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Mensagem do

presidente

GRI 102-14 / GRI 102-53

O ano de 2020 foi repleto de adversidades. A pandemia do Coronavírus nos colocou diante de uma
crise mundial, com desafios sociais, físicos, econômicos e psicológicos que nunca havíamos imaginado
viver. Choramos perdas irreparáveis e vimos como tudo aquilo que outrora pensamos seguro, se
desfazer. Nesse contexto, coube ao Grupo Brinox uma rápida capacidade de adaptação. Mesmo
frente a um cenário de baixa previsibilidade, conseguimos superar as dificuldades e ainda conquistar
resultados bastante acima das expectativas.

Como resultado deste esforço coletivo, conquistamos em 2020 um expressivo crescimento em todas
nossas marcas e grupos de produtos. Acreditamos ter chegado à casa de milhares de brasileiros
ao longo do ano, mercado no qual apostamos fortemente, com a ampliação do nosso portfólio,
hoje formado por cerca de 6 mil itens. Crescemos substancialmente as vendas por e-commerce,
consolidando o canal como um dos principais da empresa atualmente.
Apesar do impacto da pandemia não deixamos de olhar para o futuro com profundo otimismo, por isso
investimos em uma nova unidade fabril e logística em Linhares (ES), estrategicamente construída em
região que facilita a chegada dos nossos produtos aos principais mercados do território nacional e do
exterior. Também investimos fortemente na saúde e segurança das pessoas, possibilitando, a quem foi
possível, o trabalho na modalidade home office, prática hoje instituída permanentemente na empresa,
e instauramos práticas de acompanhamento e prevenção aos colaboradores sobre a Covid-19.

Ademais, mantivemos nosso compromisso em contribuir
de forma positiva com as comunidades onde estamos
inseridos, tendo sido realizadas diversas iniciativas
de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade
social e diversas doações com especial atenção para as
questões do Coronavírus.

Relatório de Sustentabilidade 2020

Agradeço ainda aos nossos acionistas, representados pelo Conselho de Administração, que apoiaram
em todo momento de forma construtiva, brindando a confiança para avançarmos nas decisões difíceis
que tivemos que tomar para assegurar a saúde de nossos colaboradores e da nossa empresa. E,
claro, faço um especial reconhecimento a todos os colaboradores do Grupo Brinox, que se uniram
e não mediram esforços em procurar soluções de ponta a ponta para que nosso negócio mantivesse
atuação enxuta e pudesse garantir a eficiência necessária para realização das entregas e superar com
criatividade e entusiasmo os desafios impostos pelo contexto. É um enorme orgulho e honra ser parte
desta equipe!

Hoje temos a convicção de que iniciamos 2021 com
uma equipe mais forte, mais resiliente e mais unida.
Com os olhos cada vez mais voltados para a inovação,
a sustentabilidade e com muito fôlego para seguirmos
tendo desempenho positivo no curto, médio e longo
prazos, atentos aos movimentos gerados pelas
incertezas e seguros de que não há o que não possamos
superar juntos.
Desejo a todos uma boa leitura e me coloco à disposição,
junto com toda equipe do Grupo Brinox, para o diálogo
sobre o que apresentamos aqui.

Grupo Brinox

Devo reconhecer e agradecer todo apoio que recebemos, de todas as frentes, para esse feito. A nossos
fornecedores, clientes, parceiros e colegas da indústria, concorrentes ou não, nosso muito obrigado.
Nos unimos por uma causa comum: a sustentabilidade do nosso segmento. Nunca ficou tão claro em
nossa história que muitas soluções só encontramos quando estamos juntos.

Um abraço,
Christian Hartenstein
Presidente

6

O GRUPO BRINOX

Grupo Brinox contra
a Covid-19

É fato que a pandemia do Covid-19 ganhou proporções mundiais velozes e inesperadas e afetou inúmeras
empresas, famílias e pessoas. Impactou diversos mercados e economias e apresentou um cenário de
grandes desafios sociais e financeiros. Com o Grupo Brinox não foi diferente. Tomamos consciência da
gravidade da situação, da necessidade de buscar novas lupas para o negócio e o devido cuidado com
nossos colaboradores, fornecedores, clientes, parceiros e a nossa comunidade.
Nesse contexto, nos mobilizamos prontamente de forma a implementar medidas que contribuíssem para
conter o contágio, assegurassem o cuidado com os nossos públicos de relacionamento e minimizassem
os impactos para o Grupo Brinox. Investimos em segurança, saúde, bem-estar, processos de gestão de
pessoas, comunicação com stakeholders, novas tecnologias e reinventamos ainda mais nossos produtos
e canais de vendas. Abaixo, destacamos algumas das iniciativas impulsionadas pela pandemia e, nos
capítulos a seguir, apresentamos mais informações sobre a atuação da nossa empresa no ano de 2020.
Relatório de Sustentabilidade 2020

CUIDADO CONSTANTE COM OS COLABORADORES
Segurança e cuidado com o próximo são assuntos de muita relevância em nosso Grupo. Em tempos de
pandemia, os esforços nesse sentido se intensificaram ainda mais. Fortalecemos nossas ações voltadas
para a saúde física e mental de nossos colaboradores, bem como de suas famílias. Em um primeiro
momento, de apreensão e incertezas generalizadas, adotamos 20 dias de férias coletivas. Ao longo do
ano, mantivemos a equipe administrativa e comercial em home office e criamos um Comitê de Crise,
envolvendo áreas-chave da empresa para focar na saúde das pessoas e do negócio.

Grupo Brinox

Por meio da campanha interna “Proteger faz bem”, entregamos kits de proteção a todos os colaboradores
da empresa. Além disso, realizamos intensificadas ações de prevenção, como aplicação de testes e exames,
medição de temperatura, mudanças no espaço físico, novas medidas de higienização dos ambientes,
alteração nos transportes para os colaboradores, protocolos de viagem, treinamentos e comunicação
constante. Não medimos esforços para cuidar de nossas equipes e investimos, de março a dezembro de
2020, um total de R$458.278,12 na prevenção e no cuidado para evitar contaminações do Covid-19.
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Em relação aos treinamentos, revisamos o planejamento previsto em função do
distanciamento social e priorizamos temas relacionados à saúde mental, segurança,
além da integração. Investimos R$277.823,60 para capacitar as nossas equipes. Demos
continuidade a ações de reconhecimento e valorização das pessoas e dos resultados
alcançados. Realizamos grandes encontros virtuais entre os times, homenageamos os
jubilados e presenteamos os colaboradores em suas casas.

Grupo Brinox

Fomos feitos
por pessoas e
para as pessoas.
Acreditamos
que as opiniões
divergentes
geram reflexão e
nos levam a uma
melhor decisão. A
soma dos nossos
talentos é capaz
de gerar ideias
excepcionais”.

Com inovação, uma liderança ativa e espírito de equipe, nos vimos desafiados a nos
adaptarmos ao contexto inesperado e preocupante que emergiu. Buscamos novas
formas de trabalhar e nos relacionar. Percebemos que adaptação, compreensão e
empatia seriam nossas bússolas neste cenário.
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Foram realizadas doações à região que abriga nossa filial: no Espírito Santo. O Grupo Brinox destinou 300 máscaras de acrílico para os profissionais de saúde da Prefeitura do município de
Linhares que atuam na linha de frente do combate ao Coronavírus. Além disso, auxiliamos a FAS - Fundação de Assistência
Social, de Caxias do Sul, doando utensílios que foram utilizados
na cozinha da casa que abriga pessoas em situação de vulnerabilidade social. O objetivo do local é oferecer conforto e segurança àqueles que não possuem residência fixa. Foram entregues
talheres, canecas e travessas.
Doamos, ainda, utensílios domésticos ao Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente do bairro Beltrão de Queiroz, em

Caxias do Sul. O projeto oferece atividades no contraturno escolar e busca promover a socialização
e a convivência. Os itens doados foram utilizados na cozinha do espaço.
Também nos dedicamos na luta e enfrentamento da violência contra a mulher, auxiliando a instituição Casa Viva Raquel, de Caxias do Sul, que abriga mulheres que se encontram em situação de
violência doméstica. Em nossas redes sociais disponibilizamos informações sobre os “16 dias de
ativismo pelo fim da violência contra a mulher”, movimento iniciado pela ONU Mulheres Brasil que
o Grupo Brinox apoia e convida seus seguidores a somarem-se, promovendo o debate e incentivando a denúncia das várias formas de violência contra as mulheres.
Percebendo que houve um aumento nacional dos casos de feminicídios e agressões na pandemia,
o Grupo Brinox entende que é necessário e disponibiliza atendimento psicossocial às suas colaboradoras, de forma presencial em Caxias do Sul, ou com a possibilidade de atendimento remoto para
outras regiões. Assim, entre outras ações de sensibilização e informação, seguiremos firmes neste
tema tão complexo em nosso país.

Grupo Brinox

O Grupo Brinox tem um olhar atento para os problemas sociais
do nosso país, que são muitos. Em 2020, entretanto, nosso foco
direcionou-se à pandemia. Com a chegada do Coronavírus ao
Brasil, doamos aos nossos clientes, parceiros e comunidade
máscaras de proteção produzidas pelo Grupo Brinox. Em maio
de 2020, entregamos 300 unidades de protetores faciais para
a prefeitura de Caxias do Sul, para serem utilizadas por profissionais da saúde no cuidado com os pacientes e nas demais
secretarias municipais. Também foram disponibilizados protetores faciais para toda a equipe da Delegacia Especializada de
Atendimento à Mulher (DEAM) de Caxias do Sul, para garantir a
continuidade e segurança nos atendimentos. Em junho, disponibilizamos ao chef de cozinha Rodrigo Oliveira protetores faciais
destinados ao projeto Quebrada Alimentada de São Paulo, que
reúne voluntários e distribui cerca de 200 quentinhas por dia
para famílias em vulnerabilidade social e pessoas em situação de
rua.

Relatório de Sustentabilidade 2020

OLHAR ATENTO PARA A SOCIEDADE
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Adaptamos a nossa forma de comunicação, nos conectamos mais com nossos clientes e a realidade que
estavam vivendo e remodelamos nossos canais. Disponibilizamos em nossas plataformas digitais conteúdos focados na proteção e bem-estar e na organização de ambientes; disponibilizamos playlists para
diversos momentos do dia em casa, postagens e lives com dicas, receitas e apresentação dos atributos
e benefícios dos nossos produtos. Reforçamos nosso varejo digital, realizamos inovações voltadas para
a experiência do usuário e implementamos diferentes estratégias para nosso e-commerce, que cresceu
cinco vezes em relação à 2019.
SAÚDE FINANCEIRA DO NEGÓCIO
Além de cuidar das pessoas e dos clientes, zelamos por todos os aspectos relacionados a decisões financeiras da empresa. Ajustamos o nosso planejamento inicial
de 2020 no sentido de reduzir despesas, otimizar a estrutura, equalizar estoque
e entregas, remodelar a área operacional e traçar novos caminhos. Tudo para
manter o nosso saldo de caixa equilibrado e preservar a nossa cadeia produtiva.
Apesar do segundo trimestre de 2020 ter gerado a apreensão de que o ano representaria a maior catástrofe mundial dos negócios, com as medidas tomadas
pelas lideranças, o ano rendeu o surpreendente índice de 25% de crescimento
em receita líquida para o Grupo Brinox. Superação fruto também do engajamento e da competência de nossas equipes.

O GRUPO BRINOX
Relatório de Sustentabilidade 2020

Além da nossa linha atual, composta por mais de 6 mil itens, desenvolvemos, em apenas três meses,
produtos específicos para o contexto do Coronavírus, como higienizador de mãos com pedal, face
protector, extensor de máscara e soluções para facilitar a rotina em home office, como o porta-álcool gel
e o porta-celular.

Nos empenhamos em continuar
fazendo a diferença na vida de
nossos colaboradores, clientes,
parceiros e da sociedade, pelo
Nosso Jeito e reforçando a
nossa missão de “transformar,
positivamente, o dia a dia das
pessoas”. Trabalhamos com
responsabilidade, inovação,
transparência, foco em segurança
e crescimento sustentável. Temos
uma certeza: sairemos deste
panorama com novos aprendizados,
mais fortes, capazes e unidos.

Grupo Brinox

FOCO NO CLIENTE E INOVAÇÃO
Inovação, qualidade e funcionalidade estão no DNA do nosso Grupo. Em face à pandemia, ampliamos
nosso olhar e lançamos soluções e produtos específicos para o cenário da Covid-19. Percebemos que
a vida dos cidadãos e dos consumidores havia mudado repentinamente. Mais pessoas, famílias e trabalhadores mantiveram-se em casa. Refletimos de forma ágil sobre esse contexto e, além de novos
produtos e experiências personalizadas de compra, reforçamos um de nossos princípios: “usar o nosso talento criativo para transformar a vida das pessoas”.
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Este documento, elaborado anualmente, tem o objetivo de apresentar, de
forma clara como nossa gestão, operação e desempenho geraram valor
para nossos diversos públicos de relacionamento entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020. As informações relatadas compreendem
dados do Grupo Brinox, composto pelas marcas Brinox, Coza e House
Concept. Nosso Relatório segue como referência as diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI), padrão voluntário adotado por milhares de empresas em todo o mundo para o reporte de sustentabilidade.

Em linha com as diretrizes da GRI, versão Standards, em sua opção
Essencial, reportamos uma série de indicadores, que podem ser
identificados ao longo do relatório. A relação completa dos indicadores pode ser encontrada no Índice de conteúdo GRI (a partir da
página 87).
A fim de mapear nossos impactos em sustentabilidade, destacamos
no Índice GRI como os indicadores reportados se relacionam com os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela
ONU com o propósito de orientar políticas nacionais e engajar
empresas e organizações de todo o mundo em prol do desenvolvimento sustentável. Cabe destacar, ainda, que o relatório é validado pelo CEO da empresa, Christian Hartenstein.
Boa leitura!
Relatório de Sustentabilidade 2020

Você tem em mãos o Relatório de Sustentabilidade 2020 do Grupo Brinox.
Ao longo de suas páginas, buscamos demonstrar como enfrentamos as dificuldades impostas pela imprevisibilidade da pandemia do Covid-19, somada à crise econômica não só no Brasil, mas nos demais mercados onde
atuamos. Podemos dizer que nossa base sólida de uma história de mais de
30 anos, nossos norteadores estratégicos e um Jeito de Fazer baseado em
princípios voltados à sustentabilidade do negócio garantiram um crescimento importante nos resultados do Grupo, apesar do cenário inédito e
desafiador.

Grupo Brinox

Sobre o relatório
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Quem somos

Grupo Brinox

Nossa trajetória é marcada por investimentos,
ampliações e um crescimento sustentável. Em
2011, a Brinox Metalúrgica foi adquirida pelo
fundo de investimentos Southern Cross Group
e configurou-se como uma S.A. (Sociedade Anônima) de capital fechado. Em 2012, a Coza Utilidades Plásticas passou a fazer parte do Grupo
Brinox e, três anos depois, em 2015, é a vez da
marca Haus Concept. Em 2020, ampliamos a
nossa operação na região Sudeste, no Espírito
Santo, o que nos permitirá a ampliação da nossa
produção e facilitará o escoamento dos produtos
devido ao endereço estratégico, do ponto de vista logístico, da nossa Fábrica de Linhares. Para os
próximos anos, planejamos a expansão do nosso
negócio, especialmente no que diz respeito à exportação e e-commerce, e seguir com a inovação
e confiabilidade como principais características,
oferecendo as melhores soluções para atender
às expectativas dos nossos clientes nos nossos
mercados de atuação.

Relatório de Sustentabilidade 2020

Nascemos em 1988, em Caxias do Sul, no Rio
Grande do Sul, tendo o inox como nossa principal matéria-prima. Hoje, somos uma empresa
multi-brand e multicanais, finalizando o ano de
2020 com mais de 6 mil itens no portfólio, 875
colaboradores e presença em mais de 21 países.

GRI 102-1 / 102-2/ 102-3 / 102-4 / 102-5 / 102-7

grupobrinox.com.br
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anos de história

6 mil

875

21
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32

Mais de

itens no portfólio
de produtos

países

colaboradores

96 %

crescimento de
receita líquida

406%
crescimento de lucro
líquido

Grandes números

GRI 102-7

*números de 2020, porcentagens de crescimento
comparadas com o período de 2019.

Grupo Brinox

24,9%

Relatório de Sustentabilidade 2020

de aumento nas vendas
pelos canais próprios
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Nossas marcas

A marca está presente em todos os estados brasileiros e no mercado internacional, exportando para países da América do Sul, América Central, América do Norte, África e Oriente Médio. Atualmente,
conta com aproximadamente 3 mil produtos em seu portfólio, como
panelas, talheres, lixeiras, utensílios e utilidades em geral produzidos com aço inox e cromado, alumínio, silicone, nylon, entre outros
materiais. Os artigos são destinados para a copa, cozinha, lavanderia, banheiro e decoração em geral, oferecendo sempre soluções inteligentes, contemporâneas e em prol da diversidade. A Brinox atua,
ainda, no mercado corporativo, em hotéis, bares e restaurantes. Em
2020, foram adicionados ao nosso portfólio mais de 400 novos produtos de utilidades domésticas.

www.brinox.com.br

Relatório de Sustentabilidade 2020

Acreditamos
que cada pessoa
tem o seu jeito
singular. É em
casa que o estilo
único de cada
um transparece.
Incrível é ter
a liberdade de
ser o que se é.
Incrível mesmo é
ser você.

GRI 2.2

Grupo Brinox

Incrível é ser você.
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Novas ideias sempre!

www.coza.com.br

A nossa essência
combina forma
e função e
promove um
jeito de viver
o dia a dia.
Somos forma
de expressão.
Acreditamos
em novas ideias,
sempre.

Grupo Brinox

São mais de 2.600 itens relacionados à cozinha, mesa, banho,
organização, lixeiras e objetos pessoais. A criação dos produtos da marca sempre foi orientada por inovação, design e multifuncionalidade, com diferentes cores, texturas e materiais.
Oferecemos experiências e soluções surpreendentes. Tudo
isso com responsabilidade e compromisso com uma produção
sustentável em todas as suas esferas: econômica, energética e
ambiental.

Relatório de Sustentabilidade 2020

A Coza transformou a história do plástico no Brasil. Desde a
sua criação, a marca revolucionou seu mercado de atuação, se
relacionando com o consumidor de forma única, criando identidade e irreverência, sempre guiada por tudo que há de mais
moderno em tecnologia para injeção de plásticos.
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Experencie o novo.

www.hauscomcept.com.br

Grupo Brinox

Por meio da Haus
Concept, convidamos
nossos clientes e
parceiros a reinventar
a decoração e a
organização de diversos
ambientes e do seu lar.
A mudar o tradicional
por mais design e
cor. Convidamos o
mercado a conhecer e
experienciar o novo.

São mais de 700 itens, entre eles taças, panelas de ferro,
talheres, objetos decorativos, utilizando melamina, plástico, vidros, cristais e alumínio, sendo parte desses produtos importados. Com versatilidade e sofisticação, a Haus
Concept se consolida como uma marca contemporânea
com produtos de alta qualidade e resistência, possibilitando um menor custo de reposição. Proporciona praticidade
e leveza ao servir, apresenta acabamento superior e brilho característico, sendo a união perfeita entre beleza e
resistência.

Relatório de Sustentabilidade 2020

A Haus Concept é líder no segmento de produtos em melamina no Brasil, matéria-prima que já é amplamente difundida nos Estados Unidos e na Europa. Material super-resistente a riscos, quedas e manchas, com apelo estético
similar à porcelana. Tem forte presença no segmento corporativo, principalmente hotéis.
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COZA

HAUS CONCEPT

Nova linha de panelas,
talheres e lixeiras

Itens multifuncionais voltados à
organização, destacando o plástico
com design

Produtos versáteis em
melamina e nova linha de taças
e copos em cristal

Grupo Brinox

BRINOX

Relatório de Sustentabilidade 2020

Destaques das marcas em 2020
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Onde estamos

China

O GRUPO BRINOX

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGÍSTICO

Nossos produtos são comercializados em diversos canais físicos e virtuais próprios (site e loja de fábrica) e de terceiros (grandes
redes de varejo, marketplaces e sites de parceiros). Estamos presentes em todo o território brasileiro e nossos produtos podem ser
encontrados em mais de 20 países com presença relevante na América Latina. Valorizamos a qualidade dos produtos, a eficiência nos
processos, a competência nos serviços, o respeito ao meio ambiente e às diferenças, e o bem-estar de todos.

O Grupo Brinox é composto pelas
seguintes unidades:

FILIAL

SHOWROOM

São Paulo.SP

• Showroom em São Paulo/SP, na Av Paulista, com 500 m².
• Escritório de apoio Logístico em Guangzhou, na China.
• Time comercial próprio presente em 15 estados
brasileiros e 35 cidades.

MATRIZ E LOJA DE FÁBRICA

Caxias do Sul.RS

Grupo Brinox

• Loja de fábrica Grupo Brinox Shop em Caxias do Sul
com 600 m².

Relatório de Sustentabilidade 2020

Linhares.ES

• Duas estruturas fabris:
- Matriz: Caxias do Sul/RS: 80 mil m² de área total
e 41 mil m² de área construída.
- Filial Linhares/ES: 94 mil m² de área total e
19 mil m² de área construída.
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Transformar,
positivamente,
o dia a dia das
pessoas.

Ser o grupo de
utilidades domésticas
de maior crescimento e
rentabilidade do Brasil,
conhecido pelo seu
poder de inovação e pela
busca incansável em
sempre ser melhor.

Relatório de Sustentabilidade 2020

Visão

GRI 102-16

Grupo Brinox

Missão

O GRUPO BRINOX

Nossos
norteadores
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Estrutura de governança

GRI 102-18 / GRI 102-22 / GRI 102-23

No Grupo Brinox, seguimos os princípios de transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa. Temos forte foco
na transparência do negócio e buscamos, de forma crescente, vantagem competitiva e credibilidade por meio de práticas éticas e seguras.
Somos uma empresa de capital fechado, uma Sociedade Anônima (S.A) que pertence a um pequeno grupo de acionistas (conforme estrutura abaixo) e não
oferecemos participações societárias da empresa a investidores na forma de ações negociadas na Bolsa de Valores.
Nosso Modelo de Gestão é composto por três níveis: Conselho de Administração, Comitê Executivo (Comex) e Gestão Executiva. A administração do negócio
é exercida pelo Conselho de Administração, com funções deliberativas, e pela Gestão Executiva, com funções representativas e executivas.
Atualmente, o Conselho de Administração é formado pelos seguintes membros: Gustavo Pereira de Freitas Santos (Presidente), Sebastian Agustin Villa (Vice-Presidente), Raul Francisco Sotomayor Valenzuela (Conselheiro) e Julio Moura Neto (Conselheiro Independente).

Júlio Moura Neto
CPF 468.948.027-34

Brinox Metalúrgica S.A.
CNPJ 92.038.108/0001-91

Rio Jari SP Participações S.A. • CNPJ 13.008.397/0001-00

98,91%

83.312.649 shares

0,9%
75.489 shares
Christian Emilio Hartenstein
CPF 224.836.138-61

Grupo Brinox

1%
842.304 shares
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Os integrantes do Conselho de Administração são eleitos anualmente pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.

21

administração

Gustavo Santos
Presidente
Sebastian Villa
Vice-presidente
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Em 2020, os conselheiros do Grupo Brinox se reuniram diversas vezes, virtualmente, em função da pandemia do Covid-19. Foram realizadas reuniões ordinárias
no mínimo uma vez a cada trimestre. As principais
pautas discutidas no ano foram: aprovação do orçamento anual; avaliação dos resultados de desempenho
da empresa; análise e aprovação de estudos, projeções
e impactos previstos para a tomada de decisão; estabelecimento de políticas de Governança Corporativa; e
avaliação da performance da Diretoria Executiva.

Conselho de

Julio Moura Neto
Conselheiro Independente

O nosso Comitê Executivo, Comex, é composto pelos
seguintes membros

Raúl Francisco Sotomayor Valenzuela
Conselheiro

TIME DO GRUPO BRINOX:
Christian Emílio Hartenstein - Presidente
Ricardo Herber - Diretor de Operações
Márcio Rossi - Diretor Comercial

Gustavo Santos
Chairman on the board
Southern Cross Group

Sebastian Villa

Southern Cross Group

Gustavo Pretto - Diretor Financeiro
Sandra Caregnato - Gerente de Controladoria

TIME DA SOUTHERN CROSS GROUP (CONTROLADORA DO GRUPO BRINOX):
Gustavo Santos - Presidente - Conselheiro
Raul Sotomayor - Conselheiro - Partner - EC Member
Sebastian Villa - Conselheiro - EC Member
Agustin Sanchez Alcazar - Diretor
Jose Murphy - Associado
Rafael Dias - Legal Advisor
Almir Martin - Auditoria e Compliance

Julio Moura Neto
Amanco

Raúl Sotomayor

Grupo Brinox
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Vanessa Siuniti de Oliveira - Coordenadora de Planejamento e Controle

Southern Cross Group
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O Grupo Brinox possui um Comitê de Ética, que é formado por nosso CEO, pela
gerente de Recursos Humanos, por dois representantes de Compliance, por um
advogado corporativo, um diretor sorteado e um auditor nomeado pelo Fundo de
Investimentos. Este grupo realiza reuniões trimestrais ordinárias e outras que se façam necessárias. Eles são guiados por nosso Código de Conduta e pelo Regimento
do Comitê de Ética.
Em 2020, foi criado o Comitê de Crise, inicialmente para tratar dos desafios apresentados no cenário da pandemia. No decorrer do ano, porém, esse Comitê ampliou
seu trabalho, estando atento a questões relacionadas aos públicos que envolvem a
imagem da empresa, questões financeiras e demais questões relacionadas ao público interno e externo. Atualmente, o Comitê de Crise é composto pelos seguintes
profissionais: Presidente, Diretor de Operações, Diretor Comercial, Diretor Financeiro, Gerente de RH e Médico do Trabalho. Esse time realiza encontros virtuais, de
duas a três vezes por semana, e busca criar controles, ações e/ou estratégias que
possam minimizar a potencial exposição ao risco de crises para a organização.

O GRUPO BRINOX

Christian Emílio Hartenstein
Presidente
Ricardo Herber
Diretor de Operações
Márcio Rossi
Diretor Comercial
Gustavo Pretto
Diretor Financeiro

A Gestão Executiva é responsável pelo
planejamento estratégico da companhia pela
definição de diretrizes e metas, tomadas de
decisão da operação, avaliação e definição de
investimentos, novos projetos, novas categorias
de atuação.
Ver mais informações sobre o nosso Código de Conduta, o Comitê de
Ética e o Canal de Denúncias na página 80, no item Ética e Compliance.
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Atualmente, o Grupo Brinox é auditado pela Ernst & Young. Em complemento à auditoria externa, e tão importante quanto, é o trabalho realizado pela auditoria interna, que tem por objetivo garantir a eficiência de seus controles internos, trazendo
assertividade e credibilidade aos processos e mitigando riscos. A estrutura de auditoria do grupo conta com um auditor interno in loco e um auditor interno pertencente à Southern Cross Group, responsável por esta área em todos os investimentos
realizados no Brasil. A estrutura conta ainda com uma auditoria internacional que
engloba todos os investimentos do grupo.

Gestão executiva

Grupo Brinox

A Gestão Executiva é constituída por representantes do Grupo Brinox. Eles se reúnem semanalmente para discutir projetos do Grupo, analisar resultados e demais
assuntos estratégicos relevantes no cenário vigente. São responsáveis pelo planejamento estratégico da companhia pela definição de diretrizes e metas, tomadas de
decisão da operação, avaliação e definição de investimentos, novos projetos, novas
categorias de atuação. Importante destacar que o nosso Diretor Comercial é responsável por apresentar uma análise do mercado sobre o posicionamento das nossas marcas e sobre rumos e tendências em nosso negócio.

Membros da
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ANÁLISE DE RESULTADOS
O desempenho da empresa é acompanhado mensalmente por meio de um Comitê Executivo formado por alguns
membros do Conselho de Administração e da Gestão Executiva. Esse Comitê é responsável por identificar oportunidades e riscos relevantes ao negócio, submetendo-os ao
Conselho de Administração para aprovação e implementação. Os resultados são avaliados por auditoria externa independente uma vez ao ano.

As informações institucionais sobre o nosso Grupo concentram-se em nosso site
www.grupobrinox.com.br no qual buscamos disseminar nossa cultura, nossos
princípios, consolidar nosso relacionamento com nossos públicos e tornar as nossas
práticas o mais transparente possível.

A remuneração variável dos executivos é baseada no resultado do Ebitda gerado pela companhia, o que habilita o
valor a ser pago, conforme proporção definida pelo Conselho de Administração. Para a composição do valor total, são
levados em consideração parte do valor do Ebitda e parte
do valor dos resultados atingidos em suas metas individuais.

Grupo Brinox

O alcance das metas e indicadores de desempenho econômico, ambiental e social são os objetivos que orientam toda a
empresa. Por isso, os executivos do Grupo Brinox possuem
parte de sua remuneração variável atrelada aos resultados
da empresa e ao seu desempenho individual com base no
cumprimento das metas e objetivos estratégicos definidos
pelo Conselho de Administração. O Grupo acredita que a
remuneração variável gera um maior alinhamento entre os
executivos e a empresa.
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REMUNERAÇÃO EXECUTIVA
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O Nosso Jeito é baseado em dez princípios que norteiam nossos comportamentos e decisões em
relação ao mercado e a todos os stakeholders relacionados ao Grupo Brinox (colaboradores, clientes,
varejistas, distribuidores, acionistas, governo, comunidade, fornecedores, imprensa e demais públicos
de relacionamento). Eles orientam nossas relações e nossas estratégias de negócios.

FOCO NO CLIENTE:
O cliente é sempre prioridade. Tudo o que
fazemos e decidimos tem o cliente como
centro.
INOVAÇÃO:
Para nós, a inovação tem que estar presente
em toda a empresa. Dependemos dela
para crescer e sustentar o nosso negócio.
Acreditamos que podemos usar o nosso
talento criativo para transformar a vida das
pessoas.
LIDERANÇA:
Lideramos pelo exemplo. Acreditamos nas
ideias e não na hierarquia; em uma liderança
positiva capaz de desenvolver pessoas
para serem melhores do que somos.
Pessoas que crescem na velocidade
de seus méritos serão capazes de
conduzir nosso negócio hoje e amanhã.
SUSTENTABILIDADE:
Crescimento e rentabilidade são
fundamentais, mas só valem a pena,
se também pudermos ver as próximas
gerações aproveitando o mundo,
por inteiro.

O GRUPO BRINOX

COMPETITIVIDADE:
Vemos a concorrência como uma oportunidade
de nos superarmos, de sermos cada vez
melhores. Gostamos de competir e temos
vocação para ganhar!
TRANSPARÊNCIA:
Para nós, a palavra é um compromisso. Fazemos
o que falamos, acreditamos no poder da verdade
como única forma de estabelecer confiança
duradoura entre colegas, fornecedores e
clientes.
COMPROMETIMENTO:
Uma empresa com pessoas que têm atitude de
dono em cada detalhe.
SIMPLICIDADE:
Concentramos nossas energias no que é
essencial para o nosso negócio, com foco e
objetividade.
MAIS POR MENOS:
Acreditamos que eficiência é fazer mais por
menos. Para isso, gerenciamos rigorosamente
os nossos recursos e focamos em uma gestão de
baixo custo em todas as áreas do negócio. Assim,
nos mantemos enxutos e preparados para
crescer com solidez. Estamos convencidos que
sempre é possível fazer melhor, por isso, não
nos conformamos com o bom.
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GRI 102-16

Grupo Brinox

Nosso Jeito

ESPÍRITO DE EQUIPE:
Somos feitos por pessoas e para as pessoas.
Acreditamos que as opiniões divergentes geram
reflexão e nos levam a uma melhor decisão. A
soma dos nossos talentos é capaz de gerar ideias
excepcionais.

25

estratégia
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Nossa

Grupo Brinox

O GRUPO BRINOX

2
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Pilares de estratégia
A estratégia do Grupo Brinox se fundamenta nos seguintes norteadores: transparência,
comprometimento, inovação, proximidade com clientes, qualidade, funcionalidade, simplicidade
e sustentabilidade.
Por meio deles alcançamos nossa missão de transformar positivamente o dia a dia das pessoas e
nossa visão de sermos o grupo de utilidades domésticas de maior crescimento e rentabilidade do
Brasil, reconhecido pelo seu poder de inovação e pela busca incansável em ser sempre melhor.

O setor de utilidades
domésticas teve
crescimento de 111,7%,
segundo dados da
Associação Brasileira de
Comércio Eletrônico.

Em 2020, demonstramos grande aprendizado e capacidade de superação no contexto da
pandemia e constatamos estas conquistas com um índice de 25% de crescimento em receita
líquida e, nos últimos dois anos, um aumento de 60% . Estamos performando acima da média do
mercado e nos orgulhamos das nossas escolhas, do nosso time e da nossa trajetória.

Grupo Brinox

Somos um grupo jovem com potencial representativo de crescimento, foco em resultados
e estratégia multi-brand. Afinal, o consumidor aprecia ter várias marcas para escolher e se
identificar com nossos diferenciais.
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Somos um dos principais players no setor de houseware (utilidades domésticas) do país e temos
planos de forte crescimento no Brasil, bem como expansão no mercado externo.
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Em nosso Grupo, a inovação deve perpassar por toda a empresa. Dependemos dela para crescer e sustentar
o nosso negócio. Acreditamos que podemos usar o nosso talento criativo para transformar a vida das pessoas.

O GRUPO BRINOX

Inovação
A inovação pode ser dividida em aberta e interna. Em 2020, buscamos no mercado parceiros e startups para
trabalharem em conjunto conosco no desenvolvimento de soluções inovadoras para as “dores” da companhia.
Nossa área de inovação é norteada por três pilares:
1. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NOS PROCESSOS DA EMPRESA
Buscamos permanentemente novas soluções que surgem no mercado para agregar aos processos e produtos
da empresa. Avaliamos desde a busca de soluções até o andamento dos projetos pilotos/MVPs. Alguns
exemplos: chatbot para atendimento e QR-Code como ferramenta de venda.

Chatbot: é um programa
para conversar com o cliente
simulando uma troca de
mensagens humana em um chat.
Ele pode responder por diretrizes
pré-programadas ou inteligência
artificial.

QR-Code: é um código de
barras bidimensional que pode
ser facilmente escaneado
utilizando aparelhos celulares .
A imagem é convertida em
texto, números, localização,
email, etc.

MVP: Minimum Viable Product (Produto
Mínimo Viável): é um protótipo da
solução almejada; uma versão do
produto que permite uma volta
completa do ciclo construir-mediraprender com o mínimo de esforço e o
menor tempo de desenvolvimento.

Grupo Brinox

3. INTRODUÇÃO DA INOVAÇÃO DA CULTURA DA EMPRESA
Promovemos processos para conectar toda a empresa ao ecossistema de inovação. Introduzimos skills claros
de Inovação no dia a dia da organização, tais como intraempreendedorismo, pensamento criativo, design
thinking, resolução de problemas complexos, além de conceitos de metodologias ágeis e experimentação para
fomentar a cultura de inovação em nossa empresa.
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2. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS
Sejam eles uma nova categoria, produto, marca ou canal para o mercado, que fujam do processo padrão
da empresa, novos negócios são incubados pela área de inovação, sendo estruturados e desenvolvidos até
ganharem escala e se mostrarem viáveis ou ajustados para novas oportunidades para o nosso Grupo.
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Novas tecnologias e inovação em 2020

Na frente Novos Negócios, criamos novos canais de venda, como a conexão com marketplaces e plataformas digitais antes não utilizadas pela empresa. Houve evolução nas vendas digitais B2B (Business
to Business) e fomos pioneiros em nosso segmento em um modelo inovador de vendas em parceria
com o iFood. Neste projeto, passamos a vender nossos produtos em seu marketplace exclusivo para
seus restaurantes. Desta maneira, atingimos os restaurantes/parceiros que normalmente não seriam
atingidos por nossos canais de vendas tradicionais. Incubada pela área, a solução pôde mostrar o potencial de atingir clientes antes não alcançados por nossos canais convencionais e a possibilidade de
evolução para outras parcerias no mercado.
Também concluímos o projeto de vendas diretas em um programa no qual pessoas físicas podiam se
cadastrar para revender produtos do Grupo Brinox por meio de catálogos específicos e um portal
para vendas digitais. O MVP (Produto Mínimo Viável) nos mostrou a existência de demanda deste
tipo de venda. Chegamos a ter 230 consultoras ativas, ampliando a nossa atuação em mais um canal
de venda.

Somado a tudo isso, a empresa vem buscando contratar
profissionais com diferentes perfis para promover a diversidade e a multiplicidade de ideias de forma a alcançar ainda mais soluções inovadoras para os diferentes
espectros. Vamos continuar garantindo a inovação e a
qualidade dos nossos produtos, baseados em valores e
princípios sustentados pelos nossos 32 anos de história.
E tudo isso só é possível porque temos um grande time
com pessoas extremamente capacitadas que torna o
nosso progresso visível diariamente.
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A área de atendimento ao cliente foi reestruturada com apoio da ferramenta de CRM (Customer
Relationship Management). Esta tecnologia trouxe otimização para o atendimento e reuniu os canais de
contato dos clientes em um único local, no qual passamos a possuir total controle de todos os processos de relacionamento com nosso cliente final, reduzindo a fila de espera e otimizando o nosso serviço.

O maior desafio da área foi a adaptação ao cenário da
pandemia do Covid-19. Com as incertezas do momento
e a adequação do planejamento da empresa, a área teve
que se adaptar e mudar seu foco. Ao mesmo tempo em
que a pandemia propiciou um rápido avanço na digitalização do trabalho, novas oportunidades surgiram como
reflexo de um novo comportamento do consumidor.
Portanto, transformamos obstáculos em oportunidades de resolução ágil de problemas e crescimento.

Grupo Brinox

O ano de 2020 foi um campo fértil para buscar soluções tecnológicas relacionadas à área de vendas,
ou seja, com o foco e proximidade aos nossos clientes.
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A melhoria contínua é a prática adotada por diversas empresas objetivando aprimorar seus produtos, processos ou serviços. É um
processo vivo, contínuo, pois há sempre novas oportunidades de melhoria para serem identificadas e implementadas.
No Grupo Brinox, a área de Melhoria Contínua visa levantar pautas relacionadas à otimização de recursos, buscando melhores
resultados na cadeia produtiva, sempre orientados para ganhos de eficiência, qualidade, segurança, ergonomia e redução de
custo, de forma que tragam benefícios para a empresa e para o dia a dia do colaborador.
A solicitação de melhoria pode ser iniciada por qualquer integrante da empresa que a encaminha para avaliação de viabilidade da
área de Engenharia de Processos. Se viável, a demanda é destinada à área de Melhoria para execução. Isso faz com que os setores
de Melhoria Contínua e Engenharia de Processos trabalhem lado a lado.
Ao longo da implantação da proposta, há um acompanhamento do orçamento x realizado para
cumprir o planejamento e orçamento iniciais. Após a melhoria implantada, todos os projetos são
acompanhados para validação de seu ganho real. Os principais projetos estão relacionados à
produção, produtividade, qualidade, tempo de setup (configuração) e tempo de ajuste de processo.
Um dos principais desafios é encontrar soluções com custo dentro da nossa realidade, visto que
as demandas que envolvem novas tecnologias têm elevado valor de investimento. Em vista disso,
as ideias precisam ser criteriosamente avaliadas diante da análise de seu custo x benefício.
O Grupo Brinox vislumbra estar alinhado com as novas tecnologias de indústria 4.0 que estão
surgindo, nas quais comunicação é essencial. É este o horizonte para tornar nossos equipamentos
mais autônomos, com comunicação integrada de dados, tornando possível a realização de ajustes
e monitoramentos remotos.

Em 2020,
a área de
Melhoria
Contínua
atendeu 53
solicitações,
apresentando
um aumento
de 26% em
relação às
solicitações do
ano anterior.

A seguir, dois projetos que geraram importantes ganhos para a empresa:
Projeto e construção de dois alimentadores novos,
mudando o conceito de alimentação dos talheres, que
são estampados, reduzindo o tempo de setup e ajustes
de processos e consequentemente aumentando a
capacidade produtiva.

VIROLADEIRA

Projeto e construção de uma viroladeira
nova, que gerou redução do tempo
de setup e possibilitou o aumento da
produtiva devido à velocidade com que
ela opera.

Grupo Brinox

ESTAMPAGEM TALHERES
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Melhoria contínua
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futuro

Em 2020, nossos maiores desafios foram relacionados ao cenário da
pandemia da Covid-19, o que nos exigiu muita cautela, velocidade e estratégia,
simultaneamente, para lidar com o momento de incertezas e avistar o futuro
do negócio. Houve insegurança em diversos sentidos: a saúde de nossos
colaboradores e demais públicos de relacionamento; o cancelamento inicial
de pedidos de clientes; o atraso de fornecedores; o processo de expansão de
nossa nova unidade em Linhares/ES.

O GRUPO BRINOX

Olhar para o

No entanto, fomos muito ágeis em reagir a este contexto, superamos os
obstáculos, recuperamos o impacto ocasionado no primeiro semestre de
2020 e os resultados do ano ficaram acima dos esperados. Mudamos o nosso
patamar de vendas e planejamos continuar assim.

Atualmente, temos vários canais
já amadurecidos e iremos investir
ainda mais em canais digitais, novas
tecnologias e exportação.

Paralelamente, o mercado externo também é um importante alvo da empresa,
com claras perspectivas de crescimento especialmente na América Latina.
Diante disso, estamos investindo, em médio e longo prazo, em ferramentas,
pessoas, estrutura, logística, tecnologia e novas parcerias em negócios B2B
(Business to Business). Está no nosso radar, portanto, crescer e conquistar
ainda mais share.

Grupo Brinox

Nesse contexto, estamos muito otimistas e temos planos de forte
crescimento: construímos nossa nova unidade fabril em Linhares/ES e iremos
ampliá-la em 21 mil metros; temos capacidade para expandir nossas linhas de
produtos nas duas fábricas; continuaremos a investir no e-commerce e em
novas tecnologias, que contribuíram de maneira exponencial para o nosso
negócio, além disso, nosso Centro de Distribuição está mais preparado para
o crescimento que esperamos.
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Esta crise nos evidenciou uma outra perspectiva extremamente positiva.
Novos hábitos foram incorporados aos lares e “lares-escritórios”. Além disso,
o setor de houseware tem sido muito promissor no Brasil devido a vários
fatores, dentre eles: a geração de novas moradias, a juventude da população
e do próprio país no que tange ao seu potencial de crescimento, e ao Brasil ser
referência em produtos de utilidades domésticas.
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O futuro depende
de tecnologia e de inovação

A gestão de nossa carteira de pedidos (fila de pedidos aguardando estoque ou
data desejada pelo cliente para serem faturados) excedeu a capacidade humana
de gestão e simulação de cenários. O algoritmo desenvolvido utiliza conceitos de
pesquisa operacional para que, com base em restrições de nosso negócio, nossos
estoques e previsões de produção sejam capazes de organizar a relação de entregas
considerando o melhor cenário de faturamento para a companhia.

Grupo Brinox

Ainda para o próximo ano, temos planejado: a utilização de algoritmos de otimização e inteligência
artificial para gestão de nossa carteira de pedidos;
soluções tecnológicas para o processo de transportadores logísticos; avanço na utilização de atendentes
virtuais (chatbots) para automação de atendimentos e
de pilotos da venda de produtos personalizados em
diferentes canais. O Grupo também tem estruturado
novos segmentos de produtos com estratégia comercial voltada ao cliente final baseado na criação de modelos de negócio D2C (Direct-to-Consumer/Direto ao
Consumidor). Neste modelo, a estratégia de atingimento e venda é feita no contato direto com o cliente
final e não na estrutura normal focada no varejo.
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O aprendizado dos projetos realizados em 2020
trouxe o amadurecimento da nossa equipe e evolução do tema “inovação” dentro da companhia. A área
de inovação busca dar suporte a diversos setores da
empresa para que soluções inovadoras sejam sempre
uma alternativa aos problemas do dia a dia. Para o futuro, esperamos que iniciativas inovadoras também
surjam das próprias áreas de negócios e elas estejam
capacitadas a desenvolvê-las. Assim, programas de
incentivo à inovação interna estão planejados para
2021 para promover um envolvimento mais amplo
das pessoas.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Todos os produtos que produzimos são recicláveis. O aço inox é 100%
reciclável, o alumínio é 99% reciclável, o plástico pode ser moído e
voltar a ser utilizado.

Uma pauta que nos sensibiliza e tem espaço especial em nossos
compromissos sociais relaciona-se ao protagonismo feminino. As
mulheres têm importante papel na sociedade, nos negócios, na
cadeia de consumo.

Em relação às sacolas, embalagens que utilizamos por exigência
regulatória, ainda não são produtos biodegradáveis, mas estamos
investindo em vários projetos neste sentido. O tema sustentabilidade,
a propósito, está presente em nossos produtos, em nosso negócio, faz
parte da nossa agenda permanente e do nosso avanço para o futuro.
Em 2021, pretendemos lançar o projeto Grupo Brinox Sustentável,
que terá como objetivo sensibilizar o nosso público interno sobre a
temática da sustentabilidade e informar sobre as ações e resultados
obtidos que nos levam em direção às práticas mais sustentáveis
enquanto Grupo. Planejamos estruturar todas as ações em andamento
que já estão alinhadas aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável/ONU) e encontrar novas maneiras de colaborar com um
futuro mais próspero para todas as gerações.

Em 2021, seguiremos na Luta do Enfrentamento à Violência
Doméstica e planejamos workshops virtuais no intuito de continuar
trabalhando o tema da formação humana para mulheres do Grupo
Brinox e incluiremos, pela primeira vez, as colaboradoras da filial
de Linhares (ES).
Também programamos, para o próximo ano, uma série de doações
para as prefeituras de Caxias do Sul (RS) e Linhares (ES). A verba
será destinada para as secretarias da saúde de cada região para
contribuir na luta contra a pandemia do Coronavírus.
Podemos e vamos transformar positivamente o dia a dia das
pessoas.
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SUSTENTABILIDADE E COMUNICAÇÃO INTERNA

Grupo Brinox

O futuro demanda consciência e ética
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Em 2020, mesmo com a pandemia da Covid-19, adicionamos ao nosso portfólio mais de 400 novos produtos de utilidades domésticas.
Desenvolvemos e produzimos, em aproximadamente três meses,
produtos específicos para este cenário, como higienizador de mãos
com pedal, face protector e extensor de máscara.
Além de contarmos com amplo portfólio para casa e decoração, também atuamos no mercado corporativo, em hotéis, bares e restaurantes.

Disponibilizamos
mais de 3 mil
produtos em diversos
materiais: aço
inox, alumínio, aço
cromado, silicone,
nylon, entre outros.

Atendemos a todos os estados do Brasil e também estamos presentes internacionalmente em 20 países com destaque para clientes da
América do Sul, América Central, América do Norte, África e Oriente
Médio. Países como Bolívia, Paraguai, Costa Rica e Uruguai vêm adquirindo fortemente nossos produtos. A comercialização para o mercado internacional representa, atualmente, 6% da nossa produção.
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NOS PRODUTOS
Ao desenvolver nossos produtos, pensamos na realidade dos diferentes consumidores, nos ambientes em que vivem e trabalham e em
proporcionar experiências memoráveis.
A marca iniciou o ano reforçando a campanha “Eu mereço essa panela”, da categoria de panelas com antiaderente cerâmico, Ceramic
Life. Uma nova identidade foi produzida e apresentada ao mercado,
ressaltando, além da beleza e da qualidade dos produtos, seus novos
atributos técnicos, que entregam mais tecnologia para a família de

Para trazer novidade ao inox, clássico na cozinha, três novas linhas de
panelas foram adicionadas ao portifólio: Pallazzo, Savoy e Roma. Além
da nova linha Bergen de utilidades,
focada em mesa e servir.
Reforçando o portfólio de panelas de
alumínio com antiaderente pro-flon,
lançamos novos tamanhos de pipoqueira, kits de caldeirão com assadeira e as novas linhas Dolce e Expert
Pro.
Além do alumínio, itens para fogão e
inox, lançamos as linhas Chef e Lock
& Stock, que oferecem a resistência e multifuncionalidade do vidro
borosilicato, trazendo para a marca
30 novos produtos que podem ir do
freezer, ao forno e à mesa.

Em 2020, duplicamos
a nossa capacidade e
produzimos 500 mil
panelas por mês.
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Buscamos soluções inteligentes e contemporâneas para levar produtos destinados a vários ambientes como copa, cozinha, banheiro,
lavanderia e decoração. Os produtos Brinox se destacam pela qualidade e funcionalidade para o dia a dia e nossos carros-chefes são as
panelas.

panelas: o antiaderente Mineral Resist
com partículas de cerâmica, resistente a altas temperaturas e as opções
de linhas com fundo de indução, que
permite que o produto seja utilizado
em todos os tipos de fogões.

Grupo Brinox

No mercado desde a fundação da empresa, há 32 anos, somos uma
das maiores marcas de utilidades domésticas do Brasil. Disponibilizamos mais de 3 mil produtos em diversos materiais: aço inox, alumínio,
aço cromado, silicone, nylon, entre outros.

O GRUPO BRINOX

Brinox
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Coza

Em 2020, a Coza manteve seu posicionamento de pioneirismo e inovação e foram
lançados 370 produtos, dentre eles, artigos para cuidados com a pandemia e soluções para facilitar a rotina em home office, como porta-álcool gel e porta-celular.
Tivemos aumento de produção de 1,72% na comparação de 2020 com 2019.
Priorizamos a sustentabilidade econômica e ambiental de forma a garantir processos produtivos mais responsáveis (ver mais informações no capítulo “Ações ambientais” página 74).
Além de atender o mercado brasileiro, também estamos presentes internacionalmente em mais de 15 países com destaques para Bolívia, Uruguai e Costa Rica.

Grupo Brinox

A Coza é orientada
por criatividade,
design e
multifuncionalidade
e utiliza o que há
de mais moderno
para injeção de
plásticos.

A marca oferece mais de 2,6 mil itens relacionados à cozinha, mesa, banho, organização, lixeiras e objetos pessoais. A marca busca transformar o comum em algo
original e funcional. Agrega inovação e estilo, justamente para combinar forma e
função, gerar benefícios através de novas ideias e constantemente buscar novas
possibilidades.

Relatório de Sustentabilidade 2020

A Coza foi fundada em 1982, em Caxias do Sul/RS, e transformou a história do plástico no Brasil. É orientada por criatividade, design e multifuncionalidade e utiliza o
que há de mais moderno para injeção de plásticos.
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Haus Concept
A Haus Concept passou a fazer parte do Grupo Brinox no segundo semestre de 2015.
É uma marca relativamente nova, mas com forte crescimento. É referência nacional no
segmento de produtos em melamina, material similar à porcelana, com presença importante no segmento corporativo, como hotéis.

Seguimos o ano de 2020 reforçando o manifesto de “experimente o novo” e conquistando cada vez mais espaço na casa e no dia a dia das pessoas. A Haus Concept apresentou crescimento de 53% em vendas em relação a 2019.
Em 2020, lançamos 80 novos produtos. Cabe destacar que parte deles são importados
de países como Indonésia, China, República Checa e Turquia.

Grupo Brinox

Somos referência
nacional no
segmento de
produtos em
melamina.

Atualmente a Haus disponibiliza produtos altamente resistentes, permitindo praticidade e possibilitando um menor custo de reposição. Com acabamento superior e brilho
característico, são a união perfeita entre beleza e resistência.
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A marca também oferece produtos em plástico, alumínio, vidro e cristal. Entre eles, estão taças, copos, talheres, pratos, panelas e utensílios diversos.
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E o resultado final de 2020 foi extremamente
positivo. Mesmo com o impacto da Covid-19, foi
um ano gratificante e reforçamos a nossa capacidade de evoluir.
Confira, a seguir, as principais incitativas do ano
relacionadas a pessoas, processos, produção,
produtos e canais de vendas.

Nos últimos dois
anos, tivemos mais de
60% de crescimento
em vendas. Estamos
performando acima da
média do mercado.

Grupo Brinox

Já temos 33 anos de história para contar. No
entanto, o ano de 2020 provavelmente foi o
mais complexo e imprevisível de todos eles. O
primeiro trimestre iniciou-se com o planejamento estratégico sendo encaminhado até sermos
surpreendidos, em meados de março, de forma
severa, pelo anúncio da Covid-19 no Brasil. O
segundo trimestre foi de forte receio, de cuidar
de forma diferente de nossos colaboradores
e demais públicos de relacionamento, de frear
despesas. No segundo semestre, revimos nossas
estratégias com foco no emocional dos colaboradores, no atendimento às diferentes demandas
dos clientes, na negociação com fornecedores,
na remodelagem operacional, na revisão de produtos e canais e na continuidade da expansão
sustentável do Grupo Brinox.

Relatório de Sustentabilidade 2020

Destaques de 2020
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• A partir da experiência na pandemia, o home office tornou-se prática da empresa.
• Forte investimento em saúde e segurança dos colaboradores.
• Comunicação constante com o público interno, alinhada com o Comitê de Crise e demais setores da empresa,
para enfrentar a pandemia e os desafios de crescimento.
• Uso da ferramenta Teams como importante meio de informação e integração entre as pessoas e equipes.
• Treinamento presencial do “Programa Integridade”, ligada à área de Compliance, para mais de 500
colaboradores (realizado antes da pandemia, em fevereiro de 2020).
• Planejamento de ações para apoiar a causa de mulheres que se encontram em situação de violência e
vulnerabilidade social.

O GRUPO BRINOX

• 50% da receita de 2020 foi proveniente de produtos que não
existiam anteriormente.
• Lançamento de 700 novos itens.
• Duplicação da capacidade de produção de panelas de alumínio em
relação ao ano anterior.
• A fábrica na cidade de Linhares,
nossa filial no Espírito Santo,
completou um ano de trajetória.
Iniciamos com 67 colaboradores e,
ao final do ano de 2020, somamos
cerca de 200 pessoas em nosso
quadro de profissionais, ainda
prevendo diversas contratações no
próximo ano. O desenvolvimento
também é estrutural: começamos
ocupando uma área de 10,5 mil m²,
chegamos ao final de 2020 com
19 mil m² construídos. A expectativa é chegar aos 35 mil m² construídos em 2021.
• Novo Centro de Distribuição
E-commerce, localizado na cidade
de Serra /ES, a 120 km de Linhares.
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• Plano de Contingência para a Covid-19: férias coletivas no momento inicial, adequações estruturais nas
unidades da empresa; protocolo de viagens, adoção de home office para colaboradores da área administrativa;
higienização rigorosa dos ambientes; adoção de novos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual); medidas
preventivas para o contágio (medição de temperatura, testes laboratoriais, máscaras especiais, transporte
ampliado, etc.).

GRANDES NÚMEROS
•Alcance da marca histórica de mais
de 42 mil pedidos emitidos e 190
mil produtos entregues, somando
as três marcas: Brinox, Coza e
Haus.

Grupo Brinox

PESSOAS
• Criação de Comitê de Crise com participação de áreas-chave da empresa para enfrentamento do cenário da
pandemia.
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Os destaques acima demonstram a nossa capacidade de adaptação ágil, no
cenário de crise mundial que se apresentou, de excelente desempenho, de
contínua inovação, de proximidade com nossos diversos públicos, de superação.

Grupo Brinox

PRODUTOS E CANAIS DE VENDAS
• Desenvolvimento de diversos produtos específicos para o Covid-19.
• Crescimento exponencial de nosso e-commerce: cinco vezes maior que em 2019.
• Consolidação da loja de fábrica - a Grupo Brinox Shop - localizada em Caxias do Sul,
em um espaço moderno e amplo, preparado para receber os clientes.
• Showroom na cidade de São Paulo foi modernizado em ponto nobre, localizado na
Avenida Paulista, com 500 m2.
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PROCESSOS
• Continuidade da adoção do Canal de Denúncias junto ao Comitê de Ética e do
Programa de Compliance interno e externo (de terceiros).
• Novo Código de Conduta disponibilizado para todos os colaboradores.
• Inventário de dados e escolha criteriosa de parceiro para implantação de ações
relacionadas à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
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Presença Mundial

GRI 102-6

Estados Unidos

Tunísia
Líbano

México
Guatemala
El Salvador
Nicarágua
Costa Rica
Panamá
Colômbia
Equador
Peru
Bolívia

Cuba
República Dominicana
Porto Rico
Honduras
Venezuela
Trinidad E Tobago
Suriname

Irã
Emirados
Árabes Unidos

R. D. Do Congo

Quênia

Angola

Ilhas Maurício

Brasil
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Canadá

Paraguai
Chile

Uruguai
Argentina

África Do Sul

O Grupo Brinox vem ampliando, a cada ano,
sua expansão no mercado externo.

Grupo Brinox

O Grupo Brinox está presente em
todo o território brasileiro e nossos
produtos podem ser encontrados
em mais de 20 países ao redor do
globo, sendo a América do Sul o destino mais relevante para a empresa
atualmente, principalmente Bolívia,
Uruguai, Argentina e Paraguai.
Também temos parceiros estratégicos no continente asiático. Portanto,
instalamos em 2012 um escritório
na cidade de Guangzhou, na China,
que nos dá um suporte comercial e
logístico.
No curso de buscarmos expansão,
ampliação no mercado externo e
melhoria nos processos de logística,
temos a unidade instalada em Linhares, no Espírito Santo, que vem crescendo para nos tornamos ainda mais
estratégicos e escoarmos produtos
por via marítima.
No ano de 2020, a nossa exportação
representou 5,6% do faturamento
da empresa e estamos nos estruturando para crescer fortemente neste sentido.

Participamos, pela primeira
vez, com a marca Coza, da 31ª
edição da “Feira Ambiente”,
que aconteceu em Frankfurt,
na Alemanha, de 07 a 11 de
fevereiro. É uma das maiores
vitrines de bens de consumo do
mundo e reuniu mais de 4.700
expositores. Esta é mais uma
das nossas frentes estratégicas
de trabalho para ampliarmos
nossa presença no mercado
externo.

O GRUPO BRINOX

FEIRA AMBIENTE
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Comunicação externa
Em 2020, adaptamos a forma de nos comunicar ao cenário da pandemia e com
foco ainda mais direcionado aos nossos clientes. Com a necessidade do isolamento
social, as ações físicas foram canceladas, bem como tivemos um impacto imediato
na efetivação de vendas através de canais físicos. As marcas do Grupo Brinox
viram uma oportunidade de desenvolvimento e reforço de nossos canais online.

Paralelamente, selecionamos “pessoas reais”, em coerência com o contexto vivido
e de forma a transmitir leveza, simplicidade e uma maior identificação pelo nosso
público. Reforçamos nosso propósito de criar momentos únicos aos nossos
clientes. E identificamos que nossas marcas cresceram substancialmente em
termos de engajamento e conhecimento dos produtos no decorrer do ano.

Grupo Brinox

Nossa estratégia foi aproveitar esse canal aberto para levar informações sobre a
necessidade do isolamento e dos cuidados com a saúde em momento de pandemia,
levar entretenimento por meio de ações em parceria com influenciadores que
ensinavam de receitas gastronômicas até dicas de como organizar um closet em
poucas horas.
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Aumentamos nossos canais de comunicação, criamos novos formatos e buscamos
uma linguagem mais leve e humanizada. Pensando sempre em estar mais
conectados com a realidade do nosso cliente, levamos conteúdos sobre proteção
e cuidados pessoais, momentos em casa, descontração com a família, organização
de ambientes, dentre outros. Estivemos conectados e ainda mais próximos do
consumidor em tempo real. Utilizamos ferramentas que nos permitiram nos
aproximarmos de nossos clientes.
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LICENCIAMENTO CARLOS BERTOLAZZI

Com o objetivo de mostrar a diversidade das nossas
panelas de alumínio, a marca participou de quatro
inserções no “Programa Domingo Legal”, com Celso
Portiolli, atingindo 2,8 milhões telespectadores no
período.

Por meio da parceria consolidada com o premiado chef de cozinha e apresentador de TV, Carlos Bertolazzi, entregamos a ele um novo conjunto de
panelas com revestimento cerâmico. Para ajudar na ativação, o apresentador preparou vídeos de receitas convidando os espectadores a cozinharem em casa e a adquirirem os conjuntos de panelas.
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MERCHANDISING NO SBT

Grupo Brinox

BRINOX

Propaganda e merchandising
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#EMCASA COM A COZA

Com foco total no lançamento da nova Coleção
Coza + Pantone, vestimos todas as redes sociais
da marca com a cor do ano, o Classic Blue. Recebemos diariamente comentários e posts salvos
de nossos fãs, o que mostra que collab tem muita
relevância e nos conectarmos com marcas emblemáticas é uma oportunidade para alavancar a percepção de valor da Coza.

Outra estratégia para entrar no lar
das famílias foi estar presente na
casa mais vigiada do país: o BBB Big Brother Brasil. Na vigésima edição do programa, a Coza foi muito
bem recebida e dominou as utilidades dos “brothers” entre cestas,
taças e bandejas.

A Coza esteve presente em várias lives da
quarentena. Uma delas foi o Villa Mix, que
reuniu ícones como Zezé di Camargo e
Luciano, Chitãozinho e Xororó e Leonardo.
No evento, foram disponibilizados dispensers de álcool gel da nossa linha Full. Foram
mais de um milhão de visualizações simultâneas no canal do Youtube do Villa Mix.

Consolidando a marca como a melhor companhia em todos os home
styles, ao longo do ano, foram feitas diversas participações em programas
do canal GNT, como o “Santa Ajuda”, comandado por Micaela Góes, uma
das mais importantes personal organizers do Brasil.

PROGRAMA SANTA AJUDA
A Haus Concept também teve participação
no programa Santa Ajuda com a exposição
de produtos em ambientação e harmonia de
mesa posta.

Grupo Brinox

PROGRAMA SANTA AJUDA
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BIG BROTHER BRASIL

HAUS

COZA

PANTONE
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BLOGS
No ano de 2020, iniciamos um trabalho mais duradouro de conteúdo nos blogs das nossas marcas nos quais optamos
por trabalhar informações relevantes, tutoriais, passo a passo, receitas e dicas para nossos clientes e público em geral
que buscam bem-estar, organização, qualidade de vida e momentos especiais.
O período da pandemia nos dificultou e até mesmo nos impossibilitou de estarmos próximos a muitos amigos e familiares e de sair para locais de convivência. Justamente este contexto nos permitiu ter um novo olhar sobre nossas casas,
sobre a nossa rotina, sobre a nossa forma de fazer. Tudo isso foi traduzido por meio dos blogs das marcas, por meio dos
quais nos aproximamos da realidade das pessoas.

A marca Coza conquistou o selo de “conta verificada pelo Instagram”, sendo a primeira no ramo a ter esse feito. Representa status de autoridade e grandeza e demonstra a responsabilidade da marca com o produto e com o universo
digital. É sinal de representatividade de marca no segmento e de seriedade na condução dos processos de comunicação,
entregando, além de produtos, significados.
Em relação à Haus Concept, nossa marca mais jovem, desenvolvemos um novo site, atualizado com a sua identidade visual, e atingimos um crescimento de 1.500% no número de seguidores no Instagram. Ao longo do ano, a Haus
Concept teve seus primeiros contatos com influenciadores digitais, totalizando 15 pessoas que acreditaram na marca
e indicaram para seus seguidores. A produção de conteúdo também consolidou a marca como grande favorita de seus
seguidores, chegando a cerca de 5 milhões de usuários alcançados.
Acreditamos que as marcas têm um poder muito grande de influência na vida das pessoas e que temos esse papel de
estar presentes, transformando os ambientes, fazer com que os pequenos momentos se tornem lembranças boas e
leves, tão fundamentais em 2020, um ano difícil em decorrência do Covid-19.

Grupo Brinox

A Brinox apostou em ações com microinfluenciadores. Ao todo, 22 criadores de conteúdo foram contratados para apresentar não somente os nossos produtos, mas também reforçar o nosso posicionamento: “acreditamos na diversidade e
na importância do bem-estar de todos”. Levamos a milhões de seguidores mais conhecimento, conteúdo e promovemos
engajamento, possibilitando que as pessoas se identificassem ainda mais com a marca, além do produto. As principais
ações realizadas foram vinculadas ao Dia das Mães e ao Dia dos Namorados. Também realizamos um conjunto de ações
intituladas “Do seu jeito”, que abordaram diversas formas de viver o “novo normal”.
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REDES SOCIAIS
Investimos esforços em diversas redes sociais no sentido de criar experiências com nossas marcas e um vínculo de confiança e proximidade, o que contribui para o impulsionamento das vendas. Além do Instagram e Facebook, passamos a
fazer parte de novos canais, como o Pinterest, e reforçamos a nossa presença no Youtube.
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416 mil

29 mil

Curtidas na Página

Curtidas na Página

164 mil

131 mil

12 mil

Seguidores

Seguidores

Seguidores

CONTEÚDOS PUBLICADOS

330
PÚBLICO ATINGIDO

18 milhões
INTERAÇÕES

340 mil

CONTEÚDOS PUBLICADOS

CONTEÚDOS PUBLICADOS

mais de

mais de

500

160

PÚBLICO ATINGIDO

PÚBLICO ATINGIDO

INTERAÇÕES

INTERAÇÕES

300 mil

52 mil

60 milhões

5 milhões
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500 mil
Curtidas na Página

Grupo Brinox

Redes sociais
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relacionamentos
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Relações com as
partes interessadas

GRI 102-40 / GRI 102-43

O Grupo Brinox acredita que cada vez que um produto é fabricado, muitas vidas são
transformadas positivamente. Tudo começa com um sonho que brota em forma de inovação das mentes dos designers e projetistas e passa pelas mãos habilidosas das equipes
de produção, vendas, marketing, logística, dentre outros. O produto é embalado e transportado para parceiros e pontos de venda. Ao chegar à casa dos consumidores, faz parte
de uma nova família e leva nossa qualidade, responsabilidade e comprometimento com a
sustentabilidade.

Nossos principais stakeholders
COMUNIDADE

CONSUMIDORES

ACIONISTAS
VAREJISTAS /
DISTRIBUIDORES

REPRESENTANTES

COLABORADORES
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IMPRENSA

GOVERNO

Grupo Brinox

FORNECEDORES
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Colaboradores
O ano de 2020 foi complexo para várias empresas e áreas de
trabalho e o nosso setor de Gestão de Pessoas teve diversos
desafios. Tivemos que adaptar o nosso planejamento, nosso
budget, os eventos e treinamentos previstos. A nossa equipe administrativa se manteve em home office, medidas emergenciais
foram criadas para os trabalhadores das áreas produtivas e nos
focamos, assim, na saúde física e mental das pessoas, bem como
na saúde do negócio.

Ao ingressarem na empresa, os novos colaboradores participam de um programa de acolhimento e recebem informações
e instruções sobre a companhia, os setores e nossos processos.
Este alinhamento é fundamental para proporcionar integração
com o nosso time e orgulho em fazer parte do Grupo Brinox.
No período da pandemia, os profissionais da área administrativa realizaram o treinamento online e concluíram presencialmente a etapa final de admissão. As pessoas contratadas para
os setores produtivos realizaram todo o processo in loco devido
à natureza do seu trabalho.

Grupo Brinox

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE ACOLHIMENTO
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O Grupo Brinox acredita que o relacionamento entre as pessoas deve ser sustentado no respeito, na confiança e na transparência. Nesse sentido, promovemos continuamente ações para
a melhoria das condições de trabalho e qualidade de vida dos
nossos colaboradores.
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HOME OFFICE
Em março de 2020, iniciamos o programa de trabalho em home office, em função da pandemia,
buscando nos atualizar com esta tendência de
mercado. Adequamos diversas questões estruturais, processuais e tecnológicas e implementamos benefícios como o auxílio financeiro para
gastos como luz, internet e alimentação, além de
adequação ergonômica dos espaços de trabalho
nas casas dos colaboradores.

Avaliação da prática de home office no Grupo Brinox:
98,6% Bom

1,4% Ruim

Percepção da produtividade em home office:
55,9% Aumentou

38,9% Não mudou

5,2% Diminuiu

Grupo Brinox

Para facilitar o processo, o Grupo Brinox lançou
um “Manual de Trabalho Remoto” para todos os
colaboradores. Além de levar mais segurança e
bem estar para o trabalho em casa, nosso objetivo foi dar mais fluidez aos processos e facilitar
a comunicação e a realização das tarefas que podiam ser conduzidas em formato 100% virtual.
O Manual conta com uma breve explicação do
sistema de trabalho híbrido, informações de benefícios, registro do ponto e ainda dicas importantes de tecnologia e ergonomia.
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No mês de junho, o Grupo Brinox tornou o home
office um programa permanente. Para embasar
o projeto, foi realizada uma pesquisa com mais
de 100 colaboradores administrativos na qual
a aprovação do modelo foi de 99%, sendo que
67% dos respondentes informaram acreditar
que a produtividade aumentou.
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Recrutamento e seleção com agilidade e diversidade

O recrutamento online também possibilita que uma maior
variedade de perfis chegue até o Grupo Brinox, formando
um banco de talentos completo e diverso. Segundo dados da
Gupy, a faixa etária de maior engajamento atualmente é de
31-40 anos, com destaque o público feminino, que representa
57,63% do total. Entre os dados, o número de candidatos com
ensino médio se sobressai, com cerca de 41,78%, seguidos
por profissionais graduados (27,13%) e com pós-graduação
(10,35%). A maioria dos candidatos são do estado do Rio
Grande do Sul (43,5%), seguido pelo Espírito Santo (30%), em
função da ampliação da nossa unidade fabril nesta região.
Paralelamente, nossa plataforma Gupy é potencializada em
nossas redes sociais, que permitem a prospecção de maior
número de candidatos no meio digital, conforme gráfico ao lado:

61%

Página de
carreiras
Gupy

22%

Facebook

13%
4%
Google for jobs

Linkedin
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Dessa forma, o recrutamento e seleção, pelo sistema virtual,
permitiu que continuássemos crescendo e desenvolvendo
nossas equipes mesmo em tempos de pandemia. Todas as
unidades do Grupo tiveram um crescimento significativo em
número de contratações e seguiram os devidos protocolos de
saúde e segurança.

Atração de mais
candidatos no meio digital.

Grupo Brinox

O processo de seleção de novos talentos também se adaptou
ao cenário da pandemia e consolidamos a nossa plataforma
digital, em parceria com a startup Gupy, iniciada no ano anterior,
na qual migramos nosso processo de seleção de currículos
físicos e via e-mail para um banco de dados inteligente. Desde
o início da ação, em novembro de 2019, até dezembro de 2020,
somamos mais de 42 mil pessoas cadastradas no site.

Em 2020,
incorporamos 335
profissionais em
nossas diversas
unidades incluindo
temporários,
aprendizes e
estagiários.

O GRUPO BRINOX

GRI 102-08 / GRI 102-18
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5 a 10 anos (145 pessoas)

10 a 15 anos (36 pessoas)

Veja, ao lado, uma síntese sobre nosso time. A maioria são mulheres (58,74%), a faixa etária predominante é entre 29-42 anos e os profissionais com
ensino médio completo são em maior número. Seguimos na busca de ampliarmos nossa diversidade
de perfis de pessoas trabalhando no Grupo Brinox.

Outros (32 pessoas)

15 a 20 anos (7 pessoas)

Percentual de colaboradores por gênero e faixa etária.

GÊNERO
875

58,74%
514 mulheres

14,63%
Geração X
(53 - 56 anos)
128 pessoas

41,26%

FAIXA ETÁRIA

52,91%
Geração Y
(29 - 42 anos)
463 pessoas

361 homens

31,54%
Geração Z
(17 - 28 anos)
276 pessoas

O GRUPO BRINOX
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0 a 5 anos (655 pessoas)

Importante ressaltar que valorizamos a pluralidade
para a competitividade e inovação do nosso negócio. Dessa forma, buscamos pessoas que, além de
apresentarem competências requeridas pela função, pelo setor e pela organização, representem uma
multiplicidade de perfis que, juntos, possam atingir
nossos resultados.
Seguindo este “caminho sem volta” das soluções
digitais, em 2020, o nosso Portal do RH se fortaleceu ainda mais. Nele, os colaboradores podem
acessar informações sobre seu contrato de trabalho; ter acesso à folha de pagamento, controle do
seu registro de ponto, histórico das suas alterações
cadastrais, dados sobre férias e realizar solicitações
tais como: auxílio-educação, benefícios e entrega de
documentos. É mais um instrumento para nos proporcionar comodidade, agilidade e produtividade de
processos.

Profissionais com
deficiência (PCDs) são
bem-vindos em nosso
Grupo e atuam em
atividades produtivas
e administrativas.
São pessoas que
mostram diariamente
a sua capacidade,
ultrapassando barreiras
e sensibilizando os
demais às diferentes
necessidades humanas.
Admitimos, em 2020,
29 profissionais com
este perfil.

Tempo de empresa de nossos colaboradores

Grupo Brinox

Também realizamos processos de recrutamento
interno no sentido de encorajar o crescimento e o
desenvolvimento do nosso time e proporcionar a
formação de uma carreira profissional dentro da
empresa. Os colaboradores que atendam às competências e requisitos do cargo podem participar das
oportunidades em aberto na plataforma de recrutamento Gupy, que apresenta as vagas disponíveis
para o público interno se candidatar. Em 2020, realizamos 70 promoções internas.
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Número total e taxa de novas contratações de colaboradores durante o
período coberto por este Relatório (janeiro a dezembro de 2020, segundo
dados da Gupy), discriminados por faixa etária, gênero e região.

Percentual de colaboradores contratados em 2020:

GÊNERO

55,03%
184 mulheres

CE
MA

44,97%

1 PESSOA

152 homens

1 PESSOA
1 PESSOA

FAIXA ETÁRIA DOS COLABORADORES
31,54%

Até 28 anos

SE

1 PESSOA

De 43 a 56
Acima de 57 anos

MG
SP
PR

1 PESSOA

ES 145 PESSOAS

1 PESSOA

14,63%
0,92%

GRAU DE INSTRUÇÃO COLABORADORES
Ensino Fundamental Incompleto

3 PESSOAS

52,91%

De 29 a 42

Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto

3,31%
13,54%
6,28%
48,24%

Ensino Médio Completo

SC

2 PESSOAS

Técnico
Superior Incompleto

RS 130 PESSOAS
*Estado não informado no
cadastro: 51 pessoas

Superior Completo
Pós Graduado

2,52%
10,07%
10,07%
5,97%
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PB

Grupo Brinox

PA

1 PESSOA
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GRI 401-1
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Absenteísmo e turnover

Para o Grupo Brinox, a assiduidade da equipe é fator fundamental para atingirmos nossas metas e objetivos. Somado a isso, buscamos reter nossos colaboradores e
mantê-los engajados e alinhados aos nossos valores e princípios.
Os indicadores de absenteísmo e turnover são analisados mensalmente pela direção da empresa com o intuito de mitigar as ocorrências e manter dentro dos limites
estipulados. Ressaltamos que os índices de 2020 apresentam forte impacto pelos afastamentos preventivos ligados à pandemia do Coronavírus. O Grupo Brinox
afastou todos os profissionais que tiveram contato com casos confirmados e pessoas com suspeita, além dos atestados de colaboradores por quadros positivos para
Covid-19.

Matriz (Caxias do Sul/RS):

3,24% 2,48% 1,96% 1,85%
2,39%
2015

2016

2017

2018

2019

2,3%
2020

TAXA DE TURNOVER
1,94 %

2014

1,57%

2015

1,47% 1,47%
2016

2017

1,72%

1,9%
1,2%

2018

2019

2020

Grupo Brinox

2014

3,4%
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TAXA DE ABSENTEÍSMO
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Objetivando manter o equilíbrio interno e a competitividade externa, adotamos um Programa de
Remuneração que:
• Institui padrões de remuneração compatíveis com o perfil de cargo, condições e salários do mercado de trabalho;
• Reconhece os seus profissionais de acordo com o desempenho e contribuição para a empresa,
mantendo a equidade interna;
• Atrai e retém talentos que possam contribuir para a continuidade e melhoria da performance da
organização, visando preservar o capital intelectual.
Para o Grupo Brinox, remuneração corresponde a um conjunto de retribuições recebidas habitualmente pelo colaborador, em função da prestação de serviços, seja em valor financeiro ou em
benefícios. A nossa remuneração é composta por salário, adicionais, benefícios e remuneração
variável:
Salário: é a contraprestação devida ao colaborador, pela prestação de serviços, em decorrência
do contrato de trabalho.
Adicionais: é o acréscimo devido ao colaborador que atua em condições ou horários considerados fora da normalidade, tais como insalubridade, periculosidade, ajuda de custo, horas extras,
adicional noturno, entre outros.

Em 2020, o
Grupo Brinox
investiu
R$ 6.562.101,00
no pacote de
benefícios
entregue
aos seus
colaboradores.

Benefícios: são facilidades, conveniências ou vantagens que o colaborador recebe de forma subsidiada ou integral. Estão inclusos no pacote de benefícios do Grupo Brinox: refeição disponível
em suas unidades de trabalho ou vale alimentação onde não se possui restaurante próprio; transporte e/ou vale transporte de acordo com a localização; auxílio educação (formação e idiomas);
auxílio creche; plano de saúde regional ou nacional extensivo a dependente (s); cesta básica; seguro de vida; convênio farmacêutico, odontológico, academias de ginástica, bem como com parceiros locais que oferecem descontos aos colaboradores do Grupo Brinox.
Remuneração Variável: são recompensas variáveis que complementam o salário fixo do colaborador, como as comissões sobre vendas executadas, os prêmios com base no atingimento das
metas por marca ou grupo de produção, estes para as áreas Comerciais. E o Programa de Participação de Resultados (PPR), que é obtido a partir do atingimento de indicadores da empresa, com
apurações e pagamentos semestrais a todos os colaboradores. Ele é negociado entre representantes da empresa, representantes eleitos pelos colaboradores e um representante do Sindicato
da categoria a fim de revisar e estabelecer os critérios adequados, indicadores e cláusulas adequadas. O Acordo geralmente é de até dois anos com pagamentos semestrais de acordo com o
atingimento das metas e resultados.

O GRUPO BRINOX

Realizamos a
distribuição de
R$ 2.248.335
aos
colaboradores
elegíveis
referente ao
Programa de
Participação
de Resultados
(PPR), conforme
estabelecido no
Acordo de PPR.

GRI 102-41 / GRI 201-1 / GRI 201-3
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GRI 401-2

Grupo Brinox

Remuneração e benefícios
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Treinamento e desenvolvimento

Tendo em vista o cenário da pandemia, fomos forçados
a rever nossas ações voltadas para o desenvolvimento
dos profissionais. Não podíamos expor nosso time aos
riscos de contaminação ao Covid-19. Paralelamente, o
Governo Federal anunciou uma medida provisória (MP
937) na qual ficou suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais aos colaboradores.

Além disso, mesmo com o contexto da pandemia, não deixamos de qualificar nosso time comercial. Ao
longo de 2020, realizamos quatro webinars com conteúdos diferentes com o objetivo de qualificar ainda
mais nosso time de promotores e comercial.
• 23/5 Webinar O Futuro das Vendas para gestores comerciais
• 13/6 Webinar Futuro das Vendas para Força Comercial Própria e Representantes
• 17/07 Refresh de lançamentos da marca Brinox
• 24/07 Refresh de lançamentos da marca Haus Concept e Coza
• 21/08 Talheres Brinox
• 23/10 Universo das Panelas
Para o ano de 2021, está sendo programado a retomada de vários treinamentos, focando principalmente no desenvolvimento do time de gestão.

Relatório de Sustentabilidade 2020

Assim, nossa prioridade foi trabalhar a conscientização
do nosso time em relação aos procedimentos de prevenção ao vírus e oferecer o devido suporte àqueles que estavam trabalhando na modalidade de home office.
Realizamos o Programa Trilha Online que contou com
instrutores internos e externos, compostos pelos seguintes temas:
• Inteligência Emocional
• Boas práticas em Home Office
• Uso da ferramenta Teams
• Ergonomia
• Saúde Mental
Os momentos de formação foram fundamentais para
garantir a saúde física, emocional e mental dos colaboradores.

Foram investidos R$277.823,60
em treinamentos e capacitações
presenciais e online.

Grupo Brinox

Investimos constantemente em capacitações porque
acreditamos na evolução do nosso time. Ao contribuir
para o desenvolvimento de nossos colaboradores, eles
se aprimoram, se engajam mais, se sentem mais satisfeitos e o ambiente de trabalho se torna ainda melhor.
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O Grupo Brinox proporciona profissionalização a
adolescentes a fim de descobrir jovens talentos.
Por meio da Lei de Aprendizagem 10.097/2000,
contamos com menores aprendizes no nosso time.
As oportunidades são divulgadas aos filhos de colaboradores e comunidade em geral. Após o término do curso, havendo disponibilidade, ofertamos
uma oportunidade profissional. Iniciamos o ano de
2020 com 34 jovens aprendizes e finalizamos com
27 em função de alguns desligamentos decorrentes de contratos encerrados. Temos uma cota a ser
cumprida em relação à contratação desta modalidade de mão de obra, o que ocorreu com êxito em
2020.
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CAPACITAÇÃO DE JOVENS
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GRI 403-3 GRI 403-4/ GRI 403-5 | GRI 403-6 / GRI 403-7 / GRI 403-9

Saúde e segurança
A Segurança é uma área essencial para o Grupo Brinox e temos o objetivo
constante de prevenção de acidentes/incidentes de trabalho. No ano de
2020, foi ainda mais fundamental e não medimos esforços para manter
nossos colaboradores com saúde, a cada dia, no contexto da pandemia.
Trabalhamos com meta de acidentes zero e o acompanhamento dos indicadores foi realizado em tempo integral.

Utilizamos três principais indicadores de acompanhamento na área: taxa
de frequência de acidentes de trabalho, taxa de gravidade dos acidentes e
número de exames médicos realizados no mês.
Eles nos possibilitam uma análise do status frente à classificação
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e um
suporte para a efetiva realização de nossos programas.

Grupo Brinox

E continuamos focados na meta do acidente zero, em meio ao caos do
contexto vivido. Assim, reforçamos, neste sentido, nossos Diálogos de
Segurança (DDS); encontros mensais; a melhoria de nossas máquinas e
de nossos equipamentos de proteção coletivos e individuais (EPIs), com a
participação dos trabalhadores, e outras medidas para o público operacional. Para os colaboradores que estavam em sistema de home office,
realizamos treinamentos relacionados à ergonomia, enfatizando sobre
posturas adequadas, escolha de móveis e prática de exercícios que possibilitam alongamentos e pausas durante o período de trabalho.
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A pandemia exigiu novos olhares e processos de nossas equipes de trabalho. Tivemos que adequar os espaços para trazer segurança para nossos
colaboradores, para terceiros e para os visitantes que estiveram em nossa
planta ou que realizaram viagens pela organização. Assim, nosso grande
desafio foi implementar algumas novas rotinas e práticas considerando as
questões do Covid-19.
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ACIDENTE DE TRABALHO - TAXA DE FREQUÊNCIA
48

47

27

20 22

13
0

7
0
Janeiro

8

9 9 9

0
Fevereiro

0 9 9

0 0
Março

Abril

Junho

Julho

0

0

Agosto

9

7

0 8
0 0

Maio

32

30

25

0

9 8

0

Setembro Outubro

2018

0

0

Novembro Dezembro

2019

2020

ACIDENTE DE TRABALHO - TAXA DE GRAVIDADE
1809

2.000

1521

1.500
1.000
500
0

856
78 255

51
0

Janeiro

117 61 139

0
Fevereiro

734
0 89 26
0 0

Março

Abril

0 31
Maio

0 0
Junho

209

256
Julho

0

0 82
0

Agosto

90 242
0 21 0

Setembro Outubro

2018

0

0

29 84
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25

38

36

38

Novembro Dezembro

2019

2020
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Taxa Frequência com base Classificação OIT
Mês

Classificação OIT
2018

Classificação OIT
2019

Classificação OIT
2020

Janeiro

Muito Bom

Bom

Muito bom

Fevereiro

Ruim

Muito Bom

Muito bom

Março

Muito Bom

Muito Bom

Muito bom

Abril

Bom

Muito Bom

Muito bom

Maio

Bom

Muito Bom

Ruim

Junho

Muito Bom

Muito Bom

Muito bom

Julho

Muito Bom

Muito Bom

Bom

Agosto

Muito Bom

Bom

Muito bom

Setembro

Muito Bom

Muito Bom

Bom

Outubro

Muito Bom

Muito Bom

Muito bom

Novembro

Muito Bom

Bom

Muito bom

Dezembro

Muito Bom

Muito Bom

Muito bom

O GRUPO BRINOX

TAXAS SEGUNDO A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT

Taxa gravidade (OIT): frequência
• até 20: muito bom
• de 20,1 a 40: bom
• de 40,1 a 60: ruim
• Acima de 60: péssimo

Classificação OIT
2018

Classificação OIT
2019

Classificação OIT
2020

Janeiro

Muito Bom

Bom

Muito bom

Fevereiro

Ruim

Muito Bom

Muito bom

Março

Muito Bom

Muito Bom

Muito bom

Abril

Bom

Muito Bom

Muito bom

Maio

Ruim

Muito Bom

Muito bom

Junho

Muito Bom

Muito Bom

Muito bom

Julho

Muito Bom

Muito Bom

Muito bom

Agosto

Muito Bom

Muito bom

Muito bom

Setembro

Muito Bom

Muito Bom

Bom

Outubro

Muito Bom

Muito Bom

Muito bom

Novembro

Muito Bom

Muito bom

Muito bom

Dezembro

Muito Bom

Muito Bom

Muito bom

Taxa gravidade (OIT): gravidade
• até 500: muito bom
• de 500,1 a 1000: bom
• de 1000,1 a 2000: ruim
• Acima de 2000: péssimo

Grupo Brinox

Mês
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Taxa Gravidade com base Classificação OIT
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Oferecemos vários programas de promoção da saúde voltados para o tratamento e prevenção de
importantes riscos:
• Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional (PCMSO)
• Programa de Conservação Auditiva
• Campanha de Vacinação da Gripe H1N1
• Plano de Proteção Contra Incêndio e Emergências
• Programa de Gerenciamento dos Produtos Químicos
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
Para apoiar a excelência de todo este trabalho, contamos com uma equipe de estudos permanente,
composta por técnicos em Segurança do Trabalho e Enfermagem, Médico do Trabalho, Analista de
Segurança do Trabalho e Engenheiro de Segurança. O objetivo é desenvolver ações de saúde e bem-estar, além de atendimento médico-clínico para os trabalhadores que necessitam.
Também contamos com um Comitê de Saúde e Segurança que identifica riscos, discute seus principais
impactos na prevenção ou mitigação de impactos significativos na saúde e segurança do trabalho e
traça as ações com ordem de prioridade.

Soma-se a todos esses profissionais e esforços, mais 58 voluntários que compõem a Brigada de Emergência que são capacitados para estarem aptos a auxiliar na prevenção e combate a incêndios e para
combater situações imprevistas e de emergência.
SIPAT
Anualmente, promovemos a Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT), juntamente com a
Semana do Meio Ambiente, buscando incentivar a reflexão quanto à segurança e qualidade de vida
dos colaboradores.
Em 2020, tivemos que recriar a programação, para ser efetiva, mesmo à distância, em função da pandemia. Como somos movidos por desafios, preparamos um modelo de treinamento em que todos os
colaboradores puderam ter acesso a palestras de diversos temas relacionados à prevenção, como:
comportamento consciente e seguro no ambiente de trabalho; saúde mental em tempos de Covid-19:
prevenção e proteção das mãos e meio ambiente: qual a importância no ambiente de trabalho.

Programação da Sipat online 2020.

Grupo Brinox

Relatório de Sustentabilidade 2020

Ainda temos a participação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) neste processo.
Ela é composta por 16 colaboradores efetivos e 14 colaboradores suplentes, entre a matriz e a filial.
Este grupo é eleito anualmente e recebe treinamentos diversos, como técnicas de primeiros socorros
e atendimento a princípios de incêndio. Observar e relatar condições de risco no ambiente de trabalho, além de solicitar medidas para minimizá-los, são alguns dos objetivos da CIPA.

61

Campanha de vacinação anual para a
prevenção da gripe;

Treinamento de simulação de evacuação da
empresa;

Treinamento de segurança para operação
de máquinas e equipamentos e para
operação de empilhadeira;

Adequação de máquinas conforme a
Norma Regulamentadora No. 12 (NR-12);

Treinamento de ergonomia para aqueles
que trabalham em Home Office;

Ações de Prevenção ao Covid-19.

O GRUPO BRINOX

O que norteou o nosso trabalho da prevenção e cuidados com a saúde e segurança de nossos colaboradores, no ano de 2020, esteve muito relacionado à pandemia, que nos desafiou a pensar de
maneira diferente o nosso dia a dia, elaborar Plano de Contingência para estabelecer as diretrizes
que a empresa adotou e revisá-las ao longo das mudanças de legislações em todas as esferas.
Planejamos, para o futuro, a implementação de uma cultura ainda mais forte de saúde e segurança
na organização, para que este tema esteja na essência do nosso time, por meio de conscientização,
capacitação e práticas eficazes.
O ano de 2020 nos sinalizou que isto é possível. Nos surpreendemos positivamente sobre o quanto a força de várias pessoas olhando na mesma direção mostrou que, juntos, podemos proporcionar ambientes seguros e cuidar das pessoas coletivamente.

Não medindo
esforços para
oferecer condições
seguras de trabalho
para todos os
colaboradores,
o Grupo Brinox
investiu nesta área,
em 2020, um total de
R$ 258.028,00.

Relatório de Sustentabilidade 2020

Ação de “Boas-vindas” com informações
sobre segurança na empresa;

A SIPAT envolveu, além de nossos colaboradores, suas famílias, que participaram do encerramento do evento anual conosco.

Grupo Brinox

Principais realizações de
Saúde e Segurança em
2020
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Investimos em nossos colaboradores de forma completa. Estamos atentos não somente aos processos de recrutamento e
seleção, treinamento e desenvolvimento, saúde e segurança, mas é extremamente importante reconhecermos nossos talentos, valorizá-los e celebrar cada conquista. Para realizar este tipo de ação, contamos com o envolvimento da liderança e com
as competências da área de Endomarketing e Comunicação Corporativa do Grupo Brinox. No ano de 2020, o valor total de
investimento com ações de endomarketing, doações e comunicação corporativa foi de R$ 257.944,38.

O GRUPO BRINOX

Engajamento e reconhecimento

Este setor dedica-se continuamente a ações de valorização das pessoas; de informação e engajamento; de integração, reconhecimento e celebração; de produção de canais e conteúdos para o público interno; de ações voltadas para a melhoria do
clima organizacional; de disseminação do Nosso Jeito. Além da interface que fazem com a imprensa e a comunidade.
Com a pandemia, muitas iniciativas tiveram que ser reinventadas sem deixar que cada colaborador se sentisse acolhido e
especial para o Grupo.

Principais meios de comunicação interna:
Comunicação face a face; e-mails; aplicativo WhatsApp; murais localizados em todas as unidades (matriz, filial e escritórios);
Intranet e o Portal do RH. Também temos o Canal Aberto, a nossa ouvidoria que acolhe ideias, críticas e elogios e esclarece
os mais diversos assuntos. Os contatos são feitos por meio de formulários em urnas disponibilizadas na fábrica em Caxias do
Sul ou por e-mail.

As principais iniciativas de comunicação interna no ano foram:

Em fevereiro de 2020, antes da pandemia do Covid-19, recebemos a
visita especial de Luiza Helena Trajano, que comanda a rede de lojas
de varejo Magazine Luiza. Além de serem um dos nossos principais
clientes, ela está à frente do grupo Mulheres do Brasil e de diversas
causas que lutam pelo enfretamento da violência contra a mulher.
Portanto, este momento foi importante para estreitar ainda mais
nossas relações em vários sentidos.

Grupo Brinox

• Homenagem a 51 colaboradores que completaram 5, 10, 15, 20 e 25 anos de empresa. Os jubilados foram contemplados
com vídeo e fotos exclusivas para o momento e receberam uma fala especial do nosso presidente. Na impossibilidade de
realização do tradicional evento, a entrega das placas foi feita na empresa, e todos foram agraciados com uma cesta em suas
casas para comemoração em família, além de terem recebido presentes e de ter sido realizada divulgação de fotos na empresa e em redes sociais.
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• Realização de “nuvem de palavras”, em setembro de 2020, após seis meses da pandemia, com a participação de toda a empresa buscando reflexões e aprendizados sobre o momento vivido. Palavras como esperança, adaptação, desconstrução,
resiliência, paciência e gratidão mostraram como o Nosso Jeito está presente no time.
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• Realização trimestral do Encontro de Comunicação de forma virtual. Foram destaques assuntos como indicadores da
empresa, lançamentos de produtos, informações de mercado,
negócio, segurança do trabalho, ações de responsabilidade
social e assuntos de RH.
• Aniversários, nascimento de filhos e conquistas como formatura e graduação continuaram sendo comemorados e os envolvidos receberam um presente para cada ocasião.

Grupo Brinox
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• Todos os colaboradores e seus familiares receberam um kit
especial de Natal e fim de ano. Mesmo à distância, fizemos
questão de nos aproximar de cada colaborador, de seu lar e de
levar uma nova experiência para a vida em família.
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Para o Grupo Brinox, a excelência no atendimento ao cliente é genuinamente importante. Atendemos
clientes corporativos, no Brasil e no exterior, representados por varejistas e distribuidores. Para isso,
investimos em sistemas de atendimento, logística, entrega e suporte para ações promocionais e de
merchandising de forma a atender a esse público com qualidade e agilidade. Além da inovação e design
dos nossos mais de 6 mil produtos disponíveis.

O GRUPO BRINOX

Varejistas e distribuidores

Encerramos o ano de 2020 com mais de 4 mil clientes e milhares de pontos de venda distribuídos por
todo o país, nos cinco continentes e em mais de vinte países.
Um aspecto que mereceu destaque nesse período foi o crescimento expressivo do setor de e-commerce, uma vez que grandes players tiveram que manter suas lojas físicas fechadas em diversos momentos
da pandemia e investiram nas plataformas online. Isto representou uma vantajosa oportunidade para o
Grupo Brinox e seus parceiros.

FEIRA AMBIENTE
É uma das maiores feiras de bens de consumo do mundo, acontece em Frankfurt/Alemanha e os expositores apresentam seus lançamentos de produtos para cozinha. Também é vitrine de sustentabilidade,
design e criatividade para as maiores marcas do setor. A Coza participou pela primeira vez do evento e,
para 2022, teremos um espaço maior destinado às nossas três marcas.
(Ver outras informações sobre este evento na página 41)
ABUP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE UTILIDADES E PRESENTES
A ABUP Home & Gift ocorreu em fevereiro, em São Paulo, e é a mais importante feira da América Latina. Ela promove os lançamentos dos principais players da indústria de decoração, mesa posta, utilidades
domésticas e linha têxtil. O evento recebe, em média, 60 mil visitantes do Brasil e do exterior. O Grupo
Brinox apresentou a linha completa das marcas Brinox, Coza e Haus Concept em um espaço exclusivo
de 560m².

Grupo Brinox

ENCONTRO COMERCIAL 2020
No dia 13 de fevereiro aconteceu, em São Paulo, o Encontro Comercial do Grupo Brinox com todo o time
comercial, em torno de 150 participantes, que puderam conhecer os mais de 700 lançamentos do ano.
Houve muita interação e reforço da identidade das nossas marcas. Fizemos a entrega do “Troféu Representante 100%”, que reconhece todos os representantes que atingiram as metas de vendas em 2019.
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Principais eventos
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Consumidores
O Grupo Brinox também está atento ao relacionamento com seus consumidores.
Afinal, além do desenvolvimento de produtos diferenciados, disponibilizamos diversos mecanismos de escuta e interação.
Em nossas redes sociais – Instagram, Facebook e Linkedin - disseminamos os atributos de nossos produtos, informamos sobre nossos lançamentos e nossa atuação
responsável, e interagimos com as pessoas.
Também temos outros canais de comunicação, específicos para os consumidores,
como o SAB (Serviço de Atendimento Brinox), que pode ser acionado por telefone,
pelo nosso site ou por e-mail. O serviço de atendimento é próprio e busca ouvir e
auxiliar todos aqueles que entram em contato com o Grupo Brinox.

LOJA OURO
Tivemos a honra de receber a premiação ouro na Ebit Nielsen, a maior plataforma de
opinião de consumidores do Brasil. As organizações cadastradas recebem medalhas,
de acordo com a opinião dos consumidores, relatadas em pesquisas de satisfação de
experiências reais de compra, conforme os seguintes critérios: quantidade de pesquisas respondidas, porcentagens de entregas no prazo e probabilidade dos consumidores voltarem a comprar na loja.

Grupo Brinox

Atuamos também com operação própria em marketplaces, representando 30% das
nossas vendas em e-commerce. As maiores vitrines do mercado carregam as marcas
do Grupo Brinox. Americanas, Shoptime, Submarino, Magazine Luiza e Compra
Certa são algumas das principais lojas online que auxiliam os produtos da empresa a
chegarem a um número maior de residências.
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O site Reclame Aqui é outra alternativa para o consumidor nos avaliar e nos dar a
oportunidade de nos aprimorarmos. Em 2020, atingimos o índice de 8.2 na resolução de problemas, com 100% das reclamações atendidas em tempo mínimo de um
dia. Com isso, o Grupo Brinox se credencia como uma das melhores empresas do
segmento de utilidades domésticas nesta plataforma.
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Realizamos investimentos imediatos em uma estrutura robusta de tecnologia voltada à experiência do
usuário, como a “compra em um clique”, a otimização de vitrine para conversão de vendas e o uso de busca
por voz, mecanismo, este, em que somos pioneiros. Por meio do uso de inteligência artificial no site da
Brinox Shop, aumentamos o número de visitas e disparamos a taxa de conversão para 54%, ou seja, os
visitantes se sentem mais instigados a finalizar a compra e convertem-se em compradores oficialmente.
É importante ressaltar a nossa estratégia de disponibilizar produtos exclusivos na Brinox Shop, evitando,
portanto, conflitos com os canais tradicionais. Os produtos exclusivos já representam 26% do faturamento
total do canal.
Atingimos, assim, a marca histórica de mais de 42 mil pedidos emitidos, tendo levado à casa de nossos
consumidores aproximadamente 190 mil produtos (Brinox, Coza e Haus Concept). Os três pilares
relevantes para esta conquista foram: logística, marketing e atendimento. Além de termos equipes
alinhadas com o Nosso Jeito e empenhadas nos resultados coletivos.
Complementando esse conjunto de iniciativas, inauguramos, em agosto de 2020, nosso novo Centro
de Distribuição E-commerce. Ele foi peça-chave para atendermos a esse amplo volume de pedidos.
Conseguimos atuar com embarques em 24 horas e, assim que a malha aérea e rodoviária voltarem ao
normal, devido à pandemia, teremos a capacidade de entrega em 48 horas nas capitais, tempo considerado
extremamente mais ágil o que usualmente contávamos.

402%

pedidos x 2019

50%

aumento taxa de conversão x 2019

2,2 milhões

de visitas em 2020 201% x 2019

11 milhões

de pageviews (aprox.) 214% x 2019
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O ano de 2020 foi desafiador e cheio de oportunidades para os canais próprios do Grupo Brinox. Com
o distanciamento social, fruto da pandemia, buscamos estratégias para melhorar nosso desempenho e o
e-commerce foi um canal de destaque: cresceu cinco vezes mais, em vendas, em relação à 2019.

390%

faturamento x 2019

Grupo Brinox

E-COMMERCE

O GRUPO BRINOX

E-COMMERCE EM NÚMEROS
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GRI 102-09

Ter fornecedores equalizados com o Nosso Jeito é fundamental. Parceiros que tenham qualidade comprovada, processos sustentáveis e ética são fundamentais para o Grupo.

O GRUPO BRINOX

Fornecedores

Assim, nos embasamos em alguns processos para contribuir para a assertiva escolha e alinhamento dos nossos fornecedores e parceiros: divulgamos nossa política de qualidade no portal de fornecedores, temos contratos formalizados
onde estão especificadas as diretrizes da companhia e priorizamos a nossa escolha dando preferência a empresas com
o seguinte perfil:
• fornecedores locais, micro e pequenas empresas e empreendimentos da economia solidária como forma de apoio ao
desenvolvimento econômico sustentável.
• que possuam certificações relacionadas à qualidade e sustentabilidade, como ISO9001, ISO14000 e OHSAS.
Além disso, seguimos o Código de Ética e Conduta do Grupo, que contém as diretrizes para os nossos processos de
compras e demais assuntos pertinentes à área de Suprimentos.
Código de Ética de Suprimentos
Considerar primeiramente os interesses do Grupo Brinox, conhecer e aplicar suas políticas;
Ser receptivo a conselhos competentes, particularmente de compradores mais experientes;
Empenhar-se na obtenção de conhecimentos sobre materiais e processos de fabricação;
Diligenciar para que haja honestidade e denunciar formas de suborno nos negócios junto à Gerência de RH;

Evitar práticas arriscadas que possam desestabilizar sua empresa (exemplo: materiais e serviços sem procedência ou de
procedência duvidosa);
Nunca utilizar sua influência junto a fornecedores para obter vantagem pessoal;
Otimizar a utilização dos recursos colocados à sua disposição para atender aos objetivos da organização;
Respeitar os princípios do “Código de Ética do Grupo Brinox”, normas internas e atender as legislações aplicáveis às suas
atividades.
Os envolvidos direta ou indiretamente no processo de compra ou contratação não podem receber quaisquer vantagens
ou benefícios pessoais provenientes de empresas fornecedoras ou participantes de processo de compra ou contratação.
Brindes devem ser direcionados à área de Recursos Humanos para sorteio no final do exercício; exceto brindes perecíveis ou materiais de expediente que possam ser utilizados no setor.
A confidencialidade das informações técnicas e comerciais dos processos de compra ou contratação devem ser asseguradas, restringindo a divulgação de dados somente entre as partes envolvidas.

Grupo Brinox

Respeitar seus contatos comerciais e exigir que as respectivas obrigações sejam cumpridas conforme previsto no procedimento de desenvolvimento de fornecedores PQB 007;
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Dar pronta e cortês recepção aos legítimos representantes dos fornecedores;
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Responsabilidade
socioambiental
Grupo Brinox
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Crescimento Sustentável

O GRUPO BRINOX

GRI 102-12

Para o Grupo Brinox é fundamental estar próximo aos seus colaboradores, consumidores e comunidades. Acreditamos em nosso crescimento sustentável caminhando lado a lado com os nossos públicos de relacionamento de modo ético e colaborativo e concentrando nossas energias no que é essencial para o nosso negócio
e para a sociedade.

Atuação Social

Somos 60% mulheres no grupo Brinox e fazemos produtos que entram na casa de
milhões de consumidores. Por isso decidimos usar nossa força e nossa voz para
apoiar o protagonismo feminino e lutar pelo fim de qualquer tipo de violência contra a mulher.
Principalmente a partir da pandemia do Covid-19, constatamos que os números de
feminicídios e agressões contra as mulheres aumentarem muito. Nosso propósito
é ajudar a construir novas realidades por meio de análise do cenário, capacitação
e engajamento de todo o Grupo Brinox para que sejamos agentes de informação
e sensibilização a essa causa em nossas famílias, círculo de amigos e comunidade.

Grupo Brinox

Nossa principal causa, no âmbito social, é o enfrentamento à violência contra a mulher. O tema, que representa um grave problema social no Brasil e diz respeito a
todos nós. Ao estudarmos o tema, nos confrontamos com falta de esclarecimento
e informação. Existem diversos tipos de violência, e ao aprender a identificar os
sinais, ao falar sobre o assunto com nossas amigas, filhas, mães, irmãs e colegas podemos ajudar a transformar realidades e evitar ciclos crescentes de violência que
muitas vezes culminam com o feminicídio.
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ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Trabalhamos contra qualquer tipo de discriminação na empresa. Buscamos detectar pontos de melhoria em nossos relacionamentos e em nossa atuação para corrigir, de forma ágil, o que for preciso, e agir de maneira responsável.
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Ações em andamento
• Hoje, somos a única empresa privada de Caxias do Sul a fazer parte da Rede de Proteção
à Mulher e, juntamente com diversas entidades, trabalhamos ativamente para propor,
articular e executar ações de enfrentamento à violência contra a mulher.
• Somos parceiros para inclusão profissional, em nossa empresa, de mulheres atendidas
pela Rede de Proteção.

Os casos de feminicídio no Brasil
cresceram 22,2% entre março e abril
de 2020, em 12 estados do país,
comparativamente à 2019, segundo
dados levantados pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (FBSP).

O GRUPO BRINOX

GRI 102-13

• Destinamos recursos para a viabilização de cursos profissionalizantes para mulheres nas
comunidades carentes de Caxias do Sul.
• Damos suporte às necessidades da Casa de Apoio Viva Rachel, casa de acolhida para mulheres em risco de morte decorrente de violência, em Caxias do Sul.

• Contratamos uma Assistente Social para proporcionar apoio mais estruturado às demandas sociais de nossos profissionais, de todos os gêneros.

Para mais informações sobre as ações realizadas pelo Grupo Brinox na luta contra
a violência às mulheres, acesse http://grupobrinox.com.br/projeto-mulheres/

Feminicídio: é o homicídio praticado contra a mulher em
decorrência de menosprezo ou discriminação ao seu gênero
ou de violência doméstica e familiar.

Grupo Brinox

• Formamos 30% das mulheres do Grupo Brinox, promovendo o Workshop de Formação
Humana com temas como orçamento familiar, relacionamentos saudáveis, violência e
redes de apoio e autoestima, com o objetivo de torná-las agentes de mudança em suas
famílias e comunidades.
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• Desde 2018, apoiamos as iniciativas da campanha anual e internacional dos 16 Dias de
Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

71

O GRUPO BRINOX

Exposição Zapatos Rojos
(Sapatos Vermelhos)

No próximo ano, lançaremos a identidade do projeto para que
nossa causa ganhe mais visibilidade e engaje mais pessoas
nessa luta. Por fim, planejamos continuar apoiando causas de
incentivo ao protagonismo da mulher no mercado de trabalho.

Grupo Brinox

Para 2021, pretendemos formar cerca de 60% do time de
mulheres, por meio de workshops virtuais, para que cada vez
mais possamos desenvolver uma Rede de Proteção e abordar
a questão da violência contra a mulher junto ao público interno.
Além disso, realizaremos sensibilizações das nossas lideranças,
de modo a torná-las capazes de perceber sinalizadores de
violência doméstica e entender como proceder caso haja
necessidade de encaminhar colaboradoras para o atendimento
psicossocial.
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A matriz do Grupo Brinox sediou, em agosto de 2020, a
exposição da arquiteta e artista mexicana Elina Chavet
que presta uma homenagem à sua irmã, assassinada pelo
companheiro há dez anos. A ação iniciou no México e busca
representar, por meio de sapatos vermelhos, as mulheres
vítimas de feminicídio. Realizamos esta ação em parceria
com a Coordenadoria da Mulher de Caxias do Sul (vinculada
à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção
Social) com a mostra de 100 sapatos alusivos às 100 mulheres
assassinadas no estado do Rio Grande do Sul em 2019.
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Ações junto à comunidade
O Grupo Brinox é sensível às necessidades da comunidade
e apoia iniciativas que valorizem o desenvolvimento social e
econômico do meio em que está inserido. Dessa forma, promovemos ações com o objetivo de ajudar a minimizar as carências dos que mais necessitam e colaborar para um futuro
melhor de toda a sociedade.

Além disso, foram realizadas diversas iniciativas para apoiar
as instituições das nossas regiões de atuação, além das comunidades onde estamos inseridos, para apoiar no tratamento
e mitigar as consequências da pandemia (vide página 09).

Grupo Brinox

Em 2020, a empresa colaborou com o Lar da Velhice São
Francisco de Assis, a Casa de Apoio Viva Rachel, a Instituição Anjos Voluntários e com diversos projetos da Associação
Mão Amiga. Foram realizadas doações de alimentos e utensílios domésticos.
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Assim, atuamos de forma participativa por meio de doações
de alimentos e utensílios domésticos produzidos pelas marcas do Grupo, além de máscaras de proteção desenvolvidas
internamente com esse fim.
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GRI 102-11

O Grupo Brinox busca sempre melhorar e aperfeiçoar seus produtos e processos e, com isso, minimizar os
impactos ambientais. Na operação, não impactamos o ambiente de forma agressiva e utilizamos processos
mais limpos de produção.
Nossa matriz, em Caxias do Sul, completou 32 anos de funcionamento e não há nenhum registro de
acidente ambiental em nossa história. Esse dado é resultado da atenção e dedicação constantes dos nossos
colaboradores, de processos e políticas bem desenhadas e de grandes investimentos destinados a cuidados
ambientais.
Por meio de procedimentos internos, como instruções de trabalho principalmente quanto ao manejo de resíduos
e efluentes gerados, as abordagens de precaução são inseridas para todos os colaboradores, acompanhadas
pela equipe da área de Meio Ambiente, sendo também auditadas por órgãos externos.

A empresa está sempre em
busca de melhores práticas,
por isso não envia resíduos
para aterros industriais e
possui laudos de cobertura
vegetal de todas as suas
instalações.

Solos contaminados são extremamente prejudiciais ao ecossistema. Cientes disso e, por iniciativa própria, o
Grupo Brinox possui laudos de análise nesse sentido. Foram coletadas amostras em diversos pontos do parque
fabril e nenhuma não conformidade foi identificada.
Em 2020, devido à pandemia, não foi possível realizar diversas atividades que estavam planejadas, como
visitas na Estação de Tratamento, treinamentos nos setores, palestras e atividades com engajamento para
a comunidade, como já realizado em outros anos. Alguns projetos foram adiados devido à redefinição de
investimentos.
Concentramos nossos esforços nas atividades diárias, cumprindo as condições e restrições da Licença de
Operação Ambiental, assim como as demais normativas da área e da empresa. Investimos cerca de R$ 480
mil em proteção ambiental, com destaque para transporte e destinação de resíduos, tratamento de efluentes,
análises laboratoriais, auditorias e taxas, custos das áreas ambientais e dos treinamentos, além de melhorias na
estrutura e equipamentos na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).

Grupo Brinox

Estamos sempre em busca de melhores práticas: não enviamos resíduos para aterros industriais; temos laudos
de cobertura vegetal de todas as nossas instalações e, para o controle efetivo de gases e partículas resultantes
dos processos produtivos; realizamos análises atmosféricas anuais. Alguns equipamentos dispõem de filtros
para a eliminação dos poluentes e investimos na substituição de um flotador mais eficaz para a nossa Estação
de Tratamento de Efluentes (ETE).
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Respeitamos as regulamentações ambientais aplicáveis à companhia e não temos passivos ambientais. Assim, a
legislação ambiental é seguida fielmente, com monitoramento dos documentos ambientais obrigatórios, como
licenças ambientais, registro de gerenciamento de impactos e apresentação de relatórios periódicos.
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Mobilizações em 2020
Participamos da 1° Semana Lixo Zero Caxias do Sul juntamente
com outros segmentos do município. Foram realizadas atividades voltadas a ações sustentáveis envolvendo a comunidade.
O evento tem por objetivo difundir o máximo aproveitamento
e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis, orgânicos,
industriais e, ou mesmo, a extinção do encaminhamento desses
materiais para os aterros sanitários e/ou para a incineração.

• “Dia D” - sem sacolas plásticas: Também como forma de apoio
à campanha Lixo Zero, convidamos nossos clientes a levarem
sacolas retornáveis ao realizarem compras na nossa loja. A
campanha aconteceu em 14 cidades do Rio Grande do Sul e
teve como objetivo gerar a reflexão sobre a necessidade do
uso de sacolas plásticas.
Em função da pandemia, não foi possível desenvolver mais
ações presenciais, conforme habitualmente procedemos. Mantivemos as orientações aos nossos colaboradores, com materiais internos já existentes relativos à educação e conscientização ambiental, como o descarte correto de resíduos.

Grupo Brinox

• Descarte da embalagem de nossos produtos: de 23 de outubro a 1º de novembro, durante a Semana Lixo Zero, promovida pela unidade do Instituto Lixo Zero Brasil, em Caxias do
Sul, disponibilizamos em nossa loja, um ponto de descarte
para embalagens. Os clientes puderam optar por levar apenas o produto e nós descartamos corretamente a embalagem.
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Realizamos duas ações relacionadas ao melhor aproveitamento
de embalagens com o propósito de envolver nossos colaboradores e clientes.
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Nosso impacto

GRI 305-5

Energia
Compramos energia do mercado livre e exigimos que a sua procedência seja de fontes sustentáveis, renováveis e limpas. O Grupo Brinox
recebeu, por mais um ano, o reconhecimento por utilizar somente energia elétrica proveniente de uma matriz ambientalmente sustentável por
meio da utilização de energia de fontes limpas, como eólica, solar, biomassa e PCH (Pequena Central Hidrelétrica).
Com a utilização de energia de fonte renovável, obtivemos um excelente indicador de sustentabilidade, que desde 2013 totalizou 3.932,02
tCO2, ou seja, essa foi a quantidade de emissões de gases de efeito estufa que deixamos de emitir por utilizarmos energia elétrica de fontes
renováveis que não agridem o meio ambiente.
Como forma de unir economia e sustentabilidade, utilizamos telhas translúcidas em todo o parque fabril, permitindo a entrada de luz natural no
ambiente. As paredes e telhados possuem revestimento com manta de lã de vidro, proporcionando, assim, mais conforto térmico e acústico ao
ambiente. Essa proteção funciona como uma barreira, diminuindo a incidência de calor e também minimizando os ruídos do ambiente interno.
Importante destacar que esse material é classificado como incombustível e antichama, certificado por norma e testes de laboratório.
Em 2020, houve aumento de níveis de produção em Caxias do Sul, gerando, também, aumento dos combustíveis utilizados no processo.

Combustível

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eletricidade

14.755 kw/h

14.768 kw/h

12.576 kw/h

11.249 kw/h

14.309 kW/h

16.527 kW/h

18.831 kW/h

20.452 kW/h

Óleo
combustível

2.090 l/(ano)

N.A

4.000 l/(ano)

4.000 l/(ano)

3.000 l/(ano)

N.A

3.000 l/(ano)

5.000 l/(ano)

Gás natural

N.A

13.360 m3

13.522 m3

11.541 m3

17.202 m3

21.874 m3

28.572 m3

35,826 m3

Grupo Brinox

O consumo de Gás Natural (GN) pelo Grupo Brinox se dá, em parte, pelas máquinas da produção.
O óleo combustível, por sua vez, é usado no gerador. E a eletricidade é usada para maquinários e iluminação das nossas instalações.
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GRI 302-1

Combustíveis (média kw/h dia)
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Aproveitamento e tratamento de água

O GRUPO BRINOX

GRI 303-1 /GRI 303-2 /GRI 303-3 / GRI 303-4 / GRI 303-5

A busca por um processo produtivo sustentável sempre esteve em nosso DNA. Desde a construção
das instalações atuais, em Caxias do Sul, temos um sistema de captação da água da chuva, no qual
ela passa por processo de filtragem para posterior uso, que tem a capacidade de armazenamento de
1 milhão de litros. Esses são utilizados nos processos produtivos, vasos sanitários e na irrigação dos
jardins. Assim, reduzimos o consumo dos recursos hídricos da região em que atuamos e alcançamos
ótimos resultados de eco eficiência.

Com relação ao descarte de água, tratamos de 100% do efluente gerado, resultante dos processos
industriais, restaurantes e sanitários. O efluente industrial passa por tratamento primário físico
e químico, unindo-se ao efluente sanitário e do restaurante para tratamento biológico. Antes do
descarte final, o efluente passa, ainda, pelo tanque de desinfecção. O Grupo possui a capacidade de
tratar e descartar a vazão de até 130m³/dia de água.
O resíduo resultante do tratamento em Caxias do Sul é encaminhado para coprocessamento em
empresa especializada. Para confirmar a eficiência do processo, são realizados controles diários
e análises mensais, e, ainda, o aquário localizado na Estação de Tratamento e Efluentes (ETE) é
abastecido com o efluente após o tratamento.

CONSUMO DE ÁGUA/DIA
• 10 m³ de água consumida da rede pública
• 45 m³ de água consumida da cisterna.

Grupo Brinox

Por meio da
reutilização da água da
chuva, conseguimos
contribuir com a
minimização do
impacto do nosso
sistema na natureza.
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Parte dos recursos hídricos utilizados pelo Grupo Brinox é proveniente da rede pública, que é
abastecida pela Bacia Hidrográfica Taquari-Antas e pela Bacia Hidrográfica do Caí. No entanto, a
maior parte dos recursos hídricos utilizados vem da captação da água da chuva para ser aproveitada
nos processos industriais, sanitários, jardins, dentre outros. A utilização da água da rede pública se
destina principalmente ao consumo humano, higiene pessoal e restaurante da empresa.
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Materiais usados
no processo produtivo

GRI 301-1 / GRI 301-2

TRANSFORMAÇÃO (KG)

SUCATA (KG)

%

22.894,27

38,6

1,54

Aço inox

1.449.000,53

7.802,86

4,76

Alumínio

1.305.961,18

7.484,00

8,83

Polímeros

1.128.261,56

42.799,60

46,69

Total

3.906.117,54

58.125,06

61,82

Aço carbono

Grupo Brinox

MATERIAIS

Relatório de Sustentabilidade 2020

Em função da grande diversidade de materiais e unidades de medida utilizados em
nosso processo produtivo, para efeito deste relatório, optamos em relatar apenas os
consumos anuais de aço, plástico e alumínio, conforme quadro abaixo.
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Em nosso Grupo, após armazenamento temporário na Central de Armazenamento de Resíduos, a destinação final dos resíduos se dá conforme a classificação. A maioria deles são destinados para reaproveitamento
ou reciclagem, parte para processamento e somente orgânicos e rejeitos são destinados para o aterro sanitário.
PRODUTOS RECICLÁVEIS
Os produtos das nossas marcas Brinox, Coza e Haus Concept são recicláveis:
• Todas as peças em polipropileno (plástico), na cor preta, são reutilizáveis;
• O plástico colorido não é descartável, mas pode ser moído e voltar a ser utilizado;
• O inox é 100% reciclável;
• O alumínio é 99% reciclável.
Sustentabilidade é um dos pilares do Grupo Brinox e isso continuará norteando nossas ações futuras. Para
os próximos anos, planejamos formar um Comitê de Sustentabilidade para ações, investimentos e melhorias
das nossas unidades produtivas e do negócio, como um todo.

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS

1%

aterro sanitário

reaproveitamento/
reciclagem

9%

coprocessamento

reciclagem
915 toneladas
90%

REAPROVEITAMENTO/
RECICLAGEM
papelão, plástico, sucatas de
alumínio, inox, óleo usado,
embalagens, entre outros.

109

toneladas

9%

Cooprocessamento
resíduos contaminados
em geral.

7toneladas

1%

Aterro Sanitário
resíduo orgânico e rejeito.
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A correta separação, classificação, armazenamento e destinação dos resíduos traz benefícios ao meio ambiente, entre eles, a diminuição da retirada de matéria-prima da natureza, gerando economia de água e energia, além de reduzir a disposição inadequada de lixo.

90%

O GRUPO BRINOX

GRI 306-1 / GRI 306-2 / GRI 306-3 / GRI 306-4 / GRI 306-5

Grupo Brinox

Resíduos
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Ética e Compliance

GRI 102-16 / GRI 102-17 / GRI 205-2

Código de Conduta
O novo Código de Conduta foi totalmente revisado em 2019 e está baseado nas melhores práticas de mercado. Ele foi disponibilizado para todos os colaboradores e divulgado
nos principais canais de comunicação (intranet, redes sociais e murais).
Este é um dos pontos abordados com os novos colaboradores no programa de acolhimento. Os novos integrantes da empresa assinam o documento, registrando a sua ciência e concordância com as questões éticas e de Compliance do Grupo Brinox, e recebem
o Código de Conduta.

Grupo Brinox

Embora a área seja recente, instituída em meados de 2019, suas entregas
já são consideradas bastante significativas. Entre elas, estão a reestruturação do Código de Conduta, que segue as melhores práticas adotas pelo
mercado; a gestão do Programa de Integridade; a gestão da matriz de riscos e o acompanhamento de ações que mitiguem estes riscos, servindo
como apoio a todas as áreas. Além disso, a área é responsável pela gestão
do Canal de Denúncias, pela coordenação do Comitê de Ética e por outras
tantas atividades que permeiam o tema, relacionadas ao planejamento e
tomada de decisão, à conformidade com normas, leis, regulamentos, políticas e diretrizes estabelecidas dentro e fora do Grupo Brinox.
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Para o Grupo Brinox é de extrema importância o alinhamento e coerência
entre a atitude e a fala. Nossa empresa acredita no poder da verdade como
a única forma para estabelecer confiança duradoura em todas as suas relações, com todos os seus públicos: colegas, investidores, clientes, fornecedores, instituições financeiras e a sociedade como um todo. Por isso, os
integrantes da empresa devem estar informados e conscientes sobre as
questões éticas que envolvem o negócio e suas práticas. Para disseminar
e acompanhar as boas práticas, foi incorporada ao negócio a área de Compliance, formada por três profissionais com conhecimentos específicos e
complementares, devidamente certificados no tema e que são responsáveis por fomentar a divulgação e envolvimento das pessoas.
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Em fevereiro de 2020, antes da pandemia e do distanciamento social, foi realizado o Programa Integridade, presencialmente, para aproximadamente 550 colaboradores. Nele, as
questões sobre ética e moral foram reforçadas e o destaque foi para o Código de Conduta e
os canais de comunicação para assuntos éticos disponíveis pela empresa.

O GRUPO BRINOX

Programa Integridade

Matriz de Riscos
A área de Compliance avalia, identifica e controla os riscos inerentes ao negócio através
de sua Matriz de Riscos com o intuito de mitigá-los. A Matriz de Riscos é um documento
extremamente importante, estratégico e dinâmico. Ele é atualizado periodicamente e visa
levantar, avaliar, acompanhar e controlar a exposição de fragilidades da empresa sob a ótica
interna e externa. Os riscos podem ser operacionais, legais, dentre outros e são categorizados conforme sua probabilidade e impacto para o negócio.

Canal de Denúncias

Comitê de Ética
Formado por nosso CEO, pelo Gerente de Recursos Humanos, pelos representantes de
Compliance, por um diretor sorteado e um auditor nomeado pelo Fundo de Investimentos,
o Comitê realiza reuniões periódicas sobre os indicadores e toma decisões acerca das denúncias apuradas pelo canal oficial da empresa. É orientado pelo Código de Conduta e por
um Regimento Interno.

Grupo Brinox

O Canal de Denúncias é gerido por uma empresa externa, buscando seguir com os princípios éticos do negócio e tratar os temas com total isenção. A avaliação inicial da denúncia é
feita por essa empresa, que, após análise, encaminha notificação para os membros do Comitê de Ética. Caso algum membro do Comitê esteja mencionado na denúncia, de forma a
gerar credibilidade ao processo, esta pessoa não é envolvida. Se necessário, o Comitê pode
acionar outras áreas do Grupo, bem como algum terceiro para investigar determinada questão e dar andamento às medidas cabíveis.
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A área de Compliance também foi responsável pela implantação do nosso Canal de Denúncias, destinado aos colaboradores, bem como ao público externo - clientes, fornecedores e
comunidade - para relatarem situações em que há o descumprimento de questões presentes em nosso Código de Conduta.
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Formas de acessar os

Canais de denúncias
• Telefone 0800.799.8576
• Email: canaldedenuncias.grupobrinox@iaudit.com.br

Este conjunto de pessoas, instrumentos e processos objetivam amparar a transparência do
nosso negócio e auxiliar no nosso relacionamento com nossos públicos.

Grupo Brinox

Qualquer um desses canais garante profissionalismo e sigilo no tratamento das ocorrências.
Avaliamos criteriosamente a procedência de cada denúncia e protegemos o anonimato do
denunciante.
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• Hotsite: denuncia.iaudit.com.br/sistema/grupobrinox
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Para os próximos anos, planejamos:
• Intensificar nossas campanhas de divulgações e treinamentos para o público interno, ao longo do
ano, e criar, por exemplo, o “Dia de Compliance”, para reforçarmos a importância do tema.
• Inserir o Código de Conduta e o Canal de Denúncia no site do Grupo Brinox, para serem
acessados ainda mais facilmente.
• Implementar os requisitos completos de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais - no que tange ao inventário de dados, escolha assertiva de
fornecedor, divulgação e envolvimento de todas as áreas de
negócio.
Neste caminho, nos empenhamos na transparência e segurança do
nosso negócio, buscando vantagem competitiva e credibilidade em
nosso mercado.
Cabe destacar, ainda, que nosso Grupo é auditado
periodicamente, interna e externamente. A auditoria externa é
realizada pela Ernest & Young.
Também atuamos no Compliance de terceiros, ou seja,
empresas que têm relacionamento conosco no
processo produtivo, como serviços de alimentação,
portaria, dentre outros. E os próprios
parceiros do Grupo Brinox nos auditam
da mesma forma. Portanto, os nossos
procedimentos neste campo são
essenciais para os bons resultados
do nosso negócio.

O GRUPO BRINOX

GESTÃO DO RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
DO CAPITAL HUMANO
AÇÕES DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
SEGURANÇA E QUALIDADE
DOS PRODUTOS VENDIDOS
ÉTICA E COMPLIANCE
NOS NEGÓCIOS
GESTÃO DE CRISE E
CONTROLES INTERNOS
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE
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Tratar e dialogar sobre assuntos legais e referentes à ética é complexo e desafiador. O ano da
pandemia também trouxe um contexto novo. Análises e percepções que usualmente fazemos de forma
presencial foram remodeladas em função do isolamento social. Afinal, o “olho no olho” e as conversas
informais, in loco, nos trazem elementos importantes para o nosso trabalho.

Conectar pessoas e riquezas,
gerando prosperidade

Grupo Brinox

Principais desafios e ações para o futuro
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financeiro
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Desempenho

Grupo Brinox

O GRUPO BRINOX

6
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O GRUPO BRINOX

Nossos resultados

Como consequência de todo esforço e agilidade no tratamento dessa crise, conquistamos resultados positivos. Mais do que recuperar a defasagem
dos primeiros meses do ano nos últimos cinco meses de 2020. Atingimos
marcos históricos, com o alcance do melhor desempenho financeiro dos últimos cinco anos. Avaliamos, a partir dos resultados obtidos, ter conquistado um importante market share. Sustentamos a posição de segundo grupo
de utilidades do Brasil com variedade significativa de itens.
Lançamos mais de 700 produtos, cerca de dois por dia. Nossa capacidade de produção é de 150 toneladas de aço inox, 500 mil panelas por mês,
4 milhões de talheres por mês e 250 toneladas de polímeros mensais.
GRI 201-1 / GRI 203-1

Grupo Brinox

Os resultados do Grupo vêm progredindo de modo sustentável ao longo
dos anos, em curva crescente e, apesar do temor nos primeiros meses do
exercício de 2020, a tendência de crescimento se manteve e até superou
expectativas. 2020 foi o ano mais desafiador da história do Grupo Brinox.
Lidamos com incertezas econômicas interna e externamente, prorrogação
de recebíveis, revisão da nossa estrutura. Toda empresa fez movimentos
importantes de grandes ajustes, desde reduzir folha de pagamento e aderir aos programas do governo (MP 927 e MP 936) à conversão das linhas
de produção para entregas condizentes às oportunidades identificadas.

Relatório de Sustentabilidade 2020

O Grupo Brinox vem sustentando crescimento nos últimos anos e ampliando portfólio. Até 2011, entregamos ao mercado apenas produtos feitos em inox. A partir de 2012, incorporamos o plástico com design com
a Coza. Em 2014, passamos a fabricar panelas em alumínio e, em 2015,
adentramos no segmento de produtos de melamina, cristais e vidros.
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REFLEXOS DO CORONAVÍRUS E SUPERAÇÃO
O primeiro semestre de 2020 foi totalmente impactado pelo Covid. Após a retomada do varejo,
no início de maio, percebemos um crescimento praticamente inédito no Brasil no setor de casa.
Nos reestruturamos para enxugar custos e despesas e em junho e julho a virada foi perceptível.

As vendas por e-commerce ganharam força na pandemia, sinalizando 390% de aumento nas
vendas deste canal comparado com o cenário de 2019, com destaque para a marca Brinox. Além
disso, houve aumento de 140% nas vendas de todos os canais digitais do Grupo Brinox.
Para o futuro, miramos em um forte crescimento. Alguns dos projetos que acreditamos que serão cruciais nesse sentido são a expansão da linha no Espírito Santo, inclusão de novos e importantes produtos em nosso portfólio, além de grandes projetos industriais. Planejamos ampliar
presença no mercado externo e dar ainda mais força aos canais digitais de vendas.

Grupo Brinox

No período, nosso investimento em Capex somou R$17,1 milhões, tendo havido cortes mínimos
apesar do cenário pandêmico. Houve aumento de 88% frente à 2019. Destacam-se o aumento
de capacidade produtiva na fábrica de Linhares (ES), com novas linhas de produção de panelas,
a ampliação do nosso Centro de Distribuição e o desenvolvimento de novos produtos.
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Nossa receita líquida em 2020 foi de R$ 310,8 milhões, crescimento de quase 25% na comparação com 2019. Nosso lucro líquido, que totalizou R$ 34,9 milhões, teve ampliação de 406%
em relação ao exercício anterior. Atribuímos os resultados positivos especialmente ao aumento da demanda e consumo de produtos para casa, aos novos canais e clientes conquistados, a
exemplo do canal e-commerce, e à capacidade produtiva de reagir de forma rápida à demanda
do mercado.
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GRI 401: EMPREGO 2016
Item

Descrição

Páginas/Respostas

401-1

Novas contratações e rotatividade de empregados

Página 54

401-2

Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são
oferecidos a empregados temporários ou de período parcial

Página 55

403-3

Serviços de saúde do trabalho

403-4

Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos trabalhadores
referentes a saúde e segurança do trabalho

403-5

Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho

403-6

Promoção da saúde do trabalhador

403-7

Prevenção e mitigação de impactos de saúde e segurança do trabalho
diretamente vinculados com relações de negócios

403-9

Acidentes de trabalho

Grupo Brinox
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EXPEDIENTE
Presidente
Christian Hartenstein
Diretores
Ricardo Herber
Márcio Rossi
Gustavo Pretto
Coordenação Geral
Setor de Comunicação Corporativa - Área de Recursos Humanos

Para mais informações, contate
Setor de Comunicação Corporativa
endomarketing@grupobrinox.com.br
Agradecemos pela participação de todos os profissionais do Grupo Brinox que contribuíram para a produção deste relatório.
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Consultoria GRI, conteúdo e design
Aurora Comunicação Criativa
www.auroracomunica.com.br
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