gestaodepessoas

A empresa usou a plataforma do Facebook como 

canal direto para assuntos relacionados ao CO-

VID-19, além de correspondências oficiais aos 

diversos públicos, com o intuito de manter e 

intensificar o diálogo com clientes, fornecedores e 

comunidades. 

Em abril de 2020 foi implementado, para o apri-

moramento do atendimento ao cliente, o Portal do 

Cliente, tornando mais eficiente a resolução das 

demandas de rotina dos lojistas, dando maior au-

tonomia e agilidade, além de gerar indicadores de 

atendimento na área financeira e na área comer-

cial. O programa registrou mais de 20 mil acessos 

em 2020.

Além destes, os formulários de contato no site da 

OGOCHI, bem como as fanpages oficiais nas redes 

sociais também foram utilizadas como canais dire-

tos de comunicação, recebendo manifestações que 

foram encaminhadas para resolução pelos canais 

de relacionamento.

COMUNICAÇÃO INTERNA

COMUNICAÇÃO EXTERNA
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ESTRATÉGIA 
RUMO A 2030

O ano de 2020 começou desafiador, em função da 

pandemia da Covid-19, com impacto no cenário da 

economia global. Desde o início, se mobilizamos 

para agir com rapidez, priorizando a segurança das 

pessoas e a perenidade da empresa. 

Rapidamente adaptamos as operações para as exi-

gências do mercado, revisando a coleção, adequan-

do processos de desenvolvimento de produtos e 

estratégias de marketing.

Outro desafio foi adaptar o planejamento, feito ori-

ginalmente com métricas de médio e longo prazo, 

para um período de contínua exigência de reinven-

ção fabril. 

A partir de agosto, com a retomada de vendas aci-

ma da projeção e a reabertura parcial das lojas em 

todo o Brasil, fortaleceu-se o nível de confiança da 

empresa. Foram retomados os investimentos em 

infraestrutura, equipamentos, abertura da unidade 

da lavanderia, implantação de estúdio fotográfico e 

retorno do Programa de Participação nos Resulta-

dos - PPR.

Somos uma companhia de cultura forte, com valo-

res enraizados e muita obstinação por resultados. 

O engajamento dos nossos públicos se mostrou, 

mais do que nunca, um diferencial competitivo.

Ocorreu a nova disseminação da estratégia com o 

tema: Liderança Rumo à 2030 e o desdobramento 

do planejamento estratégico para 2021, sendo que 

um dos pontos a serem tratados foi a reformulação 

da nova proposta de valor da OGOCHI, que fortale-

cerá o posicionamento mercadológico futuro. 

Para manter um crescimento sustentável, a OGO-

CHI desenvolveu planos de expansão e a atenção 

aos desafios que podem gerar impactos à sua 

operação. Um dos desafios diz respeito à sucessão 

do capital humano para funções-chave, de maneira 

que os profissionais estejam aptos a assumir novas 

atribuições e preparados para conduzir a transi-

ção do crescimento, assegurando a gestão com 

excelência e uma forte cultura organizacional que 

mantenha os colaboradores engajados. 

Adotamos padrões de gestão reconhecidos no 

mercado para alcançar patamares de excelência, 

que compõem o Modelo OGOCHI de Gestão. Entre 

elas estão:

• O Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da 

Fundação Nacional de Qualidade (FNQ);

• A metodologia do Great Place to Work;

• O programa de sustentabilidade da empresa, 

que aborda os atuais conceitos de responsabili-

dade ASG - ambiental, social e governança e;

• Índices relevantes como o da Consultoria 

Deloitte das Empresas que Mais Crescem no 

Brasil;

• Auditoria externa da Ernest & Young.

LIDERANÇA RUMO À 2030

EXCELÊNCIA EM
PRÁTICAS DE GESTÃO

GRI 102-15
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DESEMPENHO 
FINANCEIRO

Por meio de metas coletivas e individuais desafia-

doras, toda a organização está sempre em busca da 

melhoria dos resultados. A agilidade na tomada de 

decisões, austeridade nos gastos e simplificação da 

burocracia contribuem para que a companhia assu-

ma uma postura cada vez mais competitiva diante 

dos mercados interno e externo. Os resultados e 

a sustentabilidade financeira são essenciais para 

permitir desenvolvimento e crescimento constan-

tes, sendo importante em diferentes aspectos para 

todos os nossos stakeholders.

Como resultado dos impactos da pandemia, a receita líquida foi 27% inferior em 2020, se comparada à do 

ano anterior, totalizando R$164.669.326,41. A partir de meados de março, houve redução de produção e 

vendas com o fechamento de lojas em todo o Brasil. Com a reabertura gradual, retomamos as vendas com 

os representantes, no entanto, a operação foi afetada ao longo de todo o ano pelos diferentes momentos da 

pandemia.

Fonte: Balanço Patrimonial da empresa

O ano de 2020 teve um abalo inédito no varejo 

mundial, causando grande impacto nas operações 

no Brasil durante vários meses. Por período supe-

rior a um mês, todas as lojas estiveram fechadas e 

a reabertura gradual se estendeu até 31 de agosto, 

mantendo restrições nos horários de funcionamen-

to ao longo dos meses seguintes.

Segundo o IBGE, em 2020, quatro setores do 

varejo tiveram queda nas vendas: combustíveis 

e lubrificantes (-9,7%), tecidos, vestuário e calça-

dos (-22,7%), livros, jornais, revistas e papelaria 

(-30,6%) e equipamentos e material para escritório, 

informática e comunicação (-16,2%). A OGOCHI 

sofreu os impactos da mudança de consumo dos 

RESULTADOS

produtos de vestuário.

Pautados pela missão e compromisso de crescer 

com sustentabilidade gerando oportunidades a 

todos os envolvidos, adotamos medidas rápidas 

para a garantia do caixa diante da turbulência da 

pandemia.

No segundo semestre de 2020, com o lançamen-

to da coleção de Verão, a empresa obteve uma 

recuperação gradual e consistente das vendas. Este 

resultado se tornou possível por meio de esforços 

coordenados e engajados das diferentes áreas da 

organização – mercado, operações e administrati-

vo/financeiro, cada uma apresentando suas contri-

buições e competências e enxergando a organiza-

ção de forma sistêmica. 

De toda maneira, com os ajustes ocorridos, foi pos-

sível terminar o ano com resultados econômicos 

a ponto de conseguir, ainda em 2020, retomar o 

Programa de Participação nos Resultados com dis-

tribuição aos colaboradores no segundo semestre.

GRI 201-1;  102-45
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GERAÇÃO DE VALOR 
AOS COLABORADORES

As pessoas são as grandes protagonistas das con-

quistas da OGOCHI. Em 2020, elas fi zeram valer o 

espírito colaborativo para vencer os desafi os im-

postos pela pandemia da Covid-19. Nas próximas 

páginas, você verá que fl exibilidade e comprometi-

mento foram as palavras-chave do ano.

A pandemia da covid-19 trouxe uma transforma-

ção abrupta nas relações de trabalho em todo o 

mundo. Desde o início da pandemia, a nossa maior 

preocupação foi agir com critérios e princípios cla-

ros, de acordo com a legislação e a fi m de proteger 

os 1.600 colaboradores. Também, buscou manter a 

força de trabalho bem informada sobre as princi-

pais decisões tomadas pelas lideranças.

O cuidado com as equipes ganhou a prioridade no 

fl uxo de decisões. A adaptação dos colaboradores 

ao novo cenário foi um desafi o assumido com mui-

ta responsabilidade, e todas as decisões tomadas 

tiveram como ponto principal a segurança da força 

de trabalho. 

Para proteger a saúde dos colaboradores, cum-

primos as recomendações dos órgãos de saúde e 

de decretos estaduais e municipais. Além disso, 

elaboramos o protocolo de proteção com orienta-

ções e cuidados no trabalho durante a pandemia 

da Covid-19. 

Houve a interrupção de 100% das atividades na 

fábrica entre os dias 20 de março e 01 de abril e 

setores essenciais da empresa seguiram em ativi-

dade com equipe reduzida.
Protocolo Covid-19

MAIS PRÓXIMOS
DOS COLABORADORES

GRI 102-35; 102-38
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Foram implementadas no ano ações de comuni-

cação, físicas e virtuais, voltadas à saúde para 

prevenção da Covid-19, como triagem, sinalizações 

físicas para distanciamento social, disponibilização 

de álcool em gel e máscaras de proteção, além do 

monitoramento diário de casos suspeitos e confir-

mados. 

 GRI 403-1; 403-2;  403-3; 403-4; 403-5; 403-6; 

403-7; 403-8; 403-9

Na volta da fábrica, foram implementadas medidas de saúde e segurança como:

• Reforço na higienização de todos os ambientes, 

• Disponibilização de álcool em gel, 

• Quadro de colaboradores reduzido e revisão de turnos, 

• Uso de máscaras de proteção, 

• Aferição diária de temperatura e afastamento daqueles pertencentes ao grupo de risco e gestantes.

• Antecipação da vacina da gripe: 

• Orientação especializada dos colaboradores

• Isolamento domiciliar de colaboradores em grupo de risco 

• Priorização da ventilação natural   

• Suspensão de viagens, visitas e eventos: 

SAÚDE E SEGURANÇA • Produção e doação de máscaras aos colaboradores 

• Intensificação da limpeza das unidades: 

• Espaços de convivência com distanciamento seguro

• Alteração dos horários de almoço 

Informação sobre sintomas de gripe:

Em 2020, registramos 277 colaboradores que 

contraíram o vírus do Covid-19, um caso grave, já 

superado e nenhuma morte.
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Na OGOCHI, a saúde e segurança dos colaboradores 

é um compromisso primordial de respeito à vida 

que conta com a equipe de Saúde e Segurança do 

Trabalho que atua em conjunto com a Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Estes 

profissionais são responsáveis por planejar e exe-

cutar um conjunto de medidas visando minimizar 

os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e 

proteger a integridade e a capacidade de trabalho 

A Comissão Interna de Acidentes - CIPA é compos-

ta por representantes de todas as unidades, cujos 

membros são eleitos pelos colaboradores. Cabe a 

esta comissão acompanhar e implementar inicia-

tivas de segurança no trabalho dentro da organi-

zação. Em 2020, 52 colaboradores participaram 

As principais normas que regulamentam as práticas de segurança da OGOCHI são:

NR-1 - Disposições gerais e Gerenciamento de riscos ocupacionais

NR-4 - Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho

NR-5 - Comissão interna de prevenção de acidentes

NR-6 - Equipamento de proteção individual - EPI

NR-7 - Programa de controle médico de saúde ocupacional

NR-8 - Edificações

NR-9 - Programa de prevenção de riscos ambientais

NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade

NR-11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais

NR-12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos

NR-13 - Caldeiras, vasos de pressão e tubulações e tanques metálicos de armazenamento

NR-15 - Atividades e operações insalubres

NR-16 - Atividades e operações perigosas

NR-17 - Ergonomia

NR-23 - Proteção contra incêndios

NR-24 - Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho

NR-25 - Resíduos industriais

NR-26 - Sinalização de segurança

NR-28 - Fiscalização e penalidades

NR-32 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde

NR-35 - Trabalho em altura

PROGRAMAS PREVENTIVOS
DE SEGURANÇA

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

dos nossos colaboradores.

Em função das características da nossa operação, 

a empresa atende às Normas Regulamentadoras 

relativas à segurança em máquinas e equipamen-

tos, vasos de pressão e caldeiras, proteção contra 

incêndio e trabalho em altura, oferecendo treina-

mentos a todos os colaboradores que atuam em 

atividades de risco.

como membros da CIPA, e receberam todos os trei-

namentos necessários para executar suas funções. 

Em 2020 foi antecipada a vacina e teve uma ade-

são de 68%, totalizando 764 vacinas aplicadas e 

garantindo mais saúde aos colaboradores.

O Sistema de normas aplicado ao registro e das estatísticas de acidente segue 

a NBR 14.280 (Cadastros de Acidente do Trabalho e Procedimento e Classifica-

ção) e o artigo 22 da Lei 8.213/91, que estabelece a emissão da comunicação 

de Acidente de Trabalho para Previdência Social (CAT). A seguir é demonstrada 

a taxa de frequência:
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*Racional do indicador Taxa de Frequência: número de acidentes * 1.000.000 / horas homem trabalhadas.

Foram realizadas 1996 horas de treinamentos em saúde e segurança:

• Implantação da Ordem de Serviço: informar aos colaboradores os riscos existentes nas atividades exer-

cidas na empresa e as medidas de controles existentes, de forma a prevenir acidentes no trabalho.

• Investigação e análise de acidentes do trabalho: identificar a raiz do acidente ocorrido e propor ações 

de segurança para prevenção de acidentes similares e evitar novas ocorrências.

• Análise Ergonômica do Trabalho: Análise dos postos de trabalho, com estudo antropométrico do indiví-

duo, buscando a harmonia entre os colaboradores e as máquinas, proporcionando saúde e segurança no 

trabalho.

• Brigada de Incêndio: exercer a prática de inspeções periódicas dos sistemas de combate a incêndio de 

modo a garantir a funcionabilidade dos equipamentos para o combate ao incêndio.

• Inspeções periódicas: Estas ações visam garantir que os colaboradores sigam as normas de segurança, 

para que na ocorrência de acidente do trabalho os colaboradores estejam protegidos assim como redu-

zindo ou eliminando o possível dano.

Pensando conciliar a vida pessoal e profissional, o 

Programa Vida em Equilíbrio, reforçou em 2020, os 

protocolos de saúde e diversas orientações ligadas 

à saúde mental dos colaboradores e seus familiares 

e o resgate das relações saudáveis.

O cuidado com a saúde mental se intensificou, 

TREINAMENTOS EM SAÚDE E SEGURANÇA

VIDA EM EQUILÍBRIO
sendo abordado na Semana Interna de Prevenção 

a Acidentes de Trabalho. Os colaboradores pude-

ram participar de palestras conduzidas por uma 

psicóloga clínica. A SIPAT foi realizada no período 

de novembro com várias turmas de forma que não 

houvesse aglomerações nas unidades.

48 49

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 • ANO BASE 2020



Para a OGOCHI a ginástica laboral é uma prática 

que tem como principal objetivo prevenir patolo-

gias relacionadas às atividades laborais e incenti-

var seus colaboradores a praticarem atividades fí-

sicas, enfatizando a importância para a melhora na 

qualidade de vida e manutenção da saúde. Por este 

Em 2020, encerramos o ano com 1.124 colabora-

dores, ante os 1.263 de 2019 e mesmo num ano 

de crise global, manteve investimentos e abriu 

uma nova unidade produtiva, no município catari-

nense de Guatambu, para os processos de lavan-

deria. Para dar início a essas atividades, a empresa 

contratou um grupo de 32 colaboradores, no mês 

de outubro daquele ano.

O perfi l de colaboradores é de 64% de mulheres e 

69% de pessoas com idade até 30 anos.

Na OGOCHI, cerca de 90% das atividades produti-

Geração de empregos e renda, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde está inserida, 

este é um dos principais legados da OGOCHI nas comunidades onde estão instaladas suas fi liais.

GINÁSTICA LABORAL PERFIL DO TIME OGOCHI

EMPREGO E REMUNERAÇÃO

motivo investimos em aulas dinâmicas e animadas 

que são realizadas através de instrutores parcei-

ros. Esta ação é corporativa e destinada a todas as 

unidades, impactando todos os colaboradores da 

empresa e acontece na empresa desde 2002.

GRI 102-7; 102-8; 102-41; 401-1; 401-3; 405-1; 

405-2

vas são internalizadas, por meio de contratação de 

colaboradores em regime de Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT e em jornada integral de traba-

lho. 100% dos colaboradores são abrangidos por 

acordo de negociação coletiva com o Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Fiação, Tecelagem 

e Vestuário de Chapecó e Oeste de Santa Catarina 

(Sitrivesch).

50 51

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 • ANO BASE 2020



52 53

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 • ANO BASE 2020



Em acordo com o sindicato da categoria houve 

a redução de 30% dos contratos de trabalho em 

todas as áreas e níveis hierárquicos das unidades 

corporativas. A ação foi realizada com planejamen-

to e respeito e adotada todas as medidas possíveis 

para apoiar as pessoas em transição. Tão logo 

o cenário se mostrou mais positivo, no segundo 

semestre do ano, recontratamos parte dos profis-

sionais que haviam sido desligados.
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Em 2020, 41 colaboradores usufruíram da licença 

parental. Destes, 100% regressaram ao trabalho 

ao final da licença. O índice de rotatividade da 

organização é de 73% mais representativo nas fun-

ções operacionais. As principais causas de pedido 

de desligamento são mudanças de cidade, pois 

os jovens vão em busca de educação superior ou 

querem experimentar oportunidades profissionais 

em grandes centros.

Para a OGOCHI, oportunizar o primeiro emprego 

para jovens, é considerado um destaque na gestão 

de pessoas. Através do primeiro emprego, opor-

tunizamos aos jovens o ingresso no mercado de 

trabalho, tendo a oportunidade de adquirir experi-

ências e demonstrar seu potencial.

As portas de entrada para os jovens talentos são: 

• Programa Aprendiz Legal: desenvolve talen-

tos em toda a cadeia produtiva, preparando 

pessoas para as mais diversas oportunidades. 

Por conta disso, o Programa Aprendiz OGOCHI 

vem embasado na Lei de Aprendizado e pela 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a pre-

encher as vagas disponíveis após a conclusão 

do ensino profissionalizante.

• SENAI: Em parceria com o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial é são ofertadas 

duas turmas de aprendizado: rotinas adminis-

trativas e costura industrial. Em 2020, 73% dos 

participantes foram contratados. 

• Programa de Estágio: oportunidade para os 

PRIMEIRO EMPREGO
Em 2020, o número de contratações de jovens foi 

de 766, sendo que dessas, 214 são de primeiro 

emprego e 27% do quadro de colaboradores.

estudantes praticarem seus conhecimentos 

acadêmicos no mercado em áreas técnicas e 

administrativas. Em 2020, dez pessoas ingres-

sam como estagiários na OGOCHI.
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Em suas políticas de gestão visamos a integração e 

valorização dos nossos colaboradores não havendo 

qualquer forma de discriminação. Todos os cargos 

e vagas disponíveis são com inclusão para pessoas 

com deficiência integrada na comunicação e divul-

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
gação dos anúncios de vagas publicados nos canais 

da empresa. 

Há parcerias com as Associações de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - Apae, escolas e com o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS possibilitando 

a inserção destes profissionais no mercado de 

trabalho. A adaptação a rotina de trabalho ocorre 

por meio do “padrinho”, um colaborador da uni-

dade que o treina, até se sentir confiante e apto 

a executar a função. Esta prática fez com que a 

OGOCHI encerrasse o ano de 2020 com 38 pessoas 

no Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiên-

cias - PCD’s em seu quadro funcional.
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Organizamos um movimento na unidade fabril de 

Saltinho, oferecendo emprego, renda e moradia 

para imigrantes venezuelanos. Em parceria com 

a ONG Agência Adventista de Desenvolvimento e 

Recursos Assistenciais - Adra de Chapecó, foram 

contratados sete profi ssionais para trabalhar na 

empresa. O Programa de Voluntariado Mãos Ami-

gas da OGOCHI, providenciou casas disponíveis 

para aluguel, arrecadação de móveis e também a 

antecipação dos salários para que pudessem se 

instalar. 

Na unidade foi realizado todo o processo de adap-

tação, conhecimento mútuo das línguas portuguesa 

e espanhola e treinamento de habilidades técnicas. 

Importante ressaltar a necessidade de compre-

ensão e adaptação da cultura de origem à cultura 

local, por ambas as partes.

A nossa força de trabalho conta também com 29% 

dos colaboradores que se consideram negros, 

pardos, indígenas ou amarelos e 7% que se con-

sideram bissexual e homossexual, isso declarado 

na pesquisa de clima, realizada anualmente pela 

GPTW, todos os grupos com índice de confi ança 

alto na empresa, muito similar (1% a menos ape-

nas) a grande maioria de brancos e heterossexuais.
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A OGOCHI entende a importância de atrair, reter, engajar e motivar seus colaboradores, e sabe que boas 

práticas de remuneração contribuem fortemente para isso. Temos estratégias para atrair e reter talentos e 

estamos atentos ao alto turnover que é característico do setor.

Para isso, tem constituído o Plano de Carreira, 

Cargos e Salários (PCCS), que está voltado para 

a valorização e incentivo do nosso colaborador, 

destinando-se a organizar os cargos e carreiras, 

fundamentando-se nos princípios de qualificação 

profissional e desempenho, igualdade, legalidade, 

impessoalidade e moralidade.

Um dos programas mais valorizados e reconheci-

dos na organização é o Programa de Participação 

nos Resultados - PPR. O programa ocorre em todos 

os níveis da organização, mediante metas pré-es-

tabelecidas, com performances divulgadas mensal-

mente, tudo em conformidade com a Lei 10.101. 

Todos os nossos colaboradores possuem o direito 

de receber proporcionalidade de salários todos 

os anos, conforme o alcance das metas. Para as 

áreas de operações a distribuição realizada se-

CARREIRA E BENEFÍCIOS

PLANO DE CARREIRA

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO
NOS RESULTADOS

Os líderes possuem a missão de reconhecer e re-

compensar esses colaboradores de todos os níveis 

de forma justa e transparente, essa ação traz como 

consequência um aumento significativo de engaja-

mento, orgulho e evolução contínua no desempe-

nho. 

• Convênios médicos;

• Convênio Odontológico;

• PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador;

• Auxílio Educação;

• Plano de saúde por adesão;

• Cartão Personal Card.

mestralmente com possibilidade de ganho de até 

3,8 salários anuais e para as áreas administrativa, 

financeira e mercadológica a distribuição ocorre 

uma vez ao ano com possibilidade de ganho de até 

3,2 salários anuais.

Num primeiro momento do ano de 2020 o PPR foi 

suspenso, porém, com a recuperação do desempe-

nho retomamos a prática com a distribuição de 1,4 

salários de forma igualitária, independentemente 

da área.

BENEFÍCIOS
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Incentivamos o desenvolvimento das competências 

dos nossos colaboradores. Por meio da Educação 

Corporativa OGOCHI - ECO, em 2020, registramos 

mais de 14 mil horas dedicadas a treinamentos e 

capacitações realizados pelos colaboradores, mes-

mo num ano atípico para essa finalidade devido ao 

isolamento social imposto pela pandemia.

1º Pilar: DNA Empresarial - Projetos com foco na 

cultura empresarial e construção de uma imagem 

sólida e respeitada perante clientes internos e 

externos. Foram ofertadas 6679 horas de treina-

mento.  

• Integração Novos Colaboradores – 1ª e 2ª 

fase integração – 6.000h

• Palestra Saúde Mental – Tema CIPA 2020 – 

607h

• Workshop Integrantes Comitês CONFIA OGO-

CHI (Programa de Gestão do Clima) 72h

*Em 2020 o PPR foi distribuído somente no 2º 

semeste.

2º Pilar: Desenvolvimento Humano - desenvolver liderança diferenciada e pessoas 

para atuarem em inovação, excelência de processos e geração de valor aos públi-

cos da empresa. Foram realizadas 2252 horas de capacitação. 

• AGIR Empresarial – 420h

• Café com MentoRHia – 26h

• Comitê de Gestão da Crise - 1.440h

• Comunicação e expressão: Habilidade em falar ao público – 24h

• Mentalidade e Desenvolvimento Humano – 21h

• Treinamento Finanças Pessoais. – 124h

• Workshop Construtivos – 54h

• Monitoria de Processo PAEX - 136h

• Treinamento de liderança – 7h

3º Pilar: Excelência Contínua - Manter os colaboradores alinhados com novas tec-

nologias ou sistemas de gestão necessários para a sobrevivência, em um mercado 

altamente competitivo que exige adequação constante. Foram ofertadas 6854 

horas de treinamento. 

CAPACITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
GRI 404-1; 404-2; 404-3;
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• Gestão Corporativa Covid-19 – 539h

• Sistema de Planejamento e controle de produção – 160h

• Treinamento atendimento ao cliente - 160h

• Treinamento Brigada de incêndio – 360h

• Treinamento SIPAT  – 920h

• Treinamento engajamento de equipe – 7h

• Treinamento Excel Básico e Intermediário - 396h

• Treinamento Informações básicas de TI – 2h

• Treinamento Kaizen – 310h

• Treinamento Legislação Trabalhista - 144h

• Treinamento NR 10 – 64h

• Treinamento NR -11 – 16h

• Treinamento Operacional - 3.441h

• Treinamento Plano Carreira, Cargos e Salários: 57h

• Treinamento CIPA  – 38h

• Workshop Jornada da confiança – 240h

4º Pilar: Gestão do Conhecimento - Incentivar e apoiar as pessoas, detentoras de 

conhecimentos valiosos de como atingir resultados, diagnosticar problemas, otimi-

zar processos e agregar valor. Foram realizadas 179 horas de capacitação. 

• Mapeamento Fluxo de Valor – 72h

• Treinamento gestão de processos – 107h

Em 2020, foi investido 9.622 horas de treinamento 

para as mulheres, que representa 66,81% do qua-

dro dos colaboradores e para os homens, o investi-

mento foi de 4.780 horas, tendo como representa-

tividade 33,19% do quadro. Com isso, totalizou no 

ano, o investimento de 14.402 horas participantes. 

O Programa de Trainee, com duração de 1 ano, desenvolve líderes e supervisores com competências compor-

tamentais e técnicas necessárias para assumir a liderança de um setor, departamento ou unidade fabril.

PROGRAMA DE TRAINEE

Para oportunizar aos nossos colaboradores receber 

feedback sobre o seu trabalho, e proporcionar uma 

autoavaliação, realizamos, semestralmente, a ava-

liação de desempenho. Todos que possuem mais de 

90 dias de trabalho, são elegíveis a participarem. 

No período de experiência, acompanhamos os 

colaboradores formalmente duas vezes, uma nos 

primeiros 30 dias e outra nos 90 dias.

Esse momento é oportuno para que o líder e 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
liderado entendam o lado de cada um e avaliem 

suas fortalezas e pontos de melhoria para buscar 

um bom desenvolvimento e consequentemente, 

crescimento profissional. Como produto da avalia-

ção de desempenho, elaboram-se os Programas de 

Desenvolvimento Individual - PDI’s, com atenção 

especial aos cargos chaves da empresa.
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*colaboradores elegíveis para a avaliação de desempenho, excluindo os que estão em período de experiência 

ou afastados. ** No ano de 2020, devido ao momento especial vivido durante a pandemia, não foi atribuída 

meritocracia, apenas promoções, conforme demonstrado acima.
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A  OGOCHI realiza todos os anos a pesquisa de clima para criar um ambiente de trabalho saudável, engajador 

e facilitar a comunicação direta entre os colaboradores por meio da pesquisa anual do GPTW e periódica pela 

ferramenta Pulses Engage. 

O Pulses Engage é uma combinação de ferramentas e metodologia, que consiste em monitorar continuamen-

te a opinião dos colaboradores, de forma amigável, rápida e com anonimato garantido. Através de pulsos en-

viados periodicamente por e-mail ou SMS, as respostas às perguntas são agrupadas em fatores e dimensões 

e automaticamente apresentadas em um dashboard. Para 2020, após o período de avaliação da ferramenta, 

ela passou a ser aplicada de forma mensal, e foi uma das bases para melhorias dos aspectos evidenciados na 

pesquisa anual. Em 2020, 1254 responderam à pesquisa do GPTW. 

A pesquisa de clima realizada sistematicamente, demonstra uma média de 95% de confi ança de que são bem 

tratadas independente de qualquer marcador identitário: idade, cor ou etnia, gênero ou orientação sexual, 

conforme podemos ver.

PESQUISA DE CLIMA
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O Programa aborda as melhores práticas de Gestão 

de Pessoas para proporcionar às lideranças um 

espaço de discussão, articulação e cooperação. Am-

parado pelo Comitê CONFIA OGOCHI, com colabo-

radores que representam cada filial ou unidade da 

O principal motivo que faz as pessoas permanecerem na empresa é a oportunidade de crescer e se desenvol-

ver, por isso é dada tanta atenção a capacitação e carreira dos colaboradores.

As ações para cuidado com as pessoas nesse momento desafiador são percebidas de maneira positiva: 92% 

das pessoas afirmam que as mudanças e ações implementadas no período da pandemia foram comunicadas 

de forma efetiva; 92% afirmam que a OGOCHI cumpriu os protocolos necessárias para proteger a mim, meus 

colegas e nossas famílias dos efeitos do coronavírus.

O índice de confiança média dos colaboradores é de 83, enquanto o benchmarking nacional é de 86 pontos.

* Demografias com menos de 5 respostas não abrem resultados.

PROGRAMA CONFIA OGOCHI

HISTÓRICO OGOCHI
PESQUISA DE CLIMA

empresa para auxiliar o líder a planejar e executar 

os planos de ação para a melhoria dos problemas 

mencionados na Pesquisa de Clima do GPTW e no 

Pulses.

VA = Visão Área e VE = Visão Empresa

Ogochi VA 2021 Ogochi VE 2021 Benchmark Estratégico Ogochi 2021

83

2018 2019 2020

83
86
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GERAÇÃO DE VALOR
A COMUNIDADE

A OGOCHI  acredita que as empresas são importantes agentes de transformação da sociedade. E diante de 

um cenário tão desafiador, provocado pela Covid-19, a companhia agiu com rapidez e foco para apoiar as 

comunidades.

No início de 2020, iniciamos a evolução de estraté-

gias e processos sociais, além de dar continuidade 

aos projetos e programas já existentes relaciona-

dos ao tema. A pandemia de Covid-19, no entanto, 

acabou imprimindo um caráter complexo e de 

urgência no que tange às novas necessidades das 

comunidades.

Baseados no compromisso que a empresa mantém 

com as localidades onde está inserida, decidimos 

migrar os recursos previstos à prevenção da CO-

VID-19, apoiando os profissionais e as Secretarias 

Municipais de Saúde, hospitais e instituições de 

assistência social. Para isso, levou-se em consi-

deração a necessidade de cada município, assim 

como a própria estratégia de combate à Covid-19 

estabelecida pelas autoridades de saúde.

MAIS PRÓXIMOS
DAS COMUNIDADES

 GRI 413-1
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Confeccionamos e doamos mais de 50 mil máscaras, além de toucas, aventais e jalecos para as instituições 

que necessitaram de ajuda. Algumas das instituições benefi ciadas foram: 

• Unidades Básicas de Saúde de São Carlos

• Secretarias Municipais de São Carlos, Águas de Chapecó e Planalto Alegre

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAEs de São Carlos e Palmitos

• Nupai de Palmitos

• Hospital de Caxambu do Sul

• Associação Hospitalar Padre João Berthier de São Carlos

• Hospital Regional do Oeste - HRO de Chapecó

• Associação Comercial e Industrial de São Carlos

• Comunidade em geral

• Apoio fi nanceiro para a aquisição de respiradores ao Hospital Regional do Oeste - • HRO de Chapecó e 

doação de máscaras e aventais. 

• Apoio fi nanceiro ao Hospital de São Carlos, para ações de combate à COVID-19.

• Doação de toucas e aventais para a Fundação Hospitalar de Caxambu do Sul.

A OGOCHI Cidadã é um programa que integra diferentes projetos de sustentabilidade relacionados aos 

colaboradores, comunidade e gestão ambiental: Programa de Voluntariado Mãos Amigas, Programa Vida em 

Equilíbrio, Programas Sociais, Programa de Visitas, Gestão Ambiental, Apoio a Comunidade e Ateliê OGOCHI.

APOIO À COMUNIDADE PARA
ENFRENTAMENTO DA COVID 19

OGOCHI CIDADÃ
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O programa de voluntários tem por objetivo 

auxiliar em projetos e ações voltadas para colabo-

radores, seus familiares e comunidade, com foco 

em saúde, qualidade de vida e educação. Em 2020, 

Dentre as ações executadas, merecem destaques:

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO MÃOS AMIGAS
286 colaboradores participaram de alguma ação 

que beneficiou a comunidade, nas diversas frentes 

atendidas pelo escopo do programa.

Lacre Amigo: os lacres acumula-

dos em 150 garrafas pets foram 

trocados por duas cadeiras de 

rodas, sendo uma para a uni-

dade de Saltinho e a outra para 

a unidade da Camisaria de São 

Carlos. 

Além da entrega das cadeiras 

de rodas, em 2020 a prática 

contou com a campanha de ar-

recadação de ‘Tampinha Solidá-

ria’ do Rotary Club de São Car-

los, que foram entregues para o 

Rotary Club de São Carlos para 

a aquisição de materiais para o 

banco ortopédico do clube.

Doe Sangue Doe Vida: Essa é 

uma ação em que ocorrem do-

ações, mensalmente, de sangue 

ao Centro de Hematologia e 

Hemoterapia de Santa Catarina 

- Hemosc de Chapecó.
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No Ateliê, com a ajuda dos voluntários do Progra-

ma de Voluntariado Mãos Amigas, são desenvol-

vidos produtos confeccionados com retalhos de 

Atendemos  sempre que possível as demandas da 

comunidade, priorizando os pilares de educação 

e saúde. Para a Escola Municipal Padre Nicolau 

Gouverneur, do Balneário de Pratas, em São Carlos, 

foram doados ursinhos utilizados no Concurso de 

Poesia.

Outra ação realizada foi a Campanha do Agasalho. 

As roupas arrecadadas beneficiaram sete institui-

ções alocadas nos municípios de atuação da OGO-

CHI: Pastoral da Criança e Igreja Quadrangular de 

São Carlos, CRAS e Serviço de Convivência e Forta-

lecimento de Vínculos (SCFV) de Águas de Chapecó, 

APAE, Associação Núcleo de Profissionais Amigos 

dos Idosos - Nupai e Serviço de Convivência e For-

talecimento de Vínculos - SCFV de Palmitos.

ATELIÊ OGOCHI

APOIO À COMUNIDADE
PARA EDUCAÇÃO E SAÚDE

tecidos para doação a entidades. Em 2020 diver-

sos produtos foram confeccionados e doados a 

comunidade
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GERAÇÃO DE VALOR 
AOS FORNECEDORES
 GRI 102-9; 102-10; 205-2; 308-2; 407-1; 408-1; 409-1; 412-1; 414-2; 419-1

Os fornecedores são peças fundamentais para o 

negócio. Em 2020, ampliamos o diálogo com esse 

público, buscando reforçar a parceria numa relação 

em que todos ganham.

Os fornecedores formam um grupo importante na estratégia e crescimento do negócio. Integram uma operação 

constituída de insumos para a produção própria, terceirização e compra de produtos acabados.

Ter essa gama de possibilidades para fornecimento é uma das nossas estratégias para mitigar os riscos re-

lacionados ao abastecimento ou preço de matérias-primas e manter a fl exibilidade para buscar os melhores 

produtos com fornecedores especializados.

A nossa cadeia de abastecimento é composta por:

• Fornecedores de insumos e matérias-primas nacionais ou internacionais

• Facções

• Lavanderias

• Fornecedores Indiretos: serviços administrativos, de logística e todos os demais fornecedores.

• As principais matérias-primas utilizadas no processo produtivo, são:

• Tecidos para camisaria de algodão, algodão com elastano, algodão com outras fi bras;

• Tecidos jeans ou sarjas de algodão com elastano, algodão com outras fi bras;

• Malhas de algodão, algodão com elastano, algodão com misturas

• Linhas, botões, etiquetas; cadarços, entretelas; zíper e outros insumos para composição fi nal dos

produtos.

• As embalagens plásticas, almas de papel, fi tas de papel, clips de acrílico, alfi nete, tag de papel, barbata-

nas caixas individuais e caixas de papelão para transporte.

Em resposta a crise da Covid-19, as principais medidas foram a ampliação do 

diálogo para evitar qualquer risco de ruptura em fornecimento, pela compra de 

matérias primas e de logística, como também, o desenvolvimento de insumos e 

produtos de acordo com as novas necessidades dos consumidores.

A parceria fortalecida resultou em:

• Mais de R$110 milhões em negócios contratados junto aos fornecedores;

• Geração de receita para sustentação de seus negócios;

• Apoio a inovação em processos e materiais para moda responsável;

• Auditorias de acompanhamento das não conformidades encontradas nos 

fornecedores;

• 100% dos fornecedores de serviços com contratos formalizados;

• Geração de empregos indiretos em toda a cadeia de abastecimento.

PARCERIA FRENTE A COVID-19

82 83

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 • ANO BASE 2020



*Considerado o IMO como Fornecedores administrativos

Em torno de 98% de todos os produtos OGOCHI 

distribuídos no mercado nacional, são fabricados 

no Brasil. Somente 2% são importados da Ásia, nes-

te caso são artigos com especificações e necessi-

dades de maquinário especiais, não disponíveis no 

Brasil, com custos competitivos. Destes 98% produ-

zidos internamente, em torno de 85% de todos os 

produtos são fabricados em unidades próprias. Os 

demais 13%, são feitos por facções regionais. Estes 

são considerados fornecedores críticos socioam-

bientais, em função da informalidade nas relações 

de trabalho na cadeia da moda.

Para evitar riscos aos riscos decorrentes atrelados 

ao negócio, sempre que um novo fornecedor é 

contratado, ele passa por um processo de homolo-

gação.

O processo de homologação de fornecedores conta 

com auditoria documental e in loco, atestando suas 

condições em relação ao cumprimento de aspectos 

legais e de instalação.

Aspectos avaliados em facções e fornecedores:

• Formalização da empresa;

• Recolhimento de obrigações trabalhistas e fiscais;

• Condições de limpeza do ambiente de trabalho;

• Ocorrência de trabalho infantil;

• Ocorrência de trabalho forçado ou análogo a escravo;

• Garantia de saúde e segurança no ambiente de trabalho;

• Garantia de livre circulação dos colaboradores;

• Compromisso com o meio ambiente.

Aspectos avaliados em fornecedores de insumos:

• Visita às instalações externas e internas;

• Estrutura física, imobilizado e suas condições;

• Máquinas e equipamentos, condições de manutenção e idade do parque fabril;

• Novos tecnologias e investimentos;

• Organização produtiva, layout;

• Limpeza e qualidade dos ambientes operacionais;

• Número de funcionários, volume de produção, tamanho da empresa, humanização 

do ambiente e tratamento aos colaboradores;

• Qualidade dos produtos, laboratórios, inspeções, garantia da qualidade;

• Responsabilidade com matérias-primas, resíduos e impactos ambientais;

• Parâmetros para negociar e vender, possibilidade de parceria.

FOCO NA PRODUÇÃO
NACIONAL

HOMOLOGAÇÃO DE 
FORNECEDORES
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Todos os compradores e gestores da organização 

são orientados pelas “Condições Gerais de Com-

pras” e Cartilha dos Valores, na relação anticorrup-

ção com todo e qualquer fornecedor. 

Todos os contratos estão adequados com os re-

quisitos da Lei Anticorrupção nº 12.846/2013 e 

a LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 

Lei nº 13.709/2018, assegurando os cuidados com 

os dados pessoais. Também são realizadas audito-

rias internas e externas, independente anual, pela 

Ernest & Young.

ASPECTOS AVALIADOS 
PARA O COMBATE À 
CORRUPÇÃO

Ocorrendo a constatação de alguma anomalia ou 

oportunidade de melhoria, são efetuados planos 

de ação em conjunto, para a solução do problema. 

Neste caso, novas auditorias são realizadas para 

verificar o cumprimento dos compromissos es-

tabelecidos, que poderão ocasionar a ruptura do 

contrato, em caso de não cumprimento.

No ano de 2020 não foi identificado riscos signifi-

cativos na operação (própria ou de fornecedores) 

de ocorrências relacionadas a trabalho infantil e 

trabalho escravo ou análogo ao escravo.
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GERAÇÃO DE VALOR
AO MEIO AMBIENTE
GRI 301-1; 301-3;

A OGOCHI acredita no compromisso de todos com 

o futuro. Por isso, mantém o compromisso com a 

melhoria contínua de seu desempenho ambiental, 

no que diz respeito ao uso racional dos recursos 

naturais e à gestão de seus impactos.

Conscientizar todos os envolvidos, assegurar a 

compliance legal, investir em equipamentos menos 

poluentes, consumir energia solar, utilizar madeira 

totalmente certificada nas caldeiras, destinar cor-

retamente os resíduos sólidos, utilizar menos água 

A gestão de resíduos é pautada no Plano de Geren-

ciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) que orienta o 

descarte correto, priorizando o máximo de rea-

proveitamento e evitando, sempre que possível, a 

destinação final para aterros sanitários.

O maior volume de resíduos gerados está rela-

nos processos de lavanderia, tratar os efluentes 

gerados pela produção, são ações que praticamos 

para minimizar os impactos ambientais da ativida-

de.

RESÍDUOS
GRI 306-3

cionado a sobras do processo produtivo. Sabendo 

disso, a gestão da OGOCHI tem como foco reduzir 

a geração e garantir a destinação adequada destes 

materiais.
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Os resíduos recicláveis são encaminhados para empresas devidamente certificadas para esse trabalho. Desde 

o início do processo foram implementadas algumas ações para trazer melhorias e reduzir o impacto ambien-

tal negativo:

1. Melhor separação das malhas e tecidos dos demais materiais do processo do corte (papel e plástico);

2. Separação dos tecidos que saem do processo de corte ( malhas/plano/jeans/poliéster);

3. Intensificou-se o trabalho de treinamento dos colaboradores com base nos 3 R’s – Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar;

4. Criação de cadastro e fomento de parcerias com APAEs, ONGs, CRAS, CAPS, instituições, artesãos, entre 

outros, para a doação de retalhos para a confecção de artesanatos, atividades escolares, etc.

DOAÇÃO DE RETALHOS

4.773 kg 8.164 kg 4.897 kg

2018 2019 2020

Realizamos a reciclagem das embalagens após o 

uso, em todos os estados brasileiros e para isso, 

firmou uma parceria com a Eureciclo, utilizando o 

modelo de compensação ambiental como solução 

para a logística reversa. 

Através de Cooperativas e Operadores Logísticos 

que trabalham com a reciclagem de embalagens 

equivalentes, compensamos as embalagens utili-

zadas, ajudando a movimentar este mercado. Com 

esta prática, atendemos a Política Nacional de 

* Em 2019,  iniciou-se o trabalho com poucos estados. Em 2020, buscamos contemplar mais estados.

LOGÍSTICA REVERSA
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10). 

Em 2020, por meio da parceria com a Eureciclo, 

beneficiamos 30 operadores de reciclagem no 

período deste relatório. Os repasses no período 

atingiram operadores em 21 estados brasileiros.

Ainda, incentivamos a coleta, a triagem e a desti-

nação de massas proporcionais aos materiais de 

embalagens de produtos: já foram realizados 22,0% 

do papel e 22,0% do plástico.

Reduzir o consumo de energia gerada por hidrelé-

tricas e consequentemente reduzir a emissão de 

CO² no processo industrial foram os objetivos que 

fizeram com que a OGOCHI investisse em produ-

ção própria de energia, através das instalações de 

usinas fotovoltaicas. 

O sistema fotovoltaico instalado em cinco unidades 

fabris, têm capacidade de atender parcialmente a 

organização, através do sistema de compensação 

feito pela concessionária de energia. Em 2020 a 

usina foi responsável pela geração de 718.725,14 

kWh.

ENERGIA
USINA FOTOVOLTAICA E
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
GRI 302-1; 302-3
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O monitoramento dos indicadores de geração e demanda de consumo são feitos mensalmente a fim de em-

basar novos investimentos de expansão de placas, acompanhando a expansão de parques fabris da OGOCHI.

Além da energia solar, utilizamos energia hidroelétrica e combustível fóssil em geradores. 

A gestão de indicadores de consumo de energia também é responsável por monitorar a intensidade energéti-

ca dentro da organização, a fim de diagnosticar defasagens e oportunidades de melhorias.
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Para iniciar as tratativas neste aspecto ambiental, 

contratamos a elaboração do inventário de emis-

sões de gases de efeito estufa para o escopo 1 em 

acordo com a ABNT NBR ISO 14064: 2007 e GHG 

Protocol e em conformidade com as definições do 

Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

- IPCC.

O uso de água em praticamente todas as unidades 

da OGOCHI é exclusivamente para consumo huma-

no e para limpeza dos ambientes. Promovemos o 

uso consciente da água em todas as unidades.

A gestão do consumo é feita por meio da utilização 

de materiais e processos eficientes, com adoção de 

torneiras e sanitários com baixo desperdício. Além 

disso, as unidades fabris possuem sistemas de 

captação de água da chuva instalados nas unida-

des que permitem o aproveitamento deste recurso 

natural em banheiros e jardins.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ÁGUA

A Estação de Tratamento de Efluentes - ETE insta-

lada em uma das unidades de São Carlos, tem por 

objetivo a reutilização da água utilizada nos pro-

cessos de estamparia e sublimação. Em 2020 a ETE 

possibilitou o reuso de 124.500 litros de água, que 

após tratada obedecendo a legislação ambiental, 

voltou para reutilização no processo produtivo.

Os mecanismos de reutilização de água reduzem 

a necessidade da organização em captar água de 

forma adicional proveniente da rede municipal.

A redução dos gases de efeito estufa compensados 

pela energia limpa, equivale ao que 217 carros de 

passageiros emitem em um ano, ao consumo de 

energia para alimentar 8.497 computadores em 

um ano e ao consumo de energia para alimentar 

7.676.727 horas de TV, até dezembro de 2020.

GRI 305-4

GRI 303-5
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RELAÇÃO DE TÓPICOS MATERIAIS E LIMITES 
 GRI 102-47
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ÍNDICE
REMISSIVO
GRI 102-55
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