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Mensagem DO CEO

É um enorme prazer uma vez mais compartilhar as realizações do
Grupo Brinox por meio deste Relatório, que traz a síntese da nossa
atuação no ano de 2021 e que representa o resultado do trabalho e
dedicação de nossas equipes e de cada um de nossos colaboradores, não somente no aspecto financeiro e comercial, mas também no
aspecto de impacto social e impacto ambiental.
O período abordado, 2021, ainda foi um ano marcado pelos enormes
desafios da pandemia da Covid-19, com intensa instabilidade e momentos de certa normalidade. Novamente nossas equipes enfrentaram com sucesso os desafios que esta situação atípica nos impôs.

Ao mesmo tempo, os desafios de sustentabilidade estão sendo cada
vez mais debatidos e priorizados mundialmente. Não há mais tempo
a perder. Como sociedade temos que atuar rápido para reverter com
urgência a emissão de gases do efeito estufa. Consideramos que é
nossa responsabilidade direta e indelegável trabalhar em soluções
para garantir que nossa operação tenha um efeito neutro em emissões. Estamos agindo com foco nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU e temos o compromisso de fazer mais,
avançando no que se refere à escolha de insumos sustentáveis e renováveis, aos corretos processos produtivos, ao estímulo crescente
à reciclagem em toda a nossa cadeia. Nos orgulhamos por registrar
que em 2021 utilizamos 100% de energia de fontes renováveis (eólica
e solar), além de utilizarmos água que recoletamos da chuva para
nossas operações industriais. Também fazemos questão de somente trabalhar com produtos feitos de matérias-primas reutilizáveis.
Em 2021, 98% de nossa receita foi gerada com produtos praticamente 100% recicláveis.

guir. No que tange aos resultados financeiros, tivemos uma
performance sólida com mais de 20% de crescimento de receita, aumento em vendas no varejo tradicional como no on-line,
em número de clientes e no volume de exportações. Em relação a nossas operações, em 2021 consolidamos nossa unidade
fabril e finalizamos nosso novo centro de distribuição em Linhares/ES, onde já contamos com um time competente de quase
500 pessoas.
A pandemia tem trazido aprendizados e transformações para
o mundo e para as pessoas. Estamos mudando paradigmas,
reinventando processos, buscando caminhos conciliadores e
produtivos entre “o antes e o depois” da Covid-19. É uma oportunidade ímpar para pensarmos novas formas de trabalhar e
de se relacionar, selecionando o melhor dos “dois mundos”.
Tudo isso ergueu pontes importantes para vislumbrarmos
2022 e o futuro. Olhamos para o nosso segmento e para o Brasil com otimismo e continuaremos investindo, como todos os
anos, em novas linhas de produtos, em nossa produção e distribuição, em inovação e, principalmente, nas pessoas. Acreditamos que, por meio delas, podemos nos diferenciar e crescer
ainda mais. O contexto é turbulento, mas trabalhando com
foco, esforço e seguindo nossos valores estaremos bem preparados e com competitividade para superar os obstáculos.
Em nome do Grupo, espero que este Relatório contribua para
você conhecer um pouco mais sobre o Nosso Jeito, as nossas
iniciativas e os nossos resultados. Boa leitura!

Também continuamos colocando renovada energia em ações de
impacto social nas comunidades onde atuamos. Especialmente,
ressalto nosso esforço na luta contra a violência de gênero, que continua sendo nosso principal foco, no qual temos trabalhado dentro
e fora da empresa em várias ações que podem ser conferidas a se-

QUEM SOMOS

GRI 102-14

Christian Hartenstein
Presidente

Grupo Brinox

Relatório de Sustentabilidade 2021

4

SOBRE O

Relatório

É com muito orgulho que nos aproximamos de você com este conteúdo, levando o Nosso Jeito e
nossas iniciativas para que possa nos conhecer mais. Este material traz parte da nossa filosofia
e as nossas principais ações sociais, ambientais e econômicas ao longo de 2021. Nosso Relatório
segue as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) como parâmetro, uma referência mundial
de relato de ações sustentáveis*.
Somos um Grupo com 33 anos de história que engloba, atualmente, as marcas Brinox, Coza e
Haus Concept, no segmento de utilidades domésticas, ofertando mais de 6.000 itens. Neles imprimimos nosso DNA: inovação, design e valorização das pessoas.
Pessoas. Esta palavra tem um grande significado para nós. Sejam clientes, parceiros, consumidores, colaboradores, fornecedores, etc. Levamos a sério a nossa missão de “transformar, positivamente, o dia a dia das pessoas”. Este é o propósito das soluções que oferecemos aos diversos lares
e ambientes que nos escolhem.
O ano de 2021, assim como o anterior, foi um período de desafios e incertezas, mas também de
aprendizado, crescimento, muito cuidado com nosso time e fortalecimento do nosso relacionamento com toda a nossa cadeia. Crescemos em números, em conhecimento e fomos impulsionados a repensar formas de trabalhar, de agir e de nos conectar.
Escolhas aparentemente simples vão mudando as pessoas e o meio ambiente. Este Relatório, por
exemplo, neste ano, traz algumas novidades: a versão impressa, em tiragem reduzida, está disponível em papel com certificação florestal internacional e em versão mais sintética e econômica.
Aqui você confere a íntegra dos conteúdos. Também inserimos um Glossário, ao final, para facilitar
o seu entendimento sobre o que envolve o nosso negócio.
Te convidamos a mergulhar neste material que preparamos com zelo e seriedade.
* Este Relatório, validado por nosso CEO, Christian Hartenstein, descreve nossas ações no período entre
1º de janeiro e 31 de dezembro de 2021. A relação completa dos indicadores GRI encontra-se na página 81.

grupobrinox.com.br
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PERFIL DO

Grupo Brinox
Somos um dos maiores fabricantes de utilidades domésticas do Brasil, com mais de 6.000 itens das marcas Brinox, Coza e Haus Concept.
Atuamos há mais de 3 décadas no segmento Houseware. Nossa Matriz
está instalada em Caxias do Sul/RS e atualmente temos um centro de
distribuição em Linhares/ES, um showroom em São Paulo, escritório
de apoio logístico na China e importadores de todos os continentes.
A trajetória do Grupo Brinox é constituída por importantes marcos de
expansão e crescimento sustentável.

GRI 102-1 / 102-2/ 102-3 / 102-4 / 102-7
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L inha do tempo

D O GRUP O BRINOX
Aquisição da
Haus Concept, marca líder
de produtos em melamina

Início da
produção de
talheres

2002
Início da
produção de
lixeiras

1988

2007

Primeira
loja física do
Grupo Brinox

Primeira
participação
na feira
internacional IHA
Chicago, EUA

2016

2019

2015

Início da produção
em alumínio

2014

Início da operação
de televendas

2013

2011

2012

Brinox é
adquirida
pelo fundo de
investimentos
Southern Cross
Group

• Aquisição da Coza
e expansão para
segmento de plásticos
de alta qualidade;

Inauguração do
e-commerce D2C

2020

2021

• Início da operação
na cidade de
Linhares/ES
• Participação na
Feira Ambiente na
Alemanha

Lançamento
da linha de
produtos em
cerâmica

• Lançamento das
categorias vidro e
cristal

• Escritório aberto em
Guangzhou, China

A Brinox é líder no
segmento de panelas;
a Coza é referência em
design e a Haus Concept
é pioneira em produtos
100% melanina no Brasil.

Fundação Caxias do
Sul/RS

GRI 102-1 / 102-2/ 102-3 / 102-4 / 102-7
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GRI 102-1 / 102-2/ 102-3 / 102-4 / 102-6 / 102-7

PRE SENÇ A N ACION AL
Atuamos de forma integrada. Cada unidade é projetada para atender nossos
clientes internos e externos com qualidade e agilidade.
Comercializamos os produtos das marcas Brinox, Coza e Haus Concept em
todo o Brasil e em mais de 30 países.
Expandimos nossa produção para a
unidade em Linhares, no Espírito Santo, para atuarmos de forma ainda mais
estratégica na perspectiva comercial e
logística.
Em 2021, a nossa exportação representou 6% do faturamento da empresa e caminhamos para ampliar ainda mais esse
índice nos próximos anos (veja mais detalhes sobre Exportação, no item “Negócios e Estratégia”, página 17 ).
A qualidade dos produtos, o atendimento ao consumidor final, a relação de
confiança com os parceiros, o respeito
ao meio ambiente e a valorização das
pessoas são questões prioritárias em
nosso cotidiano, em qualquer parte do
globo onde estamos presentes.

QUEM SOMOS

e global

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGÍSTICO

China
Apoio comercial e logístico em
Guangzhou, na China, para os
processos de exportação de
produtos.

FILIAL

Linhares.ES
94 mil m² de área total e 42 mil
m² de área construída.
Produzimos toda linha de
alumínio que envolve panelas,
frigideiras, fervedores,
tapioqueiras Wok, entre outros
itens em alumínio.

São Paulo.SP
Showroom: Espaço nobre na Avenida
Paulista, com 500 m², em São Paulo, capital.
Escritórios de apoio: Time comercial próprio
atuando nacionalmente.
CD

Serra.ES
Caxias do Sul.RS
Loja de fábrica: Grupo Brinox
Shop (Caxias do Sul/RS):
comercialização de produtos
das marcas Brinox, Coza e
Haus, em 600 m².

Matriz: Caxias do Sul/RS: 80 mil m² de área total e 41 mil m² de
área construída.
Fabrica-se toda a linha de talheres, conformados e injetados,
onde se configuram todos os modelos de talheres, lixeiras,
escorredores de prato, Linha Bakeware e Coza, entre outros
itens do portfólio.
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Canadá

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
Paraguai

Chile

GRI 102-1 / 102-2/ 102-3 / 102-4 / 102-7
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Uruguai
Argentina

África do Sul

O Grupo Brinox está crescendo de forma
sustentável no Brasil e no mercado internacional.
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GR ANDE S

números

GRI 102-7 / 203-01

MIX DE MAIS DE

MAIS DE

3 décadas

6 mil

DE ATUAÇÃO NO
SEGMENTO
HOUSEWARE

ITENS NO PORTFÓLIO
DE PRODUTOS

ATUAÇÃO ATIVA EM

32
RECEITA
LÍQUIDA COM
CRESCIMENTO
DE

PAÍSES

28%

EM RELAÇÃO A 2020

QUEM SOMOS

5 continentes

1.167

aumento de 20%

CAPEX 2021

CANAIS DE EXPORTAÇÃO NOS

colaboradores

Maior investimento
da história do
Grupo Brinox

NAS VENDAS POR CANAIS PRÓPRIOS
(LOJA, E-COMMERCE E TELEVENDAS) EM
COMPARAÇÃO COM O ANO ANTERIOR

Grupo Brinox
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GRI 102-5 / 102-18 / 102-22

GOVERN ANÇ A

corporativa

O Grupo Brinox é uma S.A. (Sociedade Anônima) de capital fechado que pertence a um
grupo de acionistas. Não ofertamos participações societárias da empresa a investidores na forma de ações negociadas na Bolsa de Valores. Elaboramos este Relatório de
forma espontânea e o mais transparente e completa possível, apresentando nossas
práticas éticas e sustentáveis.
Nosso Modelo de Gestão é composto pelo Conselho de Administração (funções deliberativas), pelo Comitê Executivo - Comex e pela Gestão Executiva (funções representativas e executivas). Também temos um Comitê de Ética, vinculado ao Conselho, e
constituímos um Comitê de Crise que foi mais atuante no cenário crítico da pandemia
da Covid-19, mas ampliou seu trabalho para outros temas, com propósito de redução de
prejuízos no momento em que ocorre uma disrupção, por motivos internos ou externos.
A escolha dos membros do Conselho fica a critério do Southern Cross Group, fundo
investidor do Grupo Brinox. E os integrantes dos Comitês são definidos por nosso corpo gestor, conforme os cenários e as necessidades que surgem. Cabe destacar que as
Assembleias dos membros do Conselho acontecem trimestralmente.
Dispomos de uma Matriz de Riscos que é atualizada periodicamente e amparada pelo
CEO e demais gestores. Trata-se de uma ferramenta de gerenciamento utilizada para
identificar e determinar o tamanho de um risco e possibilitar as ações de impedimento
ou controle.
O Grupo Brinox é auditado por diversos mecanismos: por auditoria interna, pela auditoria externa Ernst & Young e pelo Southern Cross Group, que garantem a eficiência
dos nossos controles internos, trazem assertividade e credibilidade e mitigam riscos.

DIREÇÃO GRUPO BRINOX:
Da esquerda para a direita: Gustavo Pretto (Diretor Financeiro), Márcio Rossi (Diretor Comercial),
Christian Hartenstein (Presidente) e Ricardo Herber (Diretor de Operações).
thesoutherngroup.com

QUEM SOMOS
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GRI 102-16 / 102-18 / 102-22

Comitê Executivo (Comex): é composto por membros da direção do Grupo Brinox e alguns Conselheiros. As reuniões
são mensais com foco em estratégias, no desempenho da empresa e nos resultados. Identificam oportunidades e riscos relevantes ao negócio da empresa e os submetem ao Conselho de Administração para validação e implementação.
• Grupo Brinox: Christian Emílio Hartenstein (Presidente), Ricardo Herber (Diretor de Operações), Márcio Rossi
(Diretor Comercial) e Gustavo Pretto (Diretor Financeiro); Sandra Caregnato (Gerente de Controladoria); Vanessa
Siuniti de Oliveira (Coordenadora de Planejamento e Controle).
• Southern Cross Group: Gustavo Santos (Presidente; Conselheiro); Raul Sotomayor (Conselheiro); Sebastian Villa
(Conselheiro); Rafael Dias (Conselheiro); Agustin Sanchez Alcazar (Diretor); José Murphy (Associado); Almir Martin
(Auditoria e Compliance).
Conselho de Administração: Gustavo Pereira de Freitas Santos (Presidente), Sebastian Agustin Villa (Vice-Presidente), Raul Francisco Sotomayor Valenzuela (Conselheiro) e Julio Moura Neto (Conselheiro Independente). São eleitos
anualmente pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.
Gestão Executiva: é constituída por Christian Emílio Hartenstein (CEO), Ricardo Herber (Diretor de Operações), Márcio Rossi (Diretor Comercial) e Gustavo Pretto (Diretor Financeiro). Os integrantes se reúnem mensalmente e são responsáveis pelo planejamento estratégico da companhia e pela definição de diretrizes, metas, assuntos operacionais,
investimentos e novos projetos.
Comitê de Ética: é formado por nosso CEO, pela Gerente de RH, por dois representantes de Compliance, um advogado corporativo, um diretor e um auditor nomeado pelo Fundo de Investimentos. Realizam reuniões trimestrais
ordinárias e outras que se façam necessárias. Eles são guiados por nosso Código de Conduta e pelo Regimento do
Comitê de Ética.
Comitê de Crise: reúne-se de acordo com as demandas e é composto pelos mesmos membros da Gestão Executiva.

Saiba mais sobre o Comitê de Ética, o Código de Conduta e o Canal de
Denúncias na página 34, no trecho 2 deste Relatório.

QUEM SOMOS

REMUNERAÇÃO EXECUTIVA
O alcance das metas e indicadores de desempenho econômico, ambiental e social é o objetivo que orienta 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.
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.
As informações institucionais sobre o nosso
Grupo estão 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 transparentes possível.

Grupo Brinox
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GRI 102-16

jeito

NOSSO

Transformar,
positivamente,
o dia a dia das pessoas.

VISÃO

QUEM SOMOS

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.

Grupo Brinox
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A cultura envolve valores, crenças, hábitos, costumes, princípios. Ela é um jeito de ser de uma organização e orienta os comportamentos, atitudes e a mentalidade de um grupo de pessoas. Nos
orgulhamos fortemente da nossa cultura e do nosso propósito, que é pautado pelo “Nosso Jeito”
e abarca dez princípios que guiam nossos processos, nossas relações e as tomadas de decisões.
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.

Cultura também é um
fenômeno dinâmico. No
Grupo Brinox sentimos isso
“na pele” em relação à nossa
recente unidade operacional
em Linhares/ES, com início
do trabalho no final de 2019.
Temos o desafio de disseminar
o “Nosso Jeito” para uma
região brasileira diferente e
mantermos nossa qualidade
e eficiência. Realizamos isso
com espírito de equipe, foco
no cliente e permitindo que
nosso negócio cresça de forma
sustentável.

Espírito de equipe: 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.
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 de que sempre é possível fazer melhor, por isso, não nos conformamos com o bom.
Cuidado com as pessoas é sempre um diferencial e é nossa prioridade. Isto se reflete na relação
com nossos fornecedores, clientes e demais públicos de relacionamento. O pilar “Simplicidade”
é muito valoroso para o nosso Grupo, pois precisamos ser ágeis e evitar complexidades desnecessárias, uma vez que atuamos no mercado varejista, que é impactado de forma rápida por
diversos movimentos tecnológicos, financeiros, legais, dentre outros.

QUEM SOMOS

GRI 102-16
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EST R AT ÉGIA

QUEM
SOMOS

GRI 102-2

NOSSAS

Marcas

Há 33 anos, nossas marcas estão presentes nos lares dos brasileiros e, em 2021, em mais de 30 países. Brinox, Coza e Haus Concept oferecem um mix de mais de 6 mil itens para atender ao segmento
de utilidades domésticas e presentes. Cada uma tem um posicionamento estratégico específico e a
união delas nos desafia a sermos pioneiros e diferenciados nesse mercado.
A Brinox é referência em panelas antiaderentes; a Coza democratizou o design de produtos em
plástico e a Haus Concept tem surpreendido o comércio de produtos em melanina e a oferta de
itens em cristais e vidros. Acreditamos nessa diversificação de materiais e portfólio como um dos
nossos diferenciais.

Conheça, a seguir, as novidades de 2021 e mais detalhes de cada marca.

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA

Grupo Brinox
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Incrível é ser você.

LANÇAMENTOS

2021

brinoxoficial

Brinox Oficial

Brinox Oficial

brinox.com.br

Os produtos Brinox são acessíveis, versáteis, apresentam um bom custo-benefício e se
encontram no mercado brasileiro e internacional. Utilizamos como matéria-prima aço
inox e cromado, alumínio, silicone, dentre outras. Disponibilizamos itens para forno e
fogão (panelas Pro-flon e Ceramic Life) e utilidades (talheres, facas, cutelaria, lixeiras,
utensílios de cozinha e “para servir”) de forma a suprir a demanda por artigos para a
copa, cozinha, lavanderia, banheiro e decoração em geral.
Nos relacionamos com o consumidor de forma simples, próxima, informal e disponibilizando sempre boas dicas.
• Líder no segmento de panelas com antiaderente cerâmico.
• Portfólio com mais de 3 mil itens.
• Carros-chefe: Ceramic Life (importado) e Lixeiras de Inox (nacionais).
• Novidade: licenciamento Smiley e Disney.
• Nossas panelas têm certificação do Inmetro.

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA
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Novas ideias sempre!

cozadesign

cozadesign

Cozadesign

coza.com.br

A Coza transformou a história do plástico no Brasil e é destaque em design.

LANÇAMENTOS

2021

Nos orgulhamos dos atributos dos artigos da marca Coza que têm em seu DNA design, inovação, solução,
lifestyle, plasticidade, inspiração e solução. Os produtos se destacam por suas texturas, formas e cores
diferenciadas, pela criatividade e multifuncionalidade. Além da estética, são úteis e práticos.

• Portfólio com mais de 2.600 itens.
• Diversos prêmios de Design no Brasil e no Exterior.
• Carro-chefe: Linhas “ Sobre a Pia” (nacionais).
• Novidade: licenciamento Smiley e Disney.
• Coza + Colab55 (loja virtual de arte e design que
aplica estampas de artistas do mundo inteiro).
• Os produtos Coza também são ofertados no
mercado brasileiro, em mais de 3 mil pontos de
venda, e exportados para mais de 30 países.
• São variados itens, em plástico, para a cozinha,
mesa, banho, organização, lixeiras e objetos
pessoais.

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA
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Experiencie o novo.

LANÇAMENTOS

2021

hausconcept

hausconcept.com.br

Haus Concept

Pioneira em produtos 100% melamina no Brasil.
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. Disponibilizamos taças, panelas de ferro, talheres, garrafas térmicas e objetos decorativos
produzidos em melamina, plástico, vidro, cristais e alumínio. 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.
• Portfólio com mais de 700 itens, entre taças, panelas de ferro, talheres,
garrafas térmicas e objetos decorativos produzidos em melamina,
plástico, vidro, cristais e alumínio.
• Carro-chefe: taças de cristal (importadas).

MELAMINA
Material resistente a riscos, quedas e manchas, que lembra a porcelana, em relação ao brilho, e tem
boa performance em hotéis e restaurantes devido à sua durabilidade somada ao apelo estético.
A Haus Concept une elegância, design, beleza, resistência e praticidade e se consolida como uma
marca contemporânea que está presente em diferentes segmentos, do corporativo ao doméstico.

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA
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696
ITENS LANÇADOS

48

PROMOCIONAIS

291
DE LINHA

126
EXCLUSIVOS

TRÊ S M ARC AS

relevantes

O cenário de instabilidade
global nos últimos dois anos
foi um grande desafio para
todas as organizações. Nós nos
reestruturamos diante desse
contexto, nos reinventamos
e respondemos, de forma
rápida, aos impactos da
pandemia do Covid-19. Nosso
branding fortaleceu, lançamos
696 produtos nacionais e
importados, aumentamos nossos investimentos em campanhas on-line e no e-commerce (ver mais informações na
página 55 – Atuação Responsável).
Reestruturamos uma área de produtos nacionais no final de 2021 com a finalidade de trazermos propostas com
maior grau de inovação e com redução de TTM - Time to Market (entrega dos produtos no mercado no tempo certo).
Buscamos profissionais com know-how em pesquisa e portfólio para aprimorar nossos briefings de produtos e
processos de licenciamento, além de focarmos ainda mais na atualização de produtos de linha. Toda essa estratégia
fortalece nosso posicionamento, nossa competitividade e nosso branding,
Para o futuro, continuaremos investindo em design, inovação, planejamos o uso de novos materiais e novas categorias
de produtos. Tudo isso para garantir o nosso compromisso de transformar o dia a dia das pessoas.

90

Quer saber como foi nossa atuação nas redes sociais, nossas campanhas externas e visibilidade na
mídia? Confira em “Atuação Responsável”, a partir da página 55.

LICENCIAMENTOS
NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA
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INOVAÇ ÃO E

tecnologia

Seja pela perspectiva interna ou externa, buscamos nos atualizar, realizar parcerias e encontrar soluções a
fim de usar o nosso talento criativo para transformar a vida das pessoas.
É imprescindível a inovação se fazer presente em toda a empresa e ser um elemento efetivo em nossa
cultura. Nesse sentido, reforçamos com todas as equipes a importância do “pensar fora da caixa” e de como
a tecnologia pode contribuir para crescermos, surpreendermos os clientes e sustentarmos nosso negócio.
Com apoio do time de inovação, responsável por fomentar as iniciativas de transformação digital, estamos
introduzindo novas tecnologias nos processos. Elas permitem o ganho de produtividade e eficácia no dia
a dia dos colaboradores e no produto final entregue aos nossos consumidores por meio de uma rede de
clientes que acompanha esse processo de transformação. Assim, esse time está em constante processo
de atualização e busca por novos conhecimentos e práticas que possam dar suporte a ideias internas que
surjam para que sejam viabilizadas e implantadas com agilidade e eficácia.
A seguir, apresentamos um mapa do nosso ecossistema de ferramentas digitais e startups com
que a empresa se conectou nos últimos anos. Nele é possível visualizar que a cada novo ano nossos
investimentos em soluções tecnológicas vem aumentando.

2018

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA

2019

2020
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GRI 102-12

Também estamos investindo em novas tecnologias e modelos de negócios, outras iniciativas
que estão sendo elaboradas e testadas para o futuro.
		
Com relação ao ano de 2021, vale destacar algumas iniciativas, como:

OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE
NOSSA CARTEIRA DE PEDIDOS

VALIDAÇÃO DE NOVOS
MODELOS DE NEGÓCIOS

Desenvolvemos um algoritmo capaz de avaliar
nossos estoques, nossa carteira de pedidos
e as regras de atendimento de cada cliente,
além de simular cenários para otimizar nosso atendimento. Essa iniciativa faz parte do
processo de desenvolvimento de uma cultura
Data Driven, por meio da qual nossas decisões
são otimizadas com base na análise de dados
complexos.

Em 2021, criamos um modelo de negócio
para a venda de itens personalizados ao
consumidor final que possibilita a customização de nossos produtos de forma unitária.
Utilizamos o conceito de Web to Print, por
meio do qual o produto somente é gravado/
produzido após o fechamento da compra
pelo consumidor. Realizamos, ainda, uma
parceria com a Colab55, hub de design e
arte colaborativa on-line no qual os artistas
podem aplicar suas criações aos produtos
Coza, oferecendo ao mercado produtos únicos e exclusivos e ampliando nossa presença nos canais digitais.
https://www.colab55.com/coza

 ARTICIPAÇÃO NO
P
PROGRAMA INOVA RS
Ingressamos no programa de inovação aberta
em parceria com o governo do Estado do Rio
Grande do Sul, no qual ampliamos nosso processo de busca por potenciais parceiros inovadores. Nessa ação de cooperação, apresentamos nossas oportunidades em um programa
aberto para inscrição de startups.
https://www.inova.rs.gov.br/conheca-inova-rs

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA

CONTEÚDO DIGITAL
Projeto implantado para revermos a forma
como o Grupo gera conteúdo sobre seus
produtos, visando o mercado moderno e digital da atualidade.
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EXPORTAÇÃO
PARA MAIS DE

30

Exportação

países

Comercialização exponencial, crescimento e estruturação. Esse é o tripé bem-sucedido dos processos
de exportação do Grupo Brinox. Aumentar progressivamente o volume de exportações e os mercados
atendidos e se estruturar solidamente com uma equipe competente tem sido nosso sistema exitoso. Os
resultados e projeções são bastante significativos e isso é fruto de um time coeso, focado e de um trabalho de
planejamento estratégico bem conduzido, mesmo em um contexto complexo como o do Brasil.
Nosso país vem enfrentando um panorama comercial complicado: alto índice do IPCA, falta de insumos
no mercado, disparo do dólar, desvalorização do real, “crise dos contêineres”, além dos graves reflexos
socioeconômicos da pandemia da Covid-19. Apesar dessa conjuntura desafiadora, nosso Grupo vem
crescendo ano a ano nos mercados interno e externo.
O Grupo Brinox tem exportado principalmente para países da América Latina – 75% do volume atual -, além
da América do Sul, América Central, EUA, dentre outros (ver figura abaixo).

AUMENTO
DE QUASE

MAIS DE

70 90%

CLIENTES
IMPORTADORES

no volume de
exportações nos
últimos 5 anos

PRESENÇA GLOBAL DO GRUPO BRINOX
Os principais produtos exportados das nossas três marcas são panelas e frigideiras em alumínio; talheres e
lixeiras em aço inox; utensílios domésticos, organizadores em plástico e acessórios para cozinha e banheiro.
Eles são comercializados em mais de 70 países por meio de uma rede de distribuição exclusiva que representa
centenas de varejistas em grandes segmentos, como supermercados, lojas de decoração, hotéis, lojas de
departamento e home center.

MAIS DE

US$

5 milhões

RECORDE DE
FATURAMENTO COM
EXPORTAÇÕES

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA
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O FUTURO DEPENDE DO QUE FAZEMOS NO PRESENTE
A alta do dólar e a busca por mercados alternativos – para além da China e dos EUA – são
fatores que contribuem para boa parte de nossos resultados. Soma-se a isso um trabalho
de estruturação da área ao longo dos últimos anos, analisando mercados de atuação, políticas e parcerias comerciais de maneira extremamente fundamentada.
Queremos criar relações de longo prazo. Buscamos parceiros que estejam alinhados com
o nosso negócio, que queiram resultados graduais e apostem na nossa marca. No Brasil,
ela já é consolidada e o nosso desafio atual é expandi-la e fortalecê-la no mercado externo, e solidificar parceiros com objetivos em comum de longo prazo. Atingimos 6% de
exportação em 2021 e nossa meta é triplicar este percentual, em médio prazo, e expandir
para novos mercados no continente asiático, europeu, dentre outros.
Nossa equipe e Nosso Jeito representam diferenciais no acirrado mercado de housewares e nos orgulhamos diante disso vendo nossa marca transformando vidas nos quatro
cantos do mundo.

Números da evolução anual nas exportações
O Grupo Brinox cresce,
anualmente, em número
de mercados atendidos
e de volume de
exportações.

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA

2017 – US$ 2,95 milhões

2020 – US$ 3,37 milhões

2018 – US$ 3,97 milhões

2021 – US$ 5,88 milhões

2019 – US$ 3,65 milhões
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DADOS SOBRE NOSSA
IMPORTAÇÃO
Em 2021, importamos de mais de 70 fornecedores distintos e mais de 965 skus diferentes
(Stock Keeping Unit - Unidade de Manutenção
de Estoque, ou seja, código de identificação
atribuído a um produto).
Nesse ano também tivemos 32% de crescimento no valor de compra de importação em relação a 2020. Quando comparado 2021 a 2017, cinco anos atrás, percebe-se um crescimento de
94% no valor de compra.
Crescimento valor de compra de importação
+94%

Importação

+32%
+56%

2017

Para viabilizar essa operação, contamos com um escritório na China, que denominamos rep office (escritório de representação). Nele,
são desempenhadas atividades como: desenvolvimento de produtos, follow up de pedidos de compra, inspeção de mercadoria e intermédio de demandas junto aos fornecedores.
A equipe responsável por Importação realizou treinamento para capacitar ainda mais seus profissionais a conduzirem as negociações
internacionais de forma assertiva. Confira mais informações no trecho “Nossos Colaboradores”, na página 46, sobre Treinamento e
Desenvolvimento.

+23%

-23%

Além dos produtos que fabricamos em nossas unidades industriais nos estados do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo, também
importamos alguns itens de forma a incrementar nosso portfólio e oferecer opções ainda mais diversificadas para nossos consumidores. Atualmente importamos utilidades domésticas, como conjuntos de panelas, utensílios de cozinha, componentes como tampas de
vidro, dentre outros, principalmente da China, além da Índia, República Tcheca, Turquia, México, Itália, etc.

2018

2019

2020

2021

Nosso escritório de representação na China permite
ainda mais capilaridade do nosso negócio.

A estratégia da importação para os próximos anos projeta o desenvolvimento de novos canais, com foco em pontos de venda especializados, como exemplo, presenteiros, lojas de utilidades e a concepção de novas categorias de produto, como a “mesa posta” e produtos ecologicamente corretos, feitos com matéria-prima reciclada. Também pretendemos expandir e estruturar categorias já existentes, uma vez que nosso foco é a melhoria contínua dos nossos produtos, atendendo à necessidade e satisfação dos nossos clientes.
Temos como diferencial adotar nossa marca própria nesses produtos criteriosamente selecionados e importados, além de realizarmos
inspeção pré-embarque, um controle na qualidade da mercadoria e confiança na entrega do melhor produto possível ao nosso cliente.
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Grupo Brinox

Relatório de Sustentabilidade 2021

26

PRODUÇ ÃO

eficiente

Para que os produtos Brinox, Coza e Haus Concept cheguem aos consumidores de forma ágil, responsável, com qualidade e inovação, é necessário um processo produtivo bem planejado associado a práticas sustentáveis. Precisamos
investir em instalações adequadas, produzir com excelência e ter eficiência operacional.
As matérias-primas essenciais que utilizamos em nossos processos produtivos são nacionais: o alumínio, o aço inox e o
plástico. E também importamos alguns produtos de outros países (ver mais informações sobre Importações na página
24 – Exportação).
Em 2021, de forma geral, o mercado de utilidades domésticas teve crescimento e o Grupo Brinox apresentou um bom
desempenho. Conseguimos administrar as variações e trabalhamos com estoque necessário para atendimento das
demandas.
No início do ano implantamos o APS - Advanced Planning & Scheduling, um sistema que permite otimizar o controle de
recursos, considerando capacidades produtivas, recursos, restrições e cargas de produção. Ele possibilita uma melhor
distribuição e controle da produção, auxilia no planejamento de demandas, materiais, etc. e, efetivamente, programa
a produção como um todo.

NOSSOS DIFERENCIAIS
Nossos processos, entre eles de concepção de produtos, apresentam
padrão de qualidade robusto.
Temos produção customizada para vários itens.
Oferecemos flexibilidade aos nossos clientes, no momento da compra,
que pode ser feita por meio de lojistas parceiros, marketplaces e via
e-commerce.
E por termos um Centro de Distribuição com privilegiada localização,
no Espírito Santo, nos tornamos mais competitivos e ágeis em relação
a nossas operações logísticas.

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA
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CAPACIDADE
DE PRODUÇÃO
A capacidade de produção do
Grupo Brinox é de 150 toneladas
de aço inox, 500 mil panelas por
mês, 4 milhões de talheres por
mês e 250 toneladas de polímeros mensais. O crescimento da
nossa operação em 2021, comparado ao ano de 2020, foi em torno
de 50%.
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E STRUTUR A

fabril

MATRIZ - CAXIAS DO SUL/RS:
• Nesta unidade, fabricamos talheres, conformados e injetados, englobando todos os
modelos de talheres, lixeiras, escorredores de prato, Linha Bakeware, Linha Coza, entre
outros itens do portfólio.

FILIAL - LINHARES/ES:
• Na média mensal de 2021, o volume de SKUs (Stock Keeping Unit; em português,
Unidade de Manutenção de Estoque) produzidos está em 1,6 milhão de produtos, uma
capacidade de 800k de panelas mensais.
• Operamos a fabricação e montagem de revestidos nacionais e montagens de talheres
e aço inoxidável. Produzimos toda linha de alumínio que envolve panelas, frigideiras,
fervedores, tapioqueiras Wok, entre outros itens neste material.
• A filial representa a produção total do alumínio e faturamento de outras linhas produzidas em Caxias. Atualmente temos em torno de 80% do faturamento realizado em
Linhares e 20% em Caxias.
Para acompanhamento de produção contamos com alguns indicadores que são atualizados diariamente, por meio dos quais é possível contabilizar a produção de cada área, bem
como acompanhar a eficiência da fábrica com a OEE (Overall Equipment Effectiveness;
em português, Eficiência Global do Equipamento). A Eficiência Produtiva Geral de 2021
se manteve em torno de 83,8%. Além disso, mensalmente são executadas ações para
redução de sucata, segunda linha e assistência técnica. A área de Engenharia trabalha
visando redução de custos e melhorias de desempenho fabril e possui o próprio indicador, no qual, nesse ano, obteve significativa redução de custos nas áreas em que atuou,
totalizando R$ 1.069.000,00 de economia.

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA

DESTAQUES
• Novas máquinas adquiridas na Itália
• Incremento na produção de Lixeiras
• Crescimento das duas linhas de Talheres
• Processo de mudança de contrato de energia geradora
(energia 100% renovável)
• Planta de Linhares/ES: passamos de 10 mil m 2 para
42 mil m² de área construída.

Grupo Brinox
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DESAFIOS

2021 foi o ano de repensar alguns processos, estabilizar a produção, nos adaptarmos com agilidade aos desafios do panorama vigente.
Conseguimos organizar e ampliar a “nossa casa” com um time empenhado e competente.

• Realizamos instalações de novos
equipamentos e manutenção de
forma remota, principalmente os
importados.

Para 2022, prevemos que a produção será nos mesmos patamares de 2021 em talheres e aço inoxidável, havendo crescimento de fabricação
de alumínio e injetados. E planejamos ganho de eficiência operacional em nossa nova unidade no Espírito Santo.

• Sofremos desabastecimento e
atraso de alguns insumos e buscamos novas alternativas e parceiros, bem como nos adaptamos
às especificações de alguns fornecedores.

Esperamos um cenário mais estabilizado, uma vez que os efeitos da pandemia atenuem. Trabalharemos com diferentes cenários – otimista,
pessimista e retomada – e planejamos investir ainda mais em soluções técnicas e indústria 4.0 para agilizar o processo produtivo.
Internamente buscamos o diálogo e a sinergia com diversas áreas, principalmente de Produtos, Qualidade, Inovação e Melhorias. E estamos
escutando atentamente nossos stakeholders para compreender o que faz sentido para o Grupo Brinox em termos de sustentabilidade e nos
ajudar a direcionar nossas ações, produzindo com rentabilidade e consciência socioambiental.

• Realizamos a integração do processo produtivo da matriz, em
Caxias/RS, com a filial, em Linhares/ES.
• Iniciamos a transferência do conhecimento adquirido durante
décadas aos profissionais do Espírito Santo, por meio de capacitações, fortalecendo a liderança
e disseminando nossa cultura
para um grupo grande de novos
profissionais. Nos preocupamos
com todas as camadas da organização, de maneira coordenada,
com o “negócio rodando”, de forma a mantermos o nível de serviço nas duas operações, focados
na entrega aos parceiros e na satisfação do cliente final, na nossa
qualidade e nos prazos.

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA
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Qualidade
No que tange às ações desenvolvidas por nossa área de Qualidade, o direcionamento do trabalho é fruto
das orientações da alta direção do Grupo e por meio de um planejamento baseado em nosso Modelo
de Excelência Operacional que traz como base o Modelo de Excelência da Gestão ® (MEG), um guia de
referência com as melhores práticas de gestão realizadas em algumas das empresas de maior sucesso no
mundo.
O MEG abarca toda a empresa, passando por responsabilidade ambiental, social, trata de indicadores,
sucessão, liderança, mudança, inovação e um foco importante em resultado, ou seja, busca excelência em
todos os contextos.
O Modelo de Excelência Operacional Brinox tem como objetivo auxiliar os gestores a analisar os processos e os profissionais que compõem a empresa, fazendo uma reflexão sobre o cenário atual, ajudando a
identificar pontos de melhoria e indicando ações e processos a serem realizados. Tudo isso para, como o
próprio nome diz, alcançar a excelência na gestão.

SOBRE 2021, DESTACAMOS:
• Início do Programa de Excelência Operacional, por meio do
qual o SGA - Sistema de Gestão Ambiental está sendo ampliado para a filial de Linhares/ES. Ele abrange principalmente a
disseminação de conhecimentos desde a matéria-prima utilizada até a aplicação dos produtos prontos. Para fortalecer
o Programa, implantamos um projeto-piloto de “Multiplicadores de Qualidade” em Linhares e posteriormente iremos
expandir para a nossa matriz em Caxias do Sul.
• Ampliação de todos os processos de Auditoria Interna com
base na norma ISO 9001/2015.
• Manutenção das qualificações atuais junto aos nossos clientes e desenvolvimento de outras, com clientes novos que nos
avaliam, com base na ISO 9001/2015.
• Melhoria contínua do nosso CRM (Customer Relationship
Management), que realiza os controles de contatos e assistência técnica dos nossos clientes pessoas físicas, objetivando reduzir o tempo de espera do atendimento e aumentar a
satisfação deles.
• Aprimoramento do Portal da Qualidade, sistematizando e
agilizando ainda mais os controles físicos para se tornarem
eletrônicos em relação a diferentes processos: gestão de documentação do SGQ – Sistema Gestão da Qualidade, gestão
de retrabalho, liberação sob concessão, auditorias internas e
plataforma de controle de ensaios laboratoriais.
• Implantação de um laboratório em Linhares que serve de base
para avaliação de funcionalidade, resistência, questionamentos de forma de uso dos clientes e base para a realização de
assistência técnica.

1º Turma de Multiplicadores de
Qualidade – Filial Linhares/ES.

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA

Treinamentos contínuos de “On the Jobs” realizados pela
área de Qualidade em conjunto com os líderes

• Formação de um time da Qualidade de novos Analistas que
irão atuar especificamente na filial de Linhares.
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Para monitoramento da eficiência dessas atividades e projetos que impactam em nossa produção e comercialização de produtos, contamos com indicadores como:
a) gestão do tempo de fechamento e eficácia das ações oriundas de desvios de produção;
b) auditorias internas;
c) reclamações de clientes;
d) tempo de primeiro atendimento dos tickets e tempo médio de resolução de tickets do SAB - Serviço de Atendimento Brinox.
Nossos produtos são certificados anualmente pelo OCP (Organismo de Certificação de Produtos) SENAI, que realiza atividades de Certificação Compulsória com base em
regulamentos do INMETRO e a ISO 9001/2015 (leva em consideração requisitos como planejamento das atividades, definição de metas, implementação de planos de ação
e relacionamento com clientes, fornecedores e colaboradores, dentre outros).
Ao aplicar essas metodologias, tarefas e projetos, percebemos ganhos de eficiência em nossos processos produtivos e comerciais. Logramos uma redução significativa de
Tempo de Espera do Retorno dos Clientes e um aumento da Satisfação de Cliente (ver dados abaixo). Percebemos interação de todas as áreas de apoio do Grupo nos processos de auditorias interna do SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade, com o foco de cada vez mais atingirmos a excelência operacional. E notamos uma gestão mais
assertiva da documentação do SGQ e outros processos que fazem parte do Portal da Qualidade no qual unificamos e agilizamos o local de busca de informações.
Ainda temos como desafio implantar e integrar o SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade da Matriz com os processos novos que estão sendo realizados
na Filial de Linhares e integrar processos comuns entre as duas unidades fabris. Precisamos promover melhorias contínuas dos processos com o foco na
qualidade e segurança dos produtos fabricados.

SATISFAÇÃO DE CLIENTE - 2021

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA
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Melhoria CONTÍNUA
Nos empenhamos continuamente em aprimorar nossos produtos e processos guiados
por ganhos de eficiência, qualidade, saúde e segurança buscando proporcionar benefícios para a empresa e para o dia a dia dos nossos colaboradores.
Possíveis melhorias podem ser sugeridas por qualquer pessoa do Grupo, que terá a sua
questão analisada pela área de Engenharia de Processos e, uma vez validada, será encaminhada à área de Melhoria Contínua para prosseguimento e implantação.
Um dos principais desafios é encontrar soluções com valores de acordo com a nossa realidade, visto que as demandas que envolvem novas tecnologias têm alto custo de investimento. Dessa forma, as ideias precisam ser criteriosamente avaliadas sob a ótica de seu
custo-benefício para a empresa.
As propostas implementadas são supervisionadas de acordo com o planejamento realizado e prioriza-se o ganho real para o Grupo, seja na perspectiva da produção e produtividade, qualidade, tempo de configuração e de ajuste de processo.

Em 2021, a área de

melhoria
contínua
atendeu

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA

70

apresentando
um aumento de

SOLICITAÇÕES

Grupo Brinox

32%

em relação às
solicitações de 2020.
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INSERIDOR DE CABOS ITAPARICA
CONFECÇÃO DE

novo
molde

AUTOMAÇÃO
de operações

32 CAVIDADES

Projeto de automação - Célula Itaparica
(Injetora + Inseridor automático)

SINCRONIZAÇÃO OPERAÇÕES
MÁQUINA LASER

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE

inseridor de cabos

AUTOMÁTICO
DE GARFOS E COLHERES

Otimizamos as operações da máquina laser
para ganhos de performance. Durante o tempo
de operação deste equipamento, foram sendo
evidenciadas oportunidades de melhorias para
tornar as operações mais ágeis, onde tinham movimentos desnecessários. A partir daí, o setor de
Melhoria atuou mapeando a forma como a máquina funcionava e verificando como seria possível
sincronizar alguns movimentos para ganhar em
tempo de ciclo da operação. Com isso, por meio
de programação, foi possível avaliar a forma mais
otimizada de operação e ajustado na programação da máquina.

A melhoria se trata do desenvolvimento de um projeto de automação das operações de inserção de cabos de talheres Itaparica atrelado à concepção de um
novo molde de injeção plástica com maior capacidade produtiva. Anteriormente tínhamos um molde de 24 cavidades e esse novo molde possui 32 cavidades.
Dessa maneira, por meio da automação criada, foi possível realizar a inserção do
cabo com a lâmina e liberar os talheres prontos no final do processo.

PCCC - PROGRAMA CONTÍNUO
DE CONTAGEM CÍCLICA
O Grupo Brinox investe continuamente em processos de qualidade e melhoria
contínua. Alinhados a esse escopo, lançamos o Programa PCCC, desenvolvido
pela área de Controladoria, para aperfeiçoarmos os métodos de inventário e
controle de estoques. Objetivamos conscientizar as áreas, criar forças-tarefas
e novos procedimentos, monitorar de forma permanente e eliminar inventários
físicos.
A partir da melhoria da qualidade das informações e gestão de estoque, esses esforços visam gerar demandas/compra de produtos mais efetivas, melhor
condução do processo produtivo e impacto positivo no fluxo de caixa do Grupo Brinox.
Esse Programa envolve um processo permanente de comunicação, motivação
e capacitação, que são os pilares da Gestão da Mudança.

SEMINÁRIO DE
ACURACIDADE

INJEÇÃO DE

32 peças/ciclo
EM VEZ DE
24 PEÇAS/CICLO

38%

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA

de aumento de
PRODUTIVIDADE

• Dois dias de evento, em
setembro, com 45 participantes de diversas áreas.

MELHORIA DO TORNO DE
CONFORMAÇÃO
Esta melhoria foi realizada devido ao alto desgaste do torno ao longo dos anos, apenas evidenciado componentes mecânicos e eletrônicos
que já estavam desgastados ou em funcionamento comprometido, possibilitando a substituição
e a reforma do mesmo. Esse processo permitiu
otimizar a operação da máquina, tornando-a mais
estável e gerando menos sucata.

• Foco: treinamento e identificação dos problemas
• 64 problemas listados e priorizados pelos participantes (cadastro, identificação, armazenagem, estoque, controle de nota fiscal, descarte, dentre
outros).
• Resultados esperados: melhorar a acuracidade dos estoques (depósitos de
matéria-prima e componentes, de produtos acabados e de mercadorias),
evitando perdas nos processos internos.
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Canais de denúncia
Para reportar qualquer problema que envolva
práticas antiéticas no Grupo Brinox, acesse:
Telefone:
0800 799 8576
E-mail:
canaldedenuncias.grupobrinox@iaudit.com.br
Portal:
denuncia.iaudit.com.br/sistema/grupobrinox

É TIC A E

compliance

GRI 102-11 / 102-16 / 102-17 / 205-2

Somos uma empresa com história, legado e compromisso com nossos públicos. Transparência é um dos princípios do Nosso
Jeito e o conduzimos com seriedade e profissionalismo. Temos uma equipe com formação nas áreas de Direito, Controladoria
e Auditoria que tem a responsabilidade de acompanhar os diversos processos relacionados a governança, compliance, ética e
riscos para o Grupo Brinox.
Em 2021, tivemos como principais desafios manter o engajamento do nosso time em ações relacionadas a conformidades em um
período permeado por adversidades, mudanças culturais e dinâmica de trabalho impactada pela pandemia, e disseminar os
nossos valores para as novas unidades do nosso projeto de expansão no estado do Espírito Santo.
Logo na admissão de novos colaboradores, no Treinamento de Integração, fornecemos o Código de Ética aos novos profissionais e apresentamos os principais temas relacionados às regras de conduta e conformidade do Grupo. Na mesma oportunidade, reforçamos a disponibilização do nosso Canal de Denúncias.
Entre agosto e setembro de 2021, realizamos a Semana de Riscos, em um total de 42 horas de entrevistas com o corpo gestor
(diretores, gerentes e coordenadores) objetivando mapear novos riscos e oportunidades para o nosso negócio.
Nosso princípio de precaução ocorre por meio de nossos controles internos considerando os riscos inerentes ao nosso negócio, validados pela auditoria interna e pela Ernst & Young, uma das quatro maiores empresas de auditoria externa do mundo.

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA

Recebemos as denúncias de maneira anônima ou
identificada, conforme a preferência do emitente, e
avaliamos a lisura da demanda. No caso de denúncias
internas, o primeiro contato é feito com o gestor da
área, por meio de entrevista para, posteriormente,
providenciarmos mais informações e evidências de
acordo com a tratativa. O fechamento das demandas
é realizado de forma personalizada, caso a caso. O
público interno tem depositado confiança nesse canal
em função da seriedade e comprometimento com os
quais tratamos as reclamações.
Para o futuro, planejamos desenvolver ações que engajem ainda mais nossos colaboradores por meio de
campanhas, eventos e treinamentos. E continuar aprimorando nossos mecanismos de análise, controle e
tratativas de questões éticas que regem o nosso negócio.
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GRI 102-16 / 205-2

LGPD
Em 2021, realizamos um diagnóstico apurado do Grupo Brinox sob a ótica de conformidade em LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados. Como estratégia para viabilizar a implementação das ações necessárias para adequação à nova legislação, criamos o Programa
de Key User em LGPD com foco nas áreas de negócio, privilegiando a expertise nos processos e o papel dos disseminadores de conformidade.
Além disso, contamos com um Comitê de Privacidade, que é responsável por decisões
estratégicas envolvendo a privacidade de dados. A FGV (Fundação Getulio Vargas) foi
nossa parceira para capacitar os colaboradores selecionados para serem key users, bem
como os que fazem parte do Comitê de Privacidade.

COMITÊ DE ÉTICA
As do nosso Grupo com o público interno e externo são reguladas pelo Código de Conduta. Contamos com um Comitê para cuidar de questões relacionadas a essa temática.
O nosso Conselho de Administração é responsável pela criação e regulação do Comitê
de Ética, incumbido de deliberar sobre eventuais conflitos de interesses e definir as estratégias da área de Compliance. O Comitê se envolve em investigações internas e compliance de terceiros e define o andamento das demandas recebidas por nossos canais de
denúncia.
(Ver mais informações sobre o Conselho de Administração, Comitê de Ética e Governança na pág 12).
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Gestão

DE RISCO

O Grupo Brinox monitora regularmente nossos riscos operacionais e de negócio que possam impactar nossas atividades por meio de uma Matriz de Risco.
Alguns riscos estão previamente mapeados e outros podem surgir no dia a dia
e são, portanto, incluídos nessa Matriz. Desse modo, esse documento torna-se
dinâmico e, evidentemente, estratégico.
Os riscos podem ser de natureza operacional, legal, dentre outros, e são categorizados nessa Matriz de acordo com a mensuração de probabilidade, impacto e classificação conforme o procedimento interno específico da empresa.
Realizamos a gestão dos riscos por meio da constatação, prevenção e resposta
sobre o risco identificado. Permanentemente disseminamos para todas as áreas
da empresa, validamos com o Programa de Compliance e monitoramos ações e
planos por meio da auditoria interna.
A alta administração do Grupo é acionada, caso se faça necessário, de acordo
com análise de Compliance, e acompanha a evolução e resoluções dos riscos
existentes na Matriz.

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA
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OLH AR PAR A

o futuro

O que está mudando mundialmente? Avanço de novas tecnologias, mudanças climáticas, reaproveitamento máximo de materiais, novas relações de trabalho, protagonismo das pautas
sociais, redução de algumas matérias-primas, impactos na logística, diferentes regulações no ambiente corporativo.

Financeiramente, apresentamos resultados proficientes em relação a nossas vendas físicas e on-line, ao crescimento de receita no mercado interno e externo, em número de clientes e em
nossas inciativas comerciais e de marketing. Planejamos seguir
nessa direção zelando de perto por nossa saúde financeira.

Em síntese, essas são as principais temáticas e desafios que empresas, profissionais e cidadãos estão vivenciando. E o Grupo
Brinox está inserido nesse panorama complexo. Estamos nos
adaptando a várias dessas transformações, demonstrando resiliência, mudando nosso mindset e, principalmente, com olhar
atento às pessoas.

Do ponto de vista social, continuaremos auxiliando, principalmente, as comunidades onde estão instaladas nossas unidades fabris. Além disso, seguiremos nos empenhando na luta
contra a violência doméstica, seja no âmbito interno ou externo da empresa. Pretendemos ampliar nossa atuação na região
capixaba, onde se localiza a nossa filial, e buscaremos aprimorar os artefatos e processos ligados ao trabalho, nos adaptando aos movimentos da pandemia, com a postura alerta à saúde
mental e ao bem-estar das pessoas.

Enquanto Grupo, para o futuro, miramos o Brasil e o nosso segmento com otimismo. Acreditamos firmemente na prospecção
da nossa atividade e continuaremos a investir em novos produtos, em inovação, em novas soluções para o nosso negócio e nas
pessoas.
Os dez princípios que guiam o Nosso Jeito são os pilares para o
fortalecimento da nossa cultura. Assim, mesmo com planos de
expansão e unidades em várias localidades – matriz no sul do
país, filial no Espírito Santo, escritórios em São Paulo e na China
–, ter uma cultura coesa e líderes atuantes são aspectos extremamente significativos para nós.
No que tange à governança, continuaremos atuantes com nossos comitês, seguindo a legislação, aprimorando os processos
de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e nosso Programa de Compliance.

NEGÓCIOS E ESTR ATÉGIA

Já em relação ao meio ambiente, avançaremos ainda mais na
busca por soluções que permitam a seleção de insumos sustentáveis e renováveis; na operação eficiente e que possibilite
um efeito neutro em emissões e no aproveitamento correto
das fontes de energia e que ainda permitam reduzir custos.
Portanto, nosso foco é uma expressiva dedicação e educação
no que diz respeito aos impactos ambientais e climáticos nas
regiões onde atuamos.
Por meio de planejadas escolhas e de um time consistente pretendemos nos destacar e expandir ainda mais em nosso mercado, de forma gradual e ética.
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NOSSOS

DESEMPENHO
FINANCEIRO

colaboradores
ÍNDICE
GRI

AT UAÇ ÃO
RESPONSÁVEL

3
NOSSOS
COL ABOR ADORES

NEG ÓCIOS E
EST R AT ÉGIA

QUEM
SOMOS

GRI 102-08

NOSSAS

prioridades,

NOSSOS DE SAFIOS
E NOSSA CULTUR A

As pessoas e os nossos valores são primordiais para o nosso negócio. Eles moldam e fortalecem cada
vez mais a nossa cultura, o Nosso Jeito. Simplicidade, a título de exemplo, é algo valoroso para o Grupo
Brinox no sentido de não criarmos complexidades desnecessárias. Afinal, no mercado varejista precisamos ser ágeis, conectados com os clientes e antenados às mudanças tecnológicas, econômicas e
sociais. Nos desafiamos permanentemente para melhor atendermos e cuidarmos das pessoas.
Por falar em desafios, garantir a imersão em nossa cultura organizacional na unidade de Linhares/ES
é de extrema relevância para o Grupo Brinox e foi um dos principais esforços da empresa em 2021.
Precisamos reforçar a cultura existente, uma vez que o time cresceu rapidamente, em um período de
restrições e distanciamento. Acreditamos na importância de manter os costumes locais e, ao mesmo
tempo, fortalecer os nossos valores e políticas construídos ao longo de 33 anos de história, semeando
nossa essência, para garantir sinergia entre as operações. Para isso, alguns profissionais da matriz
foram convidados a integrarem a nova unidade, com objetivo de repasse técnico e cultural. E implantamos um Programa de Desenvolvimento de Líderes para fortalecer e conectar nosso time gestor de
forma a disseminar e consolidar Nosso Jeito e nossas metas.
Em relação à pandemia, trabalhamos por 18 meses em home office e adotamos em nossos escritórios
uma espécie de formato em coworking. Incentivamos os colaboradores a voltarem ao modelo presencial, de forma híbrida, para buscarmos maior integração. Quase metade do nosso quadro atual foi contratado na pandemia, especialmente as equipes das áreas Administrativas e Comerciais, o que mudou
o nosso paradigma do modo de contratação e de trabalho. Adotamos alguns instrumentos que nos
ajudaram na conexão entre nossos públicos, principalmente o interno: Melhorias no Portal do Colaborador, atendimento aos colaboradores por WhatsApp, Ponto Mobile (sistema de marcação de ponto
via celular), admissão digital, plataforma on-line de idiomas (Rosetta Stone), plataforma interativa de
Avaliação de Desempenho - Elofy. Para o Grupo Brinox, as opções de atuação em modelo híbrido serão
permanentes, mas devem ser aprimoradas para manter a conexão entre as equipes.
Para podermos acompanhar de perto a percepção do nosso time em relação às nossas práticas culturais, processos de trabalho e modelo de gestão, realizamos um diagnóstico de Clima Organizacional.
Os resultados da pesquisa serão divulgados em 2022 e os planos de ação serão elaborados pela área
de Recursos Humanos e pelos gestores.

NOSSOS COL ABOR ADORES

Nossos principais stakeholders:
COMUNIDADE

FORNECEDORES

IMPRENSA

GOVERNO

CONSUMIDORES

ACIONISTAS
VAREJISTAS /
DISTRIBUIDORES

REPRESENTANTES
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GRI 102-08 / 401-1

INVESTINDO NA CONSCIENTIZAÇÃO, EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Temos outros desafios pela frente, como desenvolver um número expressivo de novos colaboradores contratados na pandemia e de gestores da nova filial; criar oportunidades de uma equipe
de trabalho mais diversa e inclusiva e aprimorar alguns indicadores de gestão de pessoas, ancorados por novas tecnologias e metodologias. Esses são alguns dos aspectos que terão nosso olhar
em 2022 e a médio prazo.
Em relação a nosso foco nas mulheres, esse é um tema de relevância para o Grupo. Estamos investindo fortemente na conscientização do nosso público interno, homens e mulheres, para sermos
agentes de mudança e transformação. Esse processo envolve o RH, as lideranças, o nosso time
e suas famílias. Queremos expandir ainda mais nossas iniciativas em relação ao enfrentamento à
violência contra a mulher e à atuação dela no mercado de trabalho e em cargos de gestão. Para
isso, realizamos eventos, workshops, cursos técnicos e de formação humana. E queremos usar a
força da nossa marca e nos aproximar dos consumidores levando a nossa causa para as mulheres,
bem como para os homens. Cuidar das pessoas é algo que nos move!
Para que você possa conhecer um pouco mais do nosso talentoso time, abaixo apresentamos
o perfil dos nossos colaboradores e indicadores de gestão de pessoas (turnover, absenteísmo,
novas contratações, treinamento, remuneração, saúde e segurança, entre outros).

QUADRO DE COLABORADORES:
Findamos o ano de 2021 com 1.167 colaboradores, representando um aumento de 28% em relação
ao ano anterior. Isso se deve principalmente à nova unidade, a filial em Linhares/ES, e ao crescimento do nosso Grupo ao longo do ano.
NÚMERO DE COL ABORADORES:

Matriz
Filial

757
461

Quadro de colaboradores segmentado por Matriz e Filial,
contabilizando estagiários e jovem aprendiz.
Base 12/2021

NOSSOS COL ABOR ADORES

Segundo o
IBGE (2019),
as mulheres
somavam 52,2%
da população
brasileira. Em
nosso Grupo, são
cerca de 60%.

protagonismo

59%

FEMININO

mulheres

41%

homens

A presença feminina em nosso quadro de colaboradores tem se mostrado maior nos últimos anos.

1.167

MAIS DE

R$

11 milhões

INVESTIDOS EM BENEFÍCIOS E PPR

COLABORADORES

AUMENTO DE

188%

NAS CONTRATAÇÕES EM COMPARAÇÃO
AO ANO ANTERIOR (2020: 335/ 2021: 632)

QUASE

AUMENTO DE

FORAM REALIZADAS

50%

143%

632

NO QUADRO DE
COL ABORADORES
DE LINHARES/ES
(2020: 190 / 2021: 461)

CONTRATAÇÕES
(EFETIVOS, APRENDIZES E
ESTAGIÁRIOS, SENDO 395
NA FILIAL E 209 NA MATRIZ)

DO QUADRO ATUAL
FOI CONTRATADO
DURANTE
A PANDEMIA

MAIS DE

100mil

talentos

Grupo Brinox

CADASTRADOS EM
NOSSA PLATAFORMA DE
RECRUTAMENTO GUPY

Relatório de Sustentabilidade 2021

40

Com relação à faixa etária, a
maioria de nossos colaboradores têm entre 36 e 22 anos,
demonstrando sermos uma empresa jovem, mas que também
valoriza outros grupos geracionais, de acordo com os dados a
seguir.

GRI 102-08

8,65%

Geração Z (2000 - atual)

56,21%

Geração Y (1985 - 1999)

33,68%

Geração X (1965 - 1984)

1,46%

Baby Boomers (1945 - 1964)

TURNOVER
A retenção dos colaboradores e a diminuição do turnover têm sido um processo complexo vivido pelas organizações no
panorama da pandemia. Oscilações na demanda e na oferta, mudanças socioeconômicas somadas à nossa nova unidade
no estado do Espírito Santo nos desafiaram e mesmo assim mantivemos baixos índices de turnover se considerarmos
este cenário e a média do mercado. Confira os dados:
2,78%
2,29% 2,40%

2,53%
1,77% 1,51%

Acumulado/21 Janeiro Fevereiro

Março

Abril

Maio

2,09%

Junho

3,12%

2,96% 2,49%
1,90%

Julho

2,09%

1,79%

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

ABSENTEÍSMO
O absenteísmo, da mesma forma que o turnover, foi um desafio para as empresas nos últimos dois anos em função da
pandemia da Covid-19. Nós valorizamos o cuidado com as pessoas e realizamos diversas iniciativas para prevenir o contágio do vírus e zelar pela saúde mental de nossos colaboradores (ver ações relacionadas à Covid-19 na página 60 – Saúde e Segurança). No Grupo tivemos, em média, 100 mil horas, sendo a maioria dessas situações devido a atestados de
afastamento por casos de Covid-19. Em ambos os casos, 68% dos ocorridos impactaram diretamente nos indicadores de
absenteísmo.
7,29%

7,12%
6,97%

5,67%

4,84%

Acumulado/21 Janeiro Fevereiro

6,24%

5,71%

6,12%
5,74%
4,72%

Março

NOSSOS COL ABOR ADORES

Abril

Maio

Junho

Julho

4,81%

4,78% 4,78%

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
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Perfil
ATR AÇ ÃO, SELEÇ ÃO E

dos colaboradores
contratados em

2021

GRI 401-1

integração

No Grupo Brinox nos empenhamos em identificar, atrair e integrar os melhores profissionais do mercado em
nosso time, com o objetivo de atender com eficiência às necessidades do negócio do Nosso Jeito.
Há dois anos, utilizamos um processo seletivo totalmente digital e divulgamos em vários canais*. No ano de
2021, nosso maior desafio foi o processo de recrutamento e seleção da filial de Linhares/ES. Foram mais de 600
vagas publicadas, totalizando 632 novas contratações, principalmente no processo fabril e de logística.
Como forma de integrar os novos profissionais à nossa cultura e ao nosso negócio, semanalmente abordamos,
via plataforma Teams, assuntos relacionados a RH, Saúde, Segurança do Trabalho, Programa de Integridade,
Qualidade, sobre o negócio, evolução da marca, expectativas comerciais, etc. Em 2021, entre colaboradores,
aprendizes e estagiários, ocorreram 237 contratações na Matriz/RS e 395 na Filial/ES (dados até 31/10/2021).

FAIXA ETÁRIA DE MAIOR ENGAJAMENTO

31 - 40 anos

PÚBLICO
DESTAQUE:
FEMININO,
REPRESENTANDO

58,03%
DO TOTAL DAS
CONTRATAÇÕES

*Canais: página de carreiras
(https://grupobrinox.gupy.
io/); em nossas redes sociais:
Facebook, LinkedIn e Instagram;
job boards vinculados à Gupy:
Google for Jobs, Glassdoor,
Indeed, Rio Vagas, Jooble, Net
Vagas e Talent.

NOSSOS COL ABOR ADORES

LOCALIDADE DOS
PROFISSIONAIS
CONTRATADOS:

ES: 41,06%
RS: 34,17%

Escolaridade
ENSINO MÉDIO: 44,14%
GRADUAÇÃO: 27,23%
PÓS-GRADUAÇÃO: 9,05%
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Confira alguns
resultados:
• Mais de 100 mil profissionais cadastrados em
nosso banco de talentos.
• Mais de 9 mil novos profissionais inscritos e mais
de 600 posições em nossa plataforma Gupy.
• 82.382 novas inscrições para nossas vagas.
• Processo seletivo assertivo e consistente: tempo
médio de fechamento das vagas (SL A anual) de
41 dias (desde a abertura da vaga até o momento
de integração).
• 99,26% dos candidatos receberam feedback
sobre sua participação nos processos seletivos.

PROMOÇÕE S INTERN AS
Com a busca constante de bons profissionais que possam caminhar juntos para o crescimento da empresa, o Grupo Brinox
oportunizou e convidou alguns colaboradores para que juntos pudessem começar uma nova história na empresa de Linhares.
Esses profissionais devem ter algumas habilidades que, somadas, possam satisfazer as necessidades da empresa e também
para que sejam reconhecidos tanto no sentido financeiro como no pessoal. Dentre as muitas habilidades e características
apresentadas pelos profissionais, o comprometimento e a confiança são alguns desses fatores.

REAJUSTES APLICADOS

Mérito

385

Promoção

123

Durante o ano de 2021, 11 colaboradores da Matriz foram transferidos para Linhares com suas famílias. Eles tiveram toda a
assistência necessária, passando por um acompanhamento psicossocial periódico após a transferência, para analisar a adaptação e possíveis dificuldades neste processo de mudança de Estado.
Efetivamos em média 670 promoções e/ou méritos aos colaboradores.

NOSSOS COL ABOR ADORES
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DIVERSIDADE E INCLUSÃO
O processo de atração e seleção de pessoal leva em conta a Política de Recrutamento e Seleção do Grupo Brinox, objetivando assegurar que todos os candidatos tenham iguais oportunidades, não permitindo discriminação de natureza econômica, social, política, religiosa, racial,
de gênero, por orientação sexual, por faixa etária ou deficiências, atuando em conformidade
com nossos norteadores estratégicos.
Contamos atualmente com 36 pessoas com deficiência (PcDs), tendo admitido, em 2021, 16 profissionais com esse perfil. Em 2022, reforçaremos o trabalho em prol da oferta de mais oportunidades a essas pessoas.
Temos nos aprofundado em ações voltadas para as mulheres: enfrentamento à violência, maior participação em postos de trabalho historicamente do universo masculino e em cargos de gestão.
Entendemos que é a partir da inclusão das pessoas, em sua diversidade e pluralidade, que teremos uma organização mais inovadora e dinâmica. Sabemos que ainda temos vários desafios,
como compreender melhor as diferenças geracionais, mapear o nosso público LGBT, aumentar
o número de PcDS, dentre outros. Para isso, será preciso diagnosticar, analisar, traçar planos de
ação e dar o suporte necessário aos diversos colaboradores que fazem parte da nossa empresa.

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
A cada dois anos realizamos uma Pesquisa de Clima para avaliarmos a percepção de nossos
colaboradores em relação aos traços da nossa cultura, ao nosso estilo de gestão, às nossas
práticas e políticas. A edição de 2021 ocorreu de 8 a 24 de novembro, de forma on-line, com a
participação de 605 colaboradores e estagiários (admitidos até 31/7/2021).
Esse diagnóstico objetivou:
• Avaliar o ambiente organizacional e mensurar o nível de satisfação dos colaboradores com as
políticas, práticas e valores existentes.
• Identificar e entender os fatores que influenciam na satisfação e no comprometimento dos
colaboradores.
• Nortear e dar subsídio às ações da área de RH, especificamente com o delineamento de “planos de ação” a partir do conhecimento dos resultados da pesquisa, para que possamos fazer
com que a experiência dos colaboradores do Grupo Brinox seja cada vez mais positiva.
• Os principais resultados da Pesquisa serão compartilhados com o corpo gestor no início de
2022 para elaborarmos futuros planos de ação.
Grupo Brinox valoriza e capacita mulheres para melhor inserção e atuação no mercado de trabalho.

NOSSOS COL ABOR ADORES
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HOME OFFICE
Adotamos o trabalho remoto em março de 2020, no início da pandemia, e
após pouco mais de um ano trabalhando dessa maneira, realizamos uma
pesquisa de satisfação com os colaboradores e a maioria (92,06%) afirmou estar adaptada à modalidade.
Essa foi uma decisão tomada em função das orientações dos órgãos de
saúde locais e federais e da nossa preocupação em garantir mais saúde e
segurança aos trabalhadores. Com o avanço da vacinação, em setembro
de 2021, nos ajustamos ao novo cenário e optamos pelo modelo híbrido
de trabalho. Os colaboradores da área administrativa que estavam em
home office passaram a trabalhar presencialmente em dois dias fixos da
semana e os demais remotamente (ver comunicado na página 52 – Comunicação Interna).
Esse novo formato trouxe importantes mudanças de cultura, de estilo
de gestão e de benefícios para a empresa. A retomada foi marcada por
mimos de boas-vindas, falas da direção e palestra abordando saúde mental. O processo foi aplicado com dois grupos diferentes de colaboradores
que trabalham em dias alternados, de forma a abranger todas as pessoas
incluídas nesse modelo.
No decorrer de todo esse período, nos preocupamos com o bem-estar
das pessoas, seja as que trabalham no modelo presencial, remoto ou
híbrido. Investimentos em mudanças no espaço físico, em aparatos de
prevenção à Covid-19 e na saúde mental do time estão sendo implantados permanentemente (ver as ações realizadas na página 49 - Saúde e
segurança).

NOSSOS COL ABOR ADORES

Os colaboradores de áreas
administrativas foram
orientados a adotar o modelo
de trabalho híbrido, a partir
de setembro de 2021, sendo
recebidos com “boas-vindas” de
forma especial.

Grupo Brinox

“Uma das
primeiras
empresas da Serra
a formalizar home
office permanente
inaugura modelo
híbrido”
Pioneiro
clicrbs.com.br
Set/2021
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GRI 401-1

TREIN AMENTO E

desenvolvimento

Treinar, capacitar, desenvolver é um processo contínuo e deve envolver todas as camadas da organização. Por meio desse mecanismo é que aprimoramos processos, formamos pessoas e fortalecemos a
nossa cultura.
Em 2021, focamos no desenvolvimento da liderança em nossa filial em Linhares/ES e abordamos temas
como: gestão do tempo, segurança, teams building, gestão de pessoas (contemplando o módulo de
administração de pessoal, remuneração, recrutamento e seleção), programa de compliance e desdobramos nossa cultura e visão de futuro no módulo Jeito de Ser Brinox.
Estabelecemos parceria junto ao Centro Integrado Sesi/Senai de Linhares/ES para a formação de 20
jovens aprendizes no curso de Assistente de Logística e as vagas foram oportunizadas prioritariamente aos filhos e familiares de colaboradores (foto da turma). Na unidade de Caxias/RS, contratamos 23
jovens aprendizes e realizamos uma formação em parceria com a Instituição Jardelino Ramos e o Projeto Promover, por meio da qual absorvemos dois jovens aprendizes com foco no desenvolvimento de
competências técnicas voltadas para a área de informática (sistemas e infraestrutura).

1.373
PESSOAS TREINADAS

362
EVENTOS DE
TREINAMENTO

Com relação aos estagiários, foram contratadas seis pessoas em 2021 para as seguintes áreas: RH,
Controladoria, Inovação, Engenharia de Processos e Escritório Comercial de SP.
Para estimular um ambiente de trabalho positivo, com pessoas engajadas e de alta performance, implantamos uma nova plataforma para a gestão de desempenho, chamada Elofy. Ela permite, dentre
outros processos, estabelecer gestão de metas e feedback 360 de forma transparente e colaborativa.
O piloto desse projeto foi realizado com todo o time de gestão do Grupo Brinox.
PRINCIPAIS TREINAMENTOS E CURSOS
NR 11 – Empilhadeira
NR 12 – Trabalho de Segurança no Trabalho de Máquinas e Equipamentos

2.236
HORAS DE
TREINAMENTO

NOSSOS COL ABOR ADORES

Formação de Brigada de Emergência

R$ 514.476
INVESTIDOS EM
CAPACITAÇÃO

Power BI
LGPD
PPCP
Formação Humana
Desenvolvimento de liderança
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Responsabilidade do

key user
DE BI E SISTEMAS:
• Realizar análise das melhorias dos processos
de negócios.

Programa Key User: visa identificar, treinar e reconhecer os profissionais que serão os pontos focais na disseminação de conhecimento e diretrizes de sistemas (TI),
Business Intelligence - BI e Lei Geral de Proteção de
Dados - LGPD no Grupo Brinox. Temos mais de 50 key
users (usuários-chave) em todas as áreas de negócio e
os qualificamos em 2021.

• Analisar as demandas, buscando soluções preexistentes que atendam às necessidades.
• Multiplicar o conhecimento dentro de sua área
de negócio.

Treinamento Voluntário: programa de treinamento criado na filial de Linhares/ES no qual os colaboradores podem se inscrever de forma voluntária para garantir desenvolvimento de novas habilidades e competências. No ano
de 2021, foram ofertadas formação de operador de empilhadeira e de LID (Leitura e Interpretação de Desenho),
além de Metrologia.

Diversos profissionais
do Grupo Brinox se
atualizando em um
importante evento
voltado para a inovação,
realizado em Caxias do
Sul, nos pavilhões da
Festa da Uva.

NOSSOS COL ABOR ADORES

Mind7 Startup: foram dois dias de imersão no universo
de startups, empreendedorismo e inovação. Encaminhamos 21 profissionais do Grupo Brinox para se atualizarem
e atuarem como agentes de transformação e inovação.
Programa de Capacitação Sourcing Internacional: participou dos treinamentos a equipe responsável pela área
de Importação com objetivo de reforçar a preparação
para condução de negociações internacionais com fornecedores estrangeiros. Entre os temas abordados, destacam-se: negociação, aspectos culturais, benchmarking, o
contexto da pandemia da Covid-19 e a situação macroeconômica nacional e mundial.

• Canalizar a solicitação e direcionar para a área
de Tecnologia da Informação; realizar testes
das melhorias ou projetos de negócios envolvendo sistemas; priorizar as solicitações feitas
para TI e desenvolver layouts e apresentações
dos indicadores em ferramentas de BI.

DE LGPD:
• Mapear e revisar processos com tratamento de
dados.
• Aplicar as políticas de LGPD para retenção e
tratamento de dados.
• Analisar criticamente as necessidades da
utilização do dado pessoal no processo da área
de negócios, aplicando a justificativa legal para
o tratamento, em sinergia com o escritório de
privacidade.
• Endereçar o fluxograma já detalhado de cada
novo processo ao escritório de privacidade.

Grupo Brinox
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GRI 102-40 / 102-41 / 102-43 / 201-3 / 401-2

RE MUNER AÇ ÃO E

benefícios

Sabemos da importância de oferecer incentivos aos colaboradores, bem como reconhecê-los. Para definir a remuneração, levamos em consideração: análise de atividades e perfis de cargo, pesquisa salarial anual, além de promoções e méritos praticados conforme definição em orçamento anual.
A nossa composição de remuneração leva em consideração salário, adicionais, benefícios e remuneração variável.
• Remuneração Fixa: refere-se ao salário base firmado em contrato de trabalho, e ainda os itens referentes a Política de Benefícios.
• Remuneração Variável: complementa o salário fixo com comissões, prêmios, participação de resultado e bônus.
Esses pagamentos variáveis são feitos baseados nos atingimentos de metas e indicadores estabelecidos. Em
2021, conseguimos bater as metas individuais e também coletivas.
• Adicionais: destinados ao colaborador que atua em condições ou horários considerados fora da normalidade,
como periculosidade, adicional noturno, etc. Os percentuais e valores são definidos de acordo com convenção e
negociações conforme região.
• Benefícios: facilidades que oferecemos, como auxílio-educação, restaurante interno, vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, auxílio-creche, cesta básica mensal, seguro de vida, além de parceiros locais que oferecem
descontos aos colaboradores do Grupo Brinox. Investimos mais de R$ 8 milhões em benefícios em 2021.
• Distribuímos o valor total de R$ 3.051.243,32 aos colaboradores, referente ao Programa de Participação de Resultados de 2021 conforme acordo vigente.
Para definirmos os valores relativos às remunerações seguimos as práticas de mercado e pesquisas salariais. Cabe
ressaltar ainda que praticamente 98% do nosso quadro faz parte das negociações coletivas.

Auxílio-educação: no ano de 2021, expandimos o
programa para a unidade de Linhares/ES. Por meio
dele, oferecemos incentivo à formação de ensino
básico, superior, pós-graduação e mestrado. Os
percentuais variam de 30% a 80% dos valores dos
cursos. 40 colaboradores foram contemplados.

NOSSOS COL ABOR ADORES

Auxílio-idiomas: em 2021, o Grupo Brinox adotou a
plataforma Rossetta Stone como ferramenta oficial
para a prática de idiomas. Através de uma imersão
dinâmica, de forma on-line, o aluno pratica a escrita,
leitura e fala com professores nativos, o que gera
aceleração na aprendizagem.
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SAÚDE, SEGUR ANÇ A E

GRI 403-3 / 403-4 / 403-5 / 403-6 / 403-7 / 403-9

trabalho em equipe

Iniciativas em destaque:
• Adequação de 40 máquinas – em Linhares/ES e

Nosso cuidado com as pessoas
Em 2020, o ano em que iniciou a pandemia da Covid-19, focamos nessa situação e fomos desafiados em um cenário novo, desconhecido por todos. Em 2021, demos sequência aos cuidados com as pessoas, relacionados ao contágio do vírus e outros
impactos, mas já mais bem adaptados e preparados.

• Matriz: Atualização do alarme de emergência.
• DDS nas unidades fabris (realizados pela Cipa em

Paralelamente, continuamos investindo em processos e realizações voltados para a saúde e a segurança do nosso time. Desenvolvemos iniciativas na gestão de riscos ocupacionais; acompanhamos de perto a importante atuação da Cipa e da Brigada
de Emergência; aprimoramos ações preventivas; adequamos diversas máquinas e equipamentos; investimos em campanhas de
conscientização; realizamos eventos e Diálogos de Segurança; prosseguimos em conformidade com a legislação trabalhista e
previdenciária.
Nossas principais campanhas foram relacionadas aos seguintes temas: Covid-19, Retorno Seguro, Outubro Rosa e Novembro
Azul (ver mais informação na página 52 – Comunicação Interna).
O Comitê de Saúde e Segurança*, composto por mais de 10 profissionais do Grupo, reuniu–se mensalmente, ao longo do ano,
com foco em temas relacionados à Segurança e Saúde do Trabalho.
As ações voltadas para a saúde e a segurança pelo Grupo Brinox seguem nossos documentos base PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMSO - Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, que são nossa referência para
a prevenção de acidentes. Nos encontros presenciais e virtuais, tais como DDS, treinamento de integração, Cipa e Sipat, reforçamos nossas diretrizes e cuidados com o time.
Para o próximo ano, iremos adequar mais máquinas, adaptar escadas e telhados para situações de acesso humano, adquirir
novas cadeiras ergonômicas e instalar sistema de combate a incêndio no setor de Polimento na unidade de Caxias do Sul. São
diversos investimentos que visam nos adequarmos às normas vigentes e proporcionar mais segurança e bem-estar aos colaboradores.

Caxias do Sul/RS.

• Realização da SIPAT e da Semana do Meio Ambiente
de forma integrada.

conjunto com a área de Segurança).

• Retorno de treinamentos presenciais.
Principais temas tratados junto
aos colaboradores:
• Uso correto dos EPIs - Equipamentos de Proteção
Individual.
• Atenção ao realizar atividades e ao circular pela
fábrica.
• Procedimentos de emergência.
• Procedimentos de segurança ao operar
empilhadeiras e máquinas.
• Medicina preventiva.
• Plano de contingência Covid-19.
• Incentivo à vacinação.

* Membros do Comitê: Diretor de Operações, Gerente de Produção, Gerente de Logística, Gerente de RH, Engenheiro
de Segurança do Trabalho, Presidentes da CIPA de Caxias e de Linhares, Líder de Apoio e Processos do SESMT,
Coordenador de Produção II, Coordenador de Engenharia e Coordenador de Manutenção.

749
HORAS DE TREINAMENTO
DE SEGURANÇA

NOSSOS COL ABOR ADORES

mais de

90%

DOS COL ABORADORES
VACINADOS

investimento de mais de

1,2milhão
EM ADEQUAÇÃO DE MÁQUINAS, NO PPCI E
EQUIPAMENTOS PARA A BRIGADA DE EMERGÊNCIA
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GRI 403-3 / 403-4 / 403-5 / 403-6 / 403-7 / 403-9

COVID -19
Em 2021, nos mantivemos focados e zelosos na identificação
de riscos que poderiam gerar a contaminação do coronavírus
e fortalecemos nossos mecanismos para eliminá-los e/ou minimizá-los, objetivando garantir a saúde de nossos colaboradores. Percebemos forte engajamento do nosso time em relação
ao nosso Plano de Contingência, sempre atualizado de acordo
com as alterações de decretos, leis e comunicados de órgãos
oficiais competentes.
Com a adoção do sistema híbrido, ou seja, o retorno do home
office, no segundo semestre, realizamos várias adequações
físicas (mesas, divisórias em acrílico, cálculo do número de
pessoas por m 2, sinalização nos ambientes/capacidade de
pessoas etc.).

BRIGADA DE EMERGÊNCIA
A nossa Brigada de Emergência é formada por 110
pessoas, somando as unidades. Em 2021, realizamos
treinamentos mensais envolvendo formação, reciclagem e capacitação prática (primeiros socorros,
combate a incêndio, etc.). Também foram oferecidas
aulas sobre técnicas de resgate em altura e espaço
confinado. Temos atualmente, portanto, brigadistas
capacitados e equipados para atuar em qualquer
tipo de emergência na empresa.
Pensando na segurança de nossos brigadistas no
atendimento a emergências, adquirimos diversos
equipamentos de proteção e trabalho: roupas de
aproximação, capacetes e botas de combate a incêndio, lanternas, cintos e polias de resgate em altura e
equipamento de respiração autônoma.

Nosso principal desafio foi garantir a saúde e segurança dos
colaboradores com as medidas acima descritas, e esperamos,
para 2022, aprimorar ainda mais nossa performance, melhorando resultados em torno de redução de Acidentes de Trabalho, Elaboração de Procedimentos Seguros e Melhoria da
Cultura de Segurança no Grupo Brinox.

Equipe capacitada de Brigadistas do
Grupo Brinox Caxias do Sul

NOSSOS COL ABOR ADORES
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SIPAT E SEMANA DO MEIO AMBIENTE

GRI 403-3 / 403-4 / 403-5 / 403-6 / 403-7 / 403-9

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - Sipat e a Semana do Meio Ambiente, em 2021, foram
realizadas conjuntamente. O evento aconteceu de 4 a 8 de outubro para conscientizar nossos colaboradores sobre sua saúde física e mental, além de questões relacionadas à mulher e ao meio ambiente. Confira abaixo mais
detalhes:

PALESTRAS
• Comportamento Seguro: orientação às unidades fabris sobre Percepção de Risco (o que é, como utilizar), diferença de risco e perigo, como eliminar os riscos encontrados, como não se colocar em situação de risco.
• Saúde Mental: sobre situações de ansiedade, depressão e diversas outras questões que foram geradas pela
pandemia, bem como incentivar as pessoas a procurar ajuda psicológica profissional.
• Equilíbrio Familiar: abordagem da importância do combate à violência doméstica, principalmente contra mulheres, e apresentar e debater os tipos de violência existentes.
• “Afinal, ser lixo zero é possível?”: sensibilização sobre o consumo e descarte correto de produtos específicos que
geram resíduos.
Além das palestras, entregamos um canudo reciclável como brinde e realizamos uma gincana individual que gerou
grande engajamento. Uma das provas consistiu na arrecadação de alimentos não perecíveis, na qual tivemos um
total de 500 kg que foram doados para os Projetos Acolher, Centro Cultural Beltrão de Queiróz e Abrigo Lug das
cidades de Caxias do Sul – RS e Linhares – ES.

CONSCIENTIZAÇÃO COLETIVA
No Grupo Brinox, os líderes devem orientar, requisitar e garantir que seus colaboradores cumpram
os Procedimentos de Segurança para realizar suas
tarefas, além de auxiliá-los na busca de formas adequadas de realizar suas atividades e da equipe com
saúde e integridade física.
O SESMT - Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho apoia o
corpo gestor e toda a empresa por meio de orientações, criando os procedimentos e meios para
realizar toda e qualquer atividade, e auditando o
comportamento seguro de cada colaborador.
Importante destacar que as adequações das máquinas são feitas de acordo com as normas exigidas e conjuntamente com os colaboradores, uma
vez que são eles que operam esses equipamentos.
Agimos, assim, como um time colaborativo e consciente, buscando trabalhar juntos de forma segura
e saudável.
Taxa média de 1,27 acidente de trabalho/mês.

Representantes CIPA de Linhares entregando
alimentos no Abrigo Lug na cidade de Linhares.

NOSSOS COL ABOR ADORES

Representantes CIPA de Caxias entregando
alimentos ao Projeto Acolher
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Comunicação interna

ENGAJAMENTO E TR ANSPARÊNCI A

Em 2021, investimos R$ 257.944,38 em ações de endomarketing, comunicação interna, além de doações e
iniciativas de relacionamento com a comunidade (ver mais na página 55). Com a pandemia, continuamos
nos reinventando e acolhendo cada colaborador.
Buscamos envolver nossos colaboradores, para fortalecer o Nosso Jeito, por meio de campanhas presenciais e on-line, da liderança e dos nossos canais* internos, para alcançarmos juntos nossos resultados.
Realizamos diversas campanhas voltadas à saúde dos colaboradores, ao meio ambiente, ao negócio em si
e à valorização e integração do nosso time.
DESTAQUES:
• Dia das Mulheres: duas lives sobre o tema “Mulheres em Carreira técnica”
Live dia 24 de março, com 1.193 visualizações. Convidada especial:
Coordenadora de Desenvolvimento de Produtos: Nicole Zolet.

ASSISTA AQUI

Live dia 31 de março, com 554 visualizações. Convidada especial:
Coordenadora Comercial Externo: Cíntia Oliveira.

ASSISTA AQUI

• Dia das Mães: live sobre Maternidade e mercado de trabalho com 389
visualizações. Convidadas especiais: Crismeri Delfino e Sandra Caregnato.

ASSISTA AQUI

• Dia dos Pais: live sobre carreira e paternidade - desafios do pai na vida
real, com 878 visualizações. Convidados: Joaquim Feijó, coordenador de
Qualidade e Segurança do Trabalho, Rafael Basso, advogado Corporativo,
e Vinícius Villa, coordenador Comercial do Grupo Brinox.

NOSSOS COL ABOR ADORES

CELEBRAÇÃO DO
DIA DO TRABALHADOR
Que proporcionou uma experiência com aroma
de café! Os colaboradores de Caxias do Sul, Linhares, São Paulo e Comercial externo receberam um conjunto de canecas para café da marca
Haus Concept, juntamente com uma barra de
preparo para cappuccino. Nas mídias sociais do
Grupo, os colaboradores postaram o presente
recebido e compartilharam a receita que fizeram
em casa:

ASSISTA AQUI
ASSISTA AQUI
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Homenagem por Tempo de Casa para 63
colaboradores, em dezembro, no salão de
festas do Recreio Juventude, em Caxias.
O evento foi realizado para um número
reduzido de pessoas, seguindo todos os
protocolos de prevenção à Covid-19. Todos foram agraciados com a placa de homenagem, presentes por tempo de trabalho, camiseta personalizada e uma cesta
especial para seguir a comemoração em
família.

• Campanhas de conscientização do Outubro Rosa e Novembro Azul na luta contra o câncer.
• Divulgação do retorno ao trabalho em formato híbrido.

Tempo de casa de nossos colaboradores

5 anos (37 pessoas)
10 anos (17 pessoas)
15 anos (6 pessoas)
20 anos (3 pessoas)

Canais de comunicação interna:
• Entrega a todos os colaboradores de copos de café
Smiley, da marca Coza, que objetivou disseminar o novo
lançamento e levar mais sorrisos para suas casas.

NOSSOS COL ABOR ADORES

Comunicação face a face, e-mail, aplicativo WhatsApp, murais, intranet,
portal de RH e via líderes

Grupo Brinox
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NATAL GRUPO BRINOX
Entrega de presentes, pelos gestores, para os colaboradores e suas famílias: cesta de
alimentos, mochila personalizada e recheada com espumante e chocotone, um brinde sortido
de produtos das nossas marcas, brinquedos para os filhos de colaboradores (até 11 anos) e
presente para sócios da Serbri - Sociedade Esportiva e Recreativa Brinox (Caxias do Sul/RS).

Vídeo “Compartilhando Sorrisos”, feito com colaboradores do Grupo
para celebrar a vida e o final de mais um ciclo.

ASSISTA AQUI

NOSSOS COL ABOR ADORES

Grupo Brinox
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GRI 102-12

UM A C AUSA VALIOSA PAR A O GRUP O

A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. Uma mulher é morta no país a cada 6 horas, vítima de violência. E, em todo
mundo, um terço das mulheres já sofreu violência física ou sexual. A pandemia, inclusive, impulsionou esse fenômeno de aumento da
violência contra a mulher. Apesar do isolamento social ser a medida mais eficaz contra a disseminação do coronavírus, tem contribuído
para o crescimento dos conflitos familiares e obrigado mulheres a permanecerem em convivência com seus agressores por um período
mais prolongado e com maior dificuldade para solicitar ajuda ou escapar dessa situação.
Diante desse cenário e da consciência de que as empresas precisam estar envolvidas na problemática social, decidimos nos colocar
como agentes de mudança e transformação dessa causa. Dado que 80% das nossas consumidoras são mulheres, nossos produtos
chegam no lar de milhões de pessoas, nossas redes sociais possuem mais de 300 mil pessoas e 60% da nossa equipe são mulheres,
acreditamos ter condições de atuar no sentido de conscientizar e empoderar mulheres. Mas também engajar os homens como aliados.

*Dados: Onu Mulheres

Mulheres:

Criamos uma identidade visual propondo
deixar o projeto mais inclusivo. Escolhemos
a ilustração das mãos que representam
essa colaboração entre todos: homens,
mulheres, marca, colaboradores, clientes,
fornecedores e toda a rede de relacionamento do Grupo Brinox se engajando e fazendo parte desta luta. A palavra JUNTOS,
entre colchetes, é plural, remete ao grupo,
é inclusiva, chama para a ação e se relaciona com o coletivo. As cores foram pensadas
para não transparecer nenhum gênero específico, são sutis e acolhedoras, mostram
que não é imposto, são amigáveis e abertas
a diversas causas. Este selo tem sido aplicado em nossas assinaturas de e-mail, em camisetas e, para 2022, em ecobags e outros
materiais institucionais agregando o “selo”
junto a nossas marcas.

Em 2021, impactamos 8 mil pessoas com nossas ações. Destacamos, a seguir, algumas delas, voltadas aos públicos interno e externo:

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

Grupo Brinox

O GRUPO BRINOX NÃO TOLER A
A VIOLÊNCIA CONTR A A
MULHER.
VAMOS JUNTOS NE SSA C AUSA?
LIGUE 180 E DENUNCIE!
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Comunidade

GRI 102-12 / 102-43

CASA DE APOIO
VIVA RACHEL
CAXIAS DO SUL/RS

ENCORAJA ELAS
Formação de 30 mulheres, divididas em duas turmas. Luta, igualdade, oportunidade, respeito e autonomia são as palavras-chave da iniciativa lançada pela Associação para o Desenvolvimento de Linhares
(Adel) em parceria com o Grupo Brinox, além do Sistema Findes, Brametal, Weg, Sicoob, Prefeitura de Linhares e Câmara Municipal, com o
apoio do Ministério Público do Espírito Santo e da Delegacia de Proteção à Mulher.

16 DIAS DE ATIVISMO PELO
FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES
Mobilização mundial incentivada pela ONU que objetiva o fim da violência doméstica. Ocorre em mais de 160 países e é realizada no Brasil
desde 2003. Dentre as diversas ações que realizamos, destacamos
uma caminhada em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, rede
suprapartidária feminina que defende a liderança da mulher na construção de um país melhor.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

Envolvemos nossos colaboradores, familiares e a
comunidade para contribuírem com doações de
bolsas contendo itens de
beleza e autocuidado ao
abrigo que acolhe mulheres em situação de violência doméstica, com risco
de morte, juntamente
com seus filhos.

DOAÇÃO DE
NECESSÁRIAS
(PRODUTO COZA)
Doação de necessárias
para quase 400
mulheres do Centro
Administrativo da
Prefeitura de Caxias
do Sul/RS.

PROJETO
MULHERES EM AÇÃO
Realizamos a segunda edição da
formação de Auxiliar de Cozinha em
parceria com a Coordenadoria da
Mulher de Caxias do Sul e a empresa
Express Restaurantes Empresariais.
A solenidade contou com a presença da

PROTEÇÃO

vice-prefeita Paula Ioris e homenageou

Integramos de forma
atuante a Rede de
Proteção à Mulher de
Caxias do Sul/RS

as 11 mulheres formadas nesta edição.

CURSO DE
FORMAÇÃO PARA
EMPILHADEIRISTAS
Em Linhares/ES,
formamos oito mulheres,
que faziam parte do
projeto aluguel social, no
curso de Operadora de
Empilhadeira.

Grupo Brinox
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Interno

GRI 102-12 / 102-43

WORKSHOP DE
FORMAÇÃO HUMANA
231 colaboradoras formadas, de forma
presencial, nas duas unidades fabris
e 15 mulheres formadas virtualmente. Cada evento contou com 4 horas,
abordando temas como: Saúde da
mulher e autoestima, Consumo consciente, Relações familiares saudáveis
e Violência e redes de apoio.

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
Contamos com atendimento psicossocial interno para suporte aos gestores e colaboradores.

WORKSHOP COM A GESTÃO
54 lideranças formadas, objetivando
tornar o nosso corpo gestor agente
de mudança contra a manifestação da
violência, em seus diversos contextos,
e ter o olhar treinado para identificar
e apoiar colaboradoras.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

Grupo Brinox

RECONHECIMENTO ÀS
COLABORADORAS
Em homenagem às mulheres, no mês
de março, intensificamos ações como:
disseminação de vídeos, realização de lives, de encontros e distribuição de presentes para as nossas colaboradoras.
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COVID-19: UM DESAFIO QUE VEM SENDO SUPERADO POR NOSSO TIME
Em 2021, já mais preparados para enfrentar o difícil cenário causado pela pandemia, adotamos medidas que nos trouxeram resultados positivos, tais como:
• Treinamentos, eventos e campanhas voltados à adequação de processos e cuidados com a saúde
física e mental dos colaboradores.
• Adaptação das operações ao contexto da pandemia em relação às medidas de segurança, EPIs, ajustes no ambiente físico, reorganização frente a oscilações de demandas, etc.
• Forte atuação da equipe de TI com suporte para a plena atuação no home office.
• Reuniões e negociações on-line com clientes e fornecedores, suspensão de visitas presenciais e ampla aplicação de testagem.
• Apoio e olhar atento do Conselho de Administração e dos Comitês (Executivo, de Crise e de Ética)
que revisaram todos os protocolos para garantir a saúde e a segurança de todos.
Em outros trechos deste Relatório, você encontra mais detalhes sobre as diversas iniciativas do Grupo Brinox relacionadas à pandemia em benefício do nosso negócio, dos nossos clientes, dos colaboradores e da comunidade em geral.

RELACIONAMENTO COM

comunidade

Cuidado e enfoque nas pessoas é algo que prevalece em nossas ações, seja da perspectiva interna
ou da externa. Temos o compromisso de contribuir de forma positiva com as comunidades nas quais
estamos inseridos. Nos sensibilizamos com as pessoas impactadas pela pandemia da Covid-19, com a
violência e discriminação contra as mulheres e com crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social nas localidades em que estamos presentes.
Em Linhares, ampliaremos nossa atuação social nos próximos anos e buscaremos sinergia com a nossa matriz. Temos ciência de que podemos fazer ainda mais e nos empenharemos para isso.
Nosso principal desafio é estarmos ainda mais próximos dos nossos públicos prioritários de relacionamento, de forma estruturada e contínua. Envolver a nossa comunidade faz parte da missão do
Grupo Brinox de transformar positivamente o dia a dia das pessoas.
A seguir, destacamos algumas iniciativas realizadas em 2021.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
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CASA ANJOS VOLUNTÁRIOS
CAXIAS DO SUL/RS

UNIDOS PELA

GRI 102-12 / 102-43

VACINA
Doações recebidas
pelo Frei Jaime,
Líder do Projeto
Mão Amiga.

ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA
CAXIAS DO SUL/RS

www.anjosvoluntarios.org
Na Páscoa, doamos chocolates, e no fim
do ano, cestas básicas com produtos de
alimentação e limpeza, além de utensílios
domésticos para mobiliar a cozinha do local para a instituição situada em uma área
de vulnerabilidade social que atende em
torno de 200 crianças e adolescentes.

Contribuímos com a campanha de
vacinação contra a Covid-19. Entregamos 12 caixas térmicas com medidor de temperatura, 4 notebooks
e 1 câmera para a Secretaria de Saúde de Caxias do Sul.

www.maoamigacaxias.org.br
Mantemos uma relação próxima com a
instituição, que se esforça em encaminhar
para escolas particulares crianças carentes, de 0 a 4 anos, que não conseguem vaga
no ensino gratuito. Realizamos diversas
doações ao longo do ano:
a) maio: 43 cestas básicas de alimentos;
b) junho: 2 mil unidades de cestos da Coza
para comercialização no brechó beneficente da associação;
c) agosto: 47 cestas de produtos de limpeza;
d) novembro: 15 cestas de produtos de limpeza e quatro caixas de utensílios domésticos para comporem a cozinha da obra.

mais de

600

FRASCOS DE
ÁLCOOL GEL

da marca Coza que foram destinadas às escolas
municipais da região, levando mais segurança.

Assistência a crianças e adolescentes que
participam do projeto em Caxias do Sul.

CAPACETES ELMO
Doamos sete capacetes de respiração assistida, no valor de R$
1.500 cada, em conjunto com a Federação das Indústrias do Espírito Santo, objetivando auxiliar no tratamento de pacientes
com Covid-19. O equipamento doado permite oferecer oxigênio
ao paciente, sem necessidade de intubação, auxiliando em sua
recuperação.

UBS SÃO VICENTE
Em parceria com o SIMECS (Sindicato das
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Caxias do Sul e Região) e outras empresas de Caxias do Sul,
ajudamos no financiamento da implementação da UBS São Vicente, que é centro de
referência para Covid-19 em Caxias do Sul.
Juntos, doamos 30 mil testes rápidos, oito
monitores de UTI e 24 bombas de infusão
para o poder público da região.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

SUSEPE/RS
A Divisão de Segurança e Escoltas da Superintendência de
Serviços Penitenciários do Rio
Grande do Sul - SUSEPE recebeu
utensílios para compor a cozinha
das penitenciárias de Caxias do
Sul e Porto Alegre, além de alimentos não perecíveis.

ESCOLA JATOBAZINHO
CORUMBÁ/MS
www.acaiapantanalblog.com.br
Doamos canecas, copos e sanduicheiras da marca Coza à escola
semi-internato na qual são escolhidas crianças ribeirinhas para
participação em ações educativas
voltadas à preservação do bioma.

Grupo Brinox

SEGURANÇA PÚBLICA
Contribuímos com parte do nosso crédito de ICMS para o Programa de Incentivo
ao Aparelhamento da Segurança Pública
do Estado do Rio Grande do Sul (PISEG),
destinando valores para o 4º Batalhão de
Polícia de Choque de Caxias do Sul.
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CÓDIGO DE ÉTICA DE SUPRIMENTOS
GRI 102-09 / 102-16 / 102-43

REL ACION AMENTO COM

fornecedores

Fornecedores são parte importante na composição das atividades do Grupo, e buscamos parceiros em sintonia com o Nosso
Jeito, que se destaquem não somente pelo fator financeiro e por sua qualidade comprovada, mas também por questões éticas,
ambientais e sociais.
Em 2021, mantivemos a adoção de nossos criteriosos processos de seleção, homologação, negociação e gestão de fornecedores
amparados pelo Código de Ética de Suprimentos e do Grupo Brinox, por nossa Política de Compras e pela atestada capacidade
de fornecimento das empresas contempladas.
As principais matérias-primas aplicadas em nosso processo produtivo são aço, alumínio, resinas e revestimentos antiaderentes
que são geralmente oferecidos por grandes empresas. Esses materiais e outros itens auxiliares na produção são adquiridos no
mercado nacional, principalmente em localidades próximas às nossas unidades fabris em Caxias do Sul/RS e Linhares/ES. Para outros insumos adicionais, como polimentos de inox e injeção de peças plásticas, somos abastecidos por empresas de menor porte.
Para realizarmos a gestão desses fornecedores de perfis e portes variados, segmentamos nossas compras por categoria de materiais e a equipe de Suprimentos avalia o atendimento e performance de cada um de forma sistêmica por meio de ferramentas do
SAP e do Portal de Compras. Também contamos com indicadores de acompanhamento para amparar nosso trabalho.

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

REL ACION AMENTO COM

entidades e órgãos públicos

Mantemos uma relação de proximidade com essas empresas e sempre reforçamos os valores do Grupo Brinox, bem como o nosso
Código de Ética, que é primordial ser cumprido para efetivarmos a contratação de produtos e serviços de quaisquer fornecedores.
Mantemos uma relação de respeito com as esferas do poder público, prefeituras, associações, sindicatos, entidades de classe e
empresas do terceiro setor.
O Grupo Brinox integra a Rede de Proteção à Mulher, a Associação Serrana de Recursos Humanos, além do Simecs - Sindicato das
Indústrias Metalúrgicas e de Materiais Elétricos de Caxias do Sul e do Sindifer - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material
Elétrico do Estado do Espírito Santo.
Nos aproximamos e atendemos a demandas específicas de instituições, organizações e órgãos públicos que julgamos estarem
alinhados aos nossos princípios morais e ao nosso negócio.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

• Respeitar os princípios do “Código de Ética do Grupo Brinox”, normas internas e atender às 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
deve ser assegurada, restringindo a divulgação de
dados somente entre as partes envolvidas.

Grupo Brinox
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REL ACION AMENTO COM CLIENTE S E

consumidor final

Atuamos em todo o território brasileiro e disponibilizamos nossos produtos nos cinco continentes. São mais de
6.000 itens ofertados via B2B (Business-to-business), ou venda corporativa, e D2C (Direct to Consumer), ou venda
direta ao consumidor.
Foco no cliente, inovação, competitividade, sustentabilidade, transparência e simplicidade são alguns de nossos
princípios que se refletem diretamente no trabalho que direcionamos aos nossos parceiros, clientes e consumidores.
O ano de 2020 foi surpreendente para o Grupo Brinox e para o mercado de utilidades domésticas. O primeiro
semestre do período da pandemia no Brasil foi bastante turbulento e o segundo semestre nos trouxe resultados
expressivos. Crescemos cinco vezes mais em relação ao ano anterior e mantivemos o nível de serviço. Em 2021,
nosso esforço foi para prosseguir com a operação nesse patamar elevado e ainda conseguimos crescer mais. Nos
adaptamos agilmente ao cenário da pandemia que se perpetuou, traçamos estratégias para nossos diferentes canais de venda e direcionamos atenção especial às vendas on-line, que vêm apresentando crescimento acelerado.
Ao olhar para o futuro, planejamos para 2022 e os próximos anos fomentar o varejo e o contato direto com nossos
consumidores. Para isso, atuaremos em um projeto contínuo, em parceria com a área de inovação, visando evoluir
com os canais digitais.
DESTAQUES:
• Atuamos fortemente em nossa estratégia de operação em marketplaces e reforçamos ações sazonais com parceiros como Lojas Americanas, Shoptime, Compra Certa, Magazine Luiza, dentre outros.
• Iniciamos a parceria com o Mercado Livre, um dos maiores e-commerces do Brasil, e com a Picpay, que conta com
mais de 50 milhões de usuários em seu aplicativo.
• No período da Black Friday, vimos as vendas aumentarem 14% no varejo, mesmo já tendo expressivos resultados
no ano anterior.
• Introduzimos a forma de pagamento por meio de PIX – que já representa 12% do faturamento de nossa loja -, além
das modalidades via boleto e cartão de débito e crédito, que já adotávamos.
• Nosso showroom em São Paulo passou de 250m 2 para 500m 2.
• Tivemos um aumento de 21% das vendas nos canais próprios (loja, e-commerce GB e televendas).
• Mais de 555 itens foram lançados no ano.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

Grupo Brinox
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E-COMMERCE

Nosso time de Caxias do Sul preparado
para a Black Friday.

LOJA BRINOX
A Loja própria Brinox, em Caxias do Sul,
completa 6 anos e tem funcionado como
uma espécie de laboratório para entendermos as preferências do consumidor. E ainda
temos uma análise construtiva observando
as trocas de experiências de compra no site
e na loja própria.
• Registramos uma receita de vendas 36%
acima do ano de 2020 e 15% de aumento
em volume de notas emitidas. Isso se
deve, em parte, ao fechamento da nossa
loja própria por alguns meses devido à
pandemia.
• Tivemos aproximadamente 150 mil produtos vendidos.
• Recebemos em torno de 55 mil pessoas na
loja.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

Realizamos um aumento significativo de investimentos no e-commerce, que tem nos proporcionado resultados crescentes.
• Perfil dos clientes: + de 70% do nosso público é feminino; 50% têm idade entre 24 e 44 anos e 60% são da região Sudeste.
• Receita de vendas 11% acima de 2020 e cinco vezes acima de 2019.
• 24% de aumento no número de pedidos em relação a 2020 e seis vezes acima de 2019.
• Em torno de 200 mil produtos vendidos.
• 2,5 milhões de visitas - cinco vezes mais que em 2020.
• Em torno de 12 milhões de pageviews - 8% a mais que em 2020.
Nossos produtos exclusivos representam 25% da nossa receita nesse canal , e para 2022, planejamos investir em novos itens, principalmente em aparelhos de jantar e panelas, com possibilidade de introdução de novas categorias em nosso mix. Também pretendemos crescer em receita ao menos 22% com desenvolvimento de novos produtos e novas vitrines na Amazon e no Shopee.

A FORÇA DO “ON-LINE”
O uso de inteligência artificial foi crucial para mantermos
nossa loja virtual no mesmo patamar com a utilização da
estratégia de vitrines personalizadas e pop ups de retenção que possibilitaram crescer as vendas 350% acima da
média da loja, com um ticket 5% maior. Também investimos na utilização de um robô para monitoramento de
mercado que contribuiu para as estratégias de pricing,
automação de preços com base no mercado e estoque
disponível, otimizando, assim, a nossa margem de lucro.
Nossos resultados no período da “Black Friday” atestaram a eficiência das nossas estratégias nos canais virtuais. Crescemos 16% no e-commerce e recebemos mais de
120 mil visitas ao site na época da campanha.

Grupo Brinox
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NOVOS FORMATOS DE EVENTO
Os eventos de que geralmente participamos para lançarmos novidades, interagirmos com parceiros e clientes e nos atualizarmos,
como a “Feira Ambiente – Frankfurt/Alemanha” e “ABUP Home &
Gift – São Paulo/SP”, não foram realizados em 2021 em função da
pandemia.

De 15 a 17 de outubro, o grupo de alta gestão se reuniu no Offsite de lideranças
para realizar o direcionamento estratégico da companhia e definir os rumos e desafios de cada segmento da empresa. O evento, que ocorreu em São Paulo, no
Hotel Villa Rossa, e tinha como tema principal “[JUNTOS] construímos o futuro”,
buscava conectar os participantes e fortificar nossos Valores, base para o alcance
da estratégia e de nossos desafios.

Internamente, nosso tradicional Encontro Comercial aconteceu
pela primeira vez de forma 100% on-line. Foi realizado em fevereiro,
com o tema “Reinventar para Avançar!”, e contou com a participação de 200 pessoas, entre força de vendas e setores da empresa, no
qual foram apresentadas as novidades para 2021.

Também foram abordados outros temas importantes, como: Retrospectiva do
Grupo, Posicionamento no Mercado, Orçamento Anual e Longo Prazo, Mega
Trends, Discussão de Canais, Sustentabilidade, Capital de Giro, Inovação, Planejamento de Pessoas, Projeto Violência contra a Mulher, entre outros assuntos.

Ao final do ano, tivemos o Reencontro Comercial, que aconteceu
nos dias 13 e 14 de dezembro, reunindo todo o time comercial interno (65 colaboradores) para apresentar os lançamentos, realizar
treinamento, fazer um fechamento dos resultados do ano e alinhar
os primeiros passos para o próximo ano. Foi um grande reencontro,
pois a equipe não participava desse tipo de evento há dois anos,
devido à pandemia, e seguindo todos os protocolos de prevenção.
Importante destacar também a participação de outras áreas da empresa, como: financeiro, assistentes comerciais, marketing e trade
marketing, desenvolvimento de produto, RH.

GRI 102-43

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
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COMUNIC AÇ ÃO

externa

Em 2021, realizamos uma repaginação do branding do nosso mix de marcas buscando organizar, padronizar e modernizar as três logomarcas do Grupo Brinox no mercado varejista. Foi um passo importante
para nos posicionarmos de forma mais clara e nos conectarmos ainda mais com as pessoas.

Fechamos parceria entre Brinox e Coza com a
Smiley. E com a Disney / Mickey Mouse, que teve
Modernização da identidade visual e criação de Brand Book. Experimente ser você. Sempre.

mais de 10 milhões de pessoas impactadas no
Facebook e Instagram no mês de lançamento,

DESTAQUES
• Sistematizamos parcerias com micro e macroinfluenciadores, adequando a linguagem a cada canal e
produto do Grupo. A cada trimestre, alternamos o time de influenciadores que criam conteúdo para as
nossas redes e para sua própria audiência.
• Formalizamos a parceria Coza + Colab55 - loja virtual de arte e design que aplica estampas de artistas
do mundo inteiro em diferentes produtos de uso pessoal: www.colab55.com.br/coza.
• Brinox Latino América: geramos conteúdos e realizamos publicações e darkposts no Facebook voltados para o mercado de exportação. https://www.facebook.com/brinoxlatinoamerica/

em julho.
Filme de lançamento da
campanha com a participação
de colaboradores:

ASSISTA AQUI

• Apresentamos nova identidade da Brinox no Pinterest, com conteúdos semanais. https://br.pinterest.
com/brinox/.
• Divulgamos novo site da Coza, trilíngue (português, inglês e espanhol), com informações sobre o
universo da marca, sustentabilidade, onde encontrar produtos Coza no Brasil e premiações. A versão
passou a ter recursos mais avançados para navegação em dispositivos móveis.

Além da presença das três marcas no YouTube, lançamos o canal
“Pitadinhas”, que divulga mensalmente receitas com o uso de
nossos produtos.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
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PROJETO EU RECICLO
A Coza passou a apoiar a cadeia de reciclagem no Brasil por meio desse
Projeto/Selo que é viabilizado uma parceria com cooperativas que reciclam. Constitui-se em uma solução simples e responsável em relação ao
impacto ambiental das nossas embalagens.
https://www.eureciclo.com.br/empreendedores/marcas

Selo aplicado em nossas embalagens que
comunicam ao consumidor o nosso investimento
em reciclagem por meio da compensação
ambiental das embalagens.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
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REDES SOCIAIS E
INFLUENCIADORES
DIGITAIS
Investimos em divulgações, lives e parce-

465 mil

408 mil

28 mil

Curtidas na Página

Curtidas na Página

Curtidas na Página

186 mil

139 mil

15 mil

Seguidores

Seguidores

Seguidores

tos e bebidas; envolvemos nossos clientes

1,76 mil

1,18 mil

1,18 mil

e seguidores em experiências sensoriais;

Público total

Público total

Público total

brinoxoficial

cozadesign

hausconcept

rias relevantes para as três marcas em diversos canais: Instagram, IGTV, Facebook,
Pinterest, LinkedIn e YouTube. Focamos
em conteúdos humanizados, autocuidado,
dicas de organização, receitas de alimen-

realizamos diversas iniciativas em datas
especiais e ações diferenciadas com influenciadores. E o principal, tudo isso valorizando nossos produtos e seu uso.

impressões

impressões

40,2 milhões

14,7 milhões

7,3 milhões

cliques

cliques

cliques

132 mil

40 mil

15 mil

pessoas impactadas

pessoas impactadas

pessoas impactadas

21 milhões

9 milhões

4,5 milhões

engajamento

engajamento

engajamento

490 mil

900 mil

64 mil
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PANELAS BRINOX
CERAMIC LIFE VANILLA
Realizamos uma campanha para reforçar
que a Brinox é a marca referência em panelas com revestimento de cerâmica. Os conteúdos conectavam pessoas que conhecem
sobre culinária, procuram receitas diferentes e que gostam de cozinha, de forma geral.

PROJETO HAUS DRINK TOUR

DIA DAS CRIANÇAS
Alinhamos esta data com o posicionamento
da marca e trouxemos uma campanha que explora o lúdico, com peças em 3D. Exploramos
muita imaginação, criatividade e diversão.

https://hausdrinktour.com.br/
Por meio da ação que envolveu vários bares do Brasil, foram demonstrados diferentes drinks que podem ser feitos nas taças Haus. Produzimos vídeos
com as receitas e disponibilizamos em nossa landing
page o passo a passo para que as pessoas possam
reproduzir em casa. Um tour de dar água na boca!

PRODUTOS COZA
MATHEUS ILT
(pequenas reformas,
DIY, Apresentador do
Programa
“Arrasta
Móveis” no canal GNT

TAÇAS HAUS CONCEPT
RAFAELA DE CONTI

matheusilt
CAMILA LOPES
camiclopes
(empreendedorismo, maternidade):
A influenciadora mostrou ao público que
a Ceramic Life Vanilla é daquelas panelas
que ficam bonitas da cozinha à mesa.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

Realizamos publicação de Stories ao longo de
2021. Em janeiro, por exemplo, uma postagem
alcançou 11 mil pessoas, de forma orgânica, e
nos favoreceu na conquista de quase 2.000 novos seguidores em apenas 24 horas.

rafadeconti
(Sommelier e Mestre em
estilos de Cervejas):
No verão de 2021, a influenciadora divulgou dicas de
drinks e harmonizações e demos destaque às nossas
belas taças.
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PANELAS SAUTÉ

BIG BROTHER BRASIL

Criamos uma campanha, nas redes da Haus,
com narrativas relacionadas à casa da avó;
casa urbana, de campo, de fazenda e de praia.
Cada clique virou uma história deliciosa.

Realizamos parceria dos produtos do Grupo Brinox com o Programa BBB - Big Brother Brasil, a
casa mais vigiada do Brasil, transmitido pela Rede
Globo.

CARLOS BERTOLAZZI
O chef Carlos Bertolazzi, reconhecido por suas participações em programas de TV como Hell’s Kitchen Brasil e Fábrica de Casamentos,
assinou panelas da Brinox, elaboradas em conjunto. As panelas possuem estrutura de alumínio e antiaderente pro-flon.

GRI 102-43

DOMINGO LEGAL
O programa Domingo Legal, do SBT, divulgou
nossas panelas e a campanha #joganapressão.

DIA DO ENÓLOGO
Para comemorar esse dia, em outubro, criamos
uma campanha com 18 microinfluenciadores para
divulgar uma live especial sobre vinhos no Instagram da Haus. Eles receberam um vinho e duas
taças da marca para comemorar e convidar seus
seguidores a acompanhar a aula. Utilizamos a
hashtag “HausWineMoments” em nossos diversos conteúdos relacionados ao tema.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
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GRI 102-43

IMPRENSA
No segundo semestre de 2021, investimos em assessoria de imprensa como mais uma estratégia de ativação das marcas e divulgação
de novidades, campanhas e lançamentos. Essa iniciativa, somada
às demais, auxilia na construção e manutenção do relacionamento
das nossas marcas com diversos públicos.

DESTAQUES:
Grandes veículos referência em conteúdo e jornalismo no Brasil:
Atrevida: presentes para o Dia do Amigo
Casa Vogue: com dicas de produtos em tempos de Home Office;
panelas de fondue;
Contigo: produtos home office: 12 produtos para deixar o seu cantinho mais confortável
GeekPublicitário: lançamento Smiley e Disney
GQ: presente de Dia dos Namorados
UOL: dicas de acessórios para fazer fondue em casa e “volta às aulas”

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
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RE SP ONSABILIDADE

ambiental

ESTRATÉGIA E POLÍTICA AMBIENTAL
No que tange ao aspecto ambiental, as práticas de ESG no Grupo Brinox passam pela atenção com a eficiência
energética, pela cautela com o uso dos recursos naturais, por iniciativas para a não geração de poluição e contaminação, pelo uso de tecnologia limpa, dentre outras.
Ao longo dos nossos 33 anos, sempre estivemos em conformidade com as leis e regulamentações, não havendo
multas e nenhum registro de acidente ou passivos ambientais. Por meio de boas práticas, como o uso racional
dos recursos naturais, a correta gestão dos resíduos gerados e dos efluentes, não apresentamos impactos significativos na biodiversidade das regiões em que atuamos.
Toda a produção no Grupo Brinox tem o foco na sustentabilidade e na aplicação de processos e práticas ambientais corretas. Estamos trabalhando com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e
avaliamos 90 ações já implementadas pelo Grupo Brinox que têm conexão com os ODSs.
Dentre as iniciativas relacionadas aos ODSs, estamos planejando diversas frentes de trabalho do “Projeto Embalagem” de forma a reduzir fortemente o uso de recipientes para determinados produtos envolvendo o público interno, a revisão de nossos processos, bem como o consumidor, incentivando-o na redução de uso de
embalagens. Somado a isso, intencionamos transformar pontos de venda em postos de coleta para que pessoas
reciclem.
Estamos permanentemente em busca de melhores práticas: a) não enviamos resíduos para aterros industriais;
b) temos laudos de cobertura vegetal de todas as nossas instalações e para o controle efetivo de gases e partículas resultantes dos processos produtivos; c) realizamos análises atmosféricas anuais e d) alguns equipamentos
dispõem de filtros para a eliminação dos poluentes. E vamos além: cientes de que solos contaminados são extremamente prejudiciais ao ecossistema, por iniciativa própria, providenciamos laudos de análise com amostras
coletadas em diversos pontos do parque fabril e nenhuma não conformidade foi identificada.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
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NOSSA ATUAÇÃO:
• Desde 2013, recebemos o Certificado de Energia Renovável, por utilizar somente energia elétrica proveniente de uma matriz ambientalmente sustentável, com fontes renováveis e limpas. Reduzimos a emissão de quase 1.000 tCO2e* de gases
de efeito estufa através da utilização de energia de fontes renováveis considerando nossas duas unidades fabris.
• Seguimos rigorosamente a legislação ambiental com monitoramento dos documentos ambientais obrigatórios, como
licenças ambientais, registro de gerenciamento de impactos e apresentação de relatórios periódicos.
• Diariamente cumprimos as condições e restrições da Licença de Operação Ambiental, assim como as demais normativas
da área e da empresa.
• Internamente, utilizamos Instruções de trabalho, documentos esses que direcionam nossas decisões relativas ao manejo
de resíduos e efluentes gerados, as abordagens de precaução que envolvem os colaboradores, dentre outros. A equipe
de Meio Ambiente é responsável por acompanhar todos os processos e apresentar as informações necessárias a auditorias de órgãos externos.
• Utilizamos indicadores de acompanhamento mensais para monitorar a transformação de materiais com porcentagem de
sucatas, consumo e fontes de água e energia, geração e destinação de resíduos e tratamento de efluentes.
• Realizamos anualmente campanhas de conscientização e ações de comunicação para envolver o público interno.

Direcionamos nossa atenção para a filial em Linhares
no sentido de estruturar,
avaliar e implantar processos da área ambiental, assim como definir e contratar
fornecedores alinhados com
nossa conduta e políticas.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

Investimos cerca de R$ 750 mil em proteção ambiental, com destaque para o 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), com relevância para a manutenção
preventiva realizada no Tanque Reator Biológico, este com capacidade de quase 400 mil
litros, em que é realizado o tratamento biológico. O tanque precisou ser esvaziado, sendo
o efluente transportado em caminhões para uma estação de tratamento terceira; processo
que seguiu até a conclusão do serviço, garantindo o cumprimento das condicionantes da
Licença de Operação. A conclusão dessa iniciativa demandou um mês de trabalho.

Aderimos ao StartupLab do InovaRS - Programa do
Estado, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul -, que promove a conexão entre grandes empresas e empreendedores tecnológicos para diversos segmentos, em busca de inovação,
tecnologia e melhorias. Avaliaremos, assim, se algum
parceiro atenderá às nossas necessidades no âmbito
socioambiental.
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE E SIPAT
Voltamos a realizar este evento com todos os cuidados e segurança, cumprindo os protocolos
de distanciamento, higienização e uso de máscara, sendo possível realizar atividades presenciais, como a palestra “Lixo Zero”, tema propositadamente recorrente na empresa. Apresentamos exemplos aos colaboradores sobre diversos processos de geração, reutilização e reciclagem do lixo.
Paralelamente, por meio de uma campanha em nossas redes sociais com o tema #FaçoMinhaParte, incentivamos nossos colaboradores a dividirem as suas práticas sustentáveis, e o
resultado foi muito positivo no sentido de apresentar atitudes simples que podem fazer a diferença e estimular colegas e outras pessoas. Finalizamos essa ação com premiação e entrega
de brindes.
Durante a Semana do Meio Ambiente, disponibilizamos pontos de descarte para resíduos
eletrônicos, como telefone celular e carregadores e óleo de cozinha usado, além dos pontos
permanentes para descarte de pilhas e baterias e medicamentos vencidos. Todos os resíduos
foram enviados para o descarte final correto e objetivamos, dessa forma, estimular nosso time
a práticas com responsabilidade ambiental.
Encerramos a Semana entregando um kit com canudo de inox reutilizável para agradecer a
participação e lembrar a todos que não é apenas a mudança de uso de um objeto, mas sim de
atitude, para, juntos, mudarmos o mundo.
Todas essas ações são fruto da atenção e dedicação constantes dos nossos colaboradores,
de processos e políticas bem esboçados e de grandes investimentos destinados a cuidados
ambientais.
O equilíbrio ambiental, social e econômico é uma constante busca do nosso Grupo para preservar a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida e a mitigação do impacto das atividades no
meio ambiente para a nossa e as próximas gerações. Para o futuro, planejamos a implementação de um Plano de Melhoria Ambiental que visa a um aprimoramento para avaliarmos riscos
e impactos ambientais.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
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IMPACTOS GERADOS
Buscamos constantemente aprimorar nossos produtos e processos e, assim, minimizar os impactos ambientais. Na operação, não impactamos o ambiente de forma agressiva e utilizamos processos mais limpos de produção.
Abaixo, nossas iniciativas em relação ao uso de energia, água, resíduos, reciclagem e emissões.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Utilizamos telhas
translúcidas em todas
as unidades fabris, pois
aproveitam melhor a
iluminação natural,
proporcionando economia
de energia.

Utilizamos essencialmente em nosso processo produtivo eletricidade, gás natural e óleo combustível. Somos reconhecidos por consumirmos apenas energia elétrica advinda de uma matriz ambientalmente sustentável por meio do uso de energia de fontes limpas, como eólica,
solar, biomassa e PCH (Pequena Central Hidrelétrica). Adquirimos energia do mercado livre e exigimos que a sua procedência seja de fontes
sustentáveis, renováveis e limpas.

CONSUMO DE ENERGIA
O recurso que mais utilizamos foi a eletricidade, proveniente de fontes renováveis. Também usamos gás natural e não houve a necessidade
de aquisição de óleo combustível para o gerador.

Combustível
Eletricidade
Gás Natural (GN)
Óleo combustível

2021
5.899.060,44 kw/h
438.938,21 M³
0 L.

energia de fonte renovável

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
Água é um recurso muito importante e levamos em consideração, de forma responsável, desde o início das nossas instalações, passando por
sua captação, uso, reaproveitamento e descarte. A busca por um processo produtivo sustentável é parte da nossa essência.

CAPTAÇÃO E USO DA ÁGUA
A água que utilizamos provém majoritariamente da captação da chuva, além do abastecimento do serviço municipal de Caxias do Sul/RS.
A água proveniente da rede pública é aproveitada para o consumo humano, higiene pessoal e para os restaurantes.
Temos um sistema de captação da água da chuva na matriz que realiza filtragem para posterior uso e tem a capacidade de armazenamento
de 1 milhão de litros. Usamos em nossos processos produtivos, em hidrantes, vasos sanitários e na irrigação dos jardins. Dessa maneira, reduzimos o consumo dos recursos hídricos das localidades em que atuamos, valorizando esse recurso natural e evitando impacto ambiental.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

100%

DAS OPERAÇÕES UTILIZAM

Grupo Brinox

As paredes e telhados na
matriz possuem revestimento
com manta de lã de vidro,
propiciando mais conforto
térmico, menor incidência
de calor e menos ruídos no
ambiente. Este material não
entra em combustão, não
queima e nem pega fogo.
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CONSUMO DE ÁGUA
Rede pública

493,000 m³ / mês

Cisterna

1.040,000 m³ / mês

Mais de 50% de toda água utilizada provêm do recurso de captação e armazenamento da água da chuva.
O Grupo Brinox mantém esse percentual de reaproveitamento desde a sua fundação.
Obs.: Dados acima referentes a Caxias. Em Linhares não possuímos esses dados, pois não há cisterna de água da chuva.

REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA
Os dados abaixo mostram a evolução do nosso volume de água tratada nos últimos cinco anos.
Nota-se que, em 2019, o volume foi maior em função de uma maior produção.

Ano
2017
2018
2019
2020
2021

Tratamento
20.323 m³
24.855m³
27.590 m³
22.480 m³
21.757 m³

DESCARTE DA ÁGUA
Toda a água, após utilizada, é tratada na Estação de Tratamento de Efluentes da empresa (ETE), incluindo efluentes do processo produtivo, refeitório e sanitários que atendem a padrões de emissões, conforme Resolução CONSEMA 355/2017. Assim, tratamos 100% do efluente gerado em Caxias do Sul e asseguramos
que não há impacto negativo ao meio ambiente ao realizar o descarte do efluente na rede pública.
Na matriz, 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 é encaminhado para coprocessamento em empresa especializada. Para confirmar a eficiência do processo, são realizados controles diários e análises mensais.
Em Linhares, como o efluente gerado na área industrial tem menor volume, nossa opção inicial foi tratá-lo externamente, em uma estação licenciada e certificada com comprovação da correta destinação.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
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MATERIAIS USADOS NO PROCESSO PRODUTIVO

REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS

Os principais insumos em nosso processo produtivo incluem o aço, o
plástico e o alumínio. Para a finalidade deste Relatório, não incluiremos os demais materiais, que são muito diversificados em itens e
unidades de medida.

Realizamos uma gestão completa dos resíduos gerados em nosso processo produtivo, de forma que eles não gerem impactos ambientais e
sejam destinados de forma correta e segura. Assim, desde a geração até
a destinação, atendemos à legislação vigente* e agimos de maneira responsável e sistêmica.

Abaixo, informações sobre os materiais transformados, contemplando
nossa matriz e filial. Um pouco mais de 1% foi a geração de sucatas em
2021 e esse percentual tem como destinação a reciclagem.

Material
Aço Carbono
Aço Inox
Alumínio
Polímeros
Total

Transf.MP
41.038,46
1.639.056,98
1.462.829,73
2.069.438,05
5.212.363,22

Sucata
216,10
4.184,60
5.805,27
60.732,22
70.938,19

%
0,53%
0,26%
0,40%
2,93%
1,36%

*Atendemos às exigências previstas pela Lei
Federal n° 12.305 de 2 de agosto de 2012 e seu
Decreto Federal Regulamentador n° 7404 de 23 de
dezembro de 2010.

Processamos o manejo, a segregação, o acondicionamento, a identificação, a coleta, o transporte e a destinação dos resíduos sólidos gerados.
Todas essas etapas permitem uma redução da retirada de matéria-prima da natureza, promovendo economia de água e energia, além de reduzir a disposição inadequada de lixo.
Os resíduos são classificados e segregados segundo a NBR 10004 da
ABNT, que determina os principais aspectos físico-químico-biológicos
de uma massa de resíduos e impactos ambientais que podem gerar. Nós
os separamos de acordo com a destinação dos resíduos e os principais
são provenientes do processo produtivo, das áreas administrativas,
além daqueles gerados fora do processo industrial (orgânico e rejeito).
A maior parte é destinada para reaproveitamento ou reciclagem, outra
quantidade para coprocessamento e somente orgânicos e rejeitos são
encaminhados para o aterro sanitário de cada município. Esses destinos são avaliados criteriosamente de forma a garantir que a tecnologia
aplicada seja a mais ambientalmente correta. Coprocessamento, reciclagem e descontaminação são as principais destinações dos resíduos
gerados por nosso Grupo.

1%

Coprocessamento – resíduos
contaminados em geral.
Total: 130 toneladas

Aterro Sanitário – resíduo
orgânico e rejeito.
Total: 10 toneladas

11%
88%

Reaproveitamento/Reciclagem –
papelão, plástico, sucatas de alumínio,
inox, óleo usado, embalagens
contaminadas, entre outros.
Total: 1 mil toneladas

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
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RECICLAGEM
No processo de reciclagem, transformamos os resíduos sólidos que
não são aproveitados no processo
industrial para que eles se tornem
novamente matéria-prima ou produto.
Os produtos recicláveis das nossas marcas Brinox, Coza e Haus
Concept são:
• Todas as peças em polipropileno
(plástico), na cor preta, que são
reutilizáveis.
• O plástico colorido não é descartável, mas pode ser moído e voltar
a ser utilizado.
• 100% dos produtos inox, alumínio
e plástico são recicláveis.
• 10% da matéria-prima utilizada
na produção da marca Coza é reciclada.
Reciclamos, em 2021, considerando todas as unidades do Grupo,
mais de 1.000 toneladas de materiais, entre inox, sucatas de alumínio, plástico, óleo usado, embalagens, papelão, etc.
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EMISSÕES
A emissão de gases de efeito estufa (GEE) é um tema mundialmente debatido cada vez
mais. No Grupo Brinox utilizamos apenas energia elétrica proveniente de fonte limpa,
totalmente renovável.
O consumo da nossa energia elétrica é proveniente de usinas de fontes eólica, solar,
biomassa, PCH e CGH*, com o objetivo de obtermos uma matriz energética ambientalmente limpa e sustentável.
Os controles solicitados referentes às Emissões Atmosféricas são realizados periodicamente, atendendo à normatização e conforme atendimento à condicionante da
Licença de Operação (LO).
Em 2021, reduzimos 790,02 tCO2e* em emissões considerando a unidade de Caxias do
Sul e 182,63 tCO2e* (a partir de abril) na unidade do Espírito Santo.

* São siglas para usinas hidrelétricas de tamanho e potência relativamente reduzidos.
PCH - Pequenas Centrais Hidrelétricas com 5 MW e 30 MW de potência e CGH - Centrais
Geradoras Hidrelétricas () até 5 MW.

“Crescimento e rentabilidade são fundamentais, mas só valem
a pena se pudermos ver as próximas gerações aproveitando o
mundo por inteiro”. Esse é um dos dez princípios do Nosso Jeito e
seguiremos com dedicação a esse pilar.

ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
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Resultados 2021

LUCRO LÍQUIDO 2021

R$

27.231.560
-21,91% COMPARADO A 2020 (34.9872.034)

ATUAÇÃO ATIVA EM

32

3.660

PAÍSES

CLIENTES ATIVOS

CAPEX 2021

O ano de 2021, comparado ao anterior, também sofreu impactos da pandemia; porém, de forma diferente. Nos
adaptamos melhor em relação a nossos processos produtivos e laborais, e a disseminação do vírus foi mais bem
controlada globalmente devido ao surgimento da vacina e de outras medidas na área da saúde.
Entretanto, adicionais fatores trouxeram complexidade ao ambiente de negócios, como a alta do dólar, dos juros e
de variados custos no mercado nacional e internacional. Soma-se a isso uma elevada inflação que tem afetado fortemente o poder de consumo do brasileiro, o que gera um desafio para readequarmos nossos produtos e serviços
ao poder de compra do consumidor.
Mesmo nesse contexto, conquistamos um forte crescimento do negócio, fato que vem se concretizando ao longo
dos anos. Tivemos uma receita líquida de R$ 462,1 milhões, no consolidado, representando um aumento de 43,1%,
comparado a 2020, e superando em 10,5% o budget da empresa. Isto se deu em função da entrada de novas categorias, a consolidação de outras, como panelas, além do lançamento de produtos diferenciados.

Receita líquida

2020
322,8

2021
462,1

Consolidado
2021 vs 2020
Budget
43,1%
418,3

2021 vs Budget
10,5%

Maior investimento da história do Grupo Brinox

R$

462 mi

RECEITA LÍQUIDA EM 2021
DESEMPENHO FINANCEIRO

Também é importante ressaltar que tivemos o maior Capex (Capital Expenditure - Despesas de Capital) da história do Grupo Brinox: R$ 40,6 milhões. Este aumento expressivo é decorrente da ampliação da nossa capacidade
produtiva em várias linhas, entre elas, talheres, panelas e injetados; do desenvolvimento de novos produtos e de
instalações da nossa nova unidade de Linhares/ES.
Nosso lucro líquido foi de R$ 27.231.560, uma redução de 21,9% comparado a 2020. O principal impacto disso foi a
redução de margem devido ao aumento de custos e insumos/matérias-primas.
Ver mais informações sobre resultados financeiros e comerciais nos trechos sobre “Produção sustentável”,
página 79.
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Assim, encerramos o ano com uma redução na nossa
margem de lucro em função de complexidades relacionadas a preços, seja pelo fato da pressão mercadológica por commodities ou no repasse de preços.
Nossas metas de resultado como Ebitda e lucro ficaram 10% abaixo devido a esses fatores. Contudo, obtivemos receita superada em todas as nossas marcas
e acima do nosso budget.
Para 2022, intuímos que será um período ainda desafiador, com reflexos da pandemia em nossa operação,
uma vez que o vírus da Covid-19 não está completamente controlado. Planejamos continuar sustentando crescimento em todas as nossas marcas, tanto no
mercado interno como na exportação, que tem sido
um pilar importante para o crescimento do Grupo Brinox.
Esses dados demonstram a saúde financeira e sustentabilidade do nosso negócio, um planejamento estratégico consistente e uma equipe atuante.

Ver mais informações sobre resultados financeiros
e comerciais nos trechos sobre “Produção sustentável”, página 79.

DESEMPENHO FINANCEIRO
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GRI 102-55

PERFIL ORGANIZACIONAL
Item

Descrição

Páginas/Respostas

102-1

Nome da organização

102-2

Principais atividades, marcas, produtos e/ou serviços

102-3

Localização da sede

102-4

Número de países em que a organização opera

102-5

Tipo e natureza jurídica da propriedade

Página 12

102-6

Mercados atendidos

Página 9

102-7

Porte da organização

Páginas 7 a 11

102-8

Perfil de empregados e outros trabalhadores

Páginas 39 a 41

102-9

Descrição da cadeia de fornecedores da Companhia

Página 61

102-10

Principais mudanças na estrutura da Companhia e na
cadeia de fornecedores durante o período coberto

Não houve

102-11

Explicação de sobre como a organização aplica o princípio de precaução

Página 34

102-12

Lista de tratados, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas
externamente de caráter econômico, ambiental e social que a
organização subscreve ou endossa.

Páginas 7 a 10

102-13

QUEM SOMOS

Principais participações em associações e/ou organismos
nacionais/internacionais de defesa

Páginas 23, 56 a 58, 60

O Grupo Brinox integra a Rede de Proteção à Mulher,
a Associação Serrana de Recursos Humanosos, além
do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Materiais
Elétricos de Caxias do Sul (Simecs) e do SINDIFER Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico
do Estado do Espírito Santo
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GRI 102-55

ESTRATÉGIA
Item

Descrição

Páginas/Respostas

102-14

Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão sobre a relevância da
sustentabilidade para a organização

102-15

Principais impactos, riscos e oportunidades

Página 4

Páginas 74 a 77

ÉTICA E INTEGRIDADE
Item

Descrição

Páginas/Respostas

102-16

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da
organização, como códigos de conduta e de ética

102-17

Mecanismos internos e externos adotados pela organização para solicitar orientações
sobre comportamentos éticos e em
conformidade com a legislação, como canais de relacionamento (ex.: ouvidoria)

Páginas 13, 14, 15, 34, 35, 61

Página 34

GOVERNANÇA

QUEM SOMOS

Item

Descrição

Páginas/Respostas

102-18

Estrutura de governança, incluindo comitês

Páginas 12 e 13

102-22

Composição do mais alto órgão de governança
e dos seus comitês

Páginas 12 e 13

102-23

Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança
também seja um diretor executivo

O presidente do mais alto órgão
de governança não é um
diretor executivo.
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GRI 102-55

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
Item

Descrição

Páginas/Respostas

102-40

Lista de stakeholders engajados pela organização

Página 48

102-41

Percentual de empregados cobertos por negociação coletiva

Página 48

102-43

Abordagem adotada pela Companhia para engajar stakeholders e
frequência do engajamento

Páginas 57 a 70

PRÁTICA DE RELATO

QUEM SOMOS

Item

Descrição

Páginas/Respostas

102-46

Processo para definição do conteúdo do relatório

O conteúdo do relatório se baseia nos temas estratégicos
para o desenvolvimento sustentável do negócio. Haverá
revisão do processo para relatórios futuros.

102-47

Lista de aspectos materiais identificados no processo de definição do
conteúdo

Será aplicado em edições futuras do relatório.

102-48

Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações
fornecidas em relatórios anteriores

Não houve

102-49

Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se
refere à lista de tópicos materiais, limite dos tópicos abordados

Não houve

102-50

Período coberto pelo relatório

102-51

Data do relatório anterior mais recente

2020

102-52

Ciclo de emissão dos relatórios

Anual

102-53

Dados para contato sobre dúvidas em relação ao relatório

102-54

Premissas de relato de acordo com os Standards GRI

102-55

Sumário de conteúdo da GRI

102-56

Verificação externa

Exercício de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Página 89
Este relatório foi preparado em conformidade com as
normas GRI: opção Essencial
Páginas 81 a 87
Não se aplica
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GRI 102-55

GRI 201: DESEMPENHO ECONÔMICO
Item

Descrição

Páginas/Respostas

201-1

Valor econômico direto gerado e distribuído

Página 79

201-3

Obrigações do plano de benefício definido e outros planos de aposentadoria

Página 48

GRI 203: IMPACTOS ECONÔMICOS
Item

Descrição

203-1

Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços

Páginas/Respostas
Páginas 11 e 79

GRI 205: COMBATE À CORRUPÇÃO

QUEM SOMOS

Item

Descrição

Páginas/Respostas

205-2

Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção

Grupo Brinox

Páginas 34 e 35
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GRI 102-55

GRI 301: MATERIAIS
Item

Descrição

Páginas/Respostas

301-1

Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume

Página 76

301-2

Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados

Página 76

GRI 302: ENERGIA
Item

Descrição

302-1

Consumo de energia dentro da organização

Páginas/Respostas
Página 74

GRI 303: ÁGUA E EFLUENTES

QUEM SOMOS

Item

Descrição

303-1

Interações com a água como um recurso compartilhado

303-2

Gestão de impactos relacionados ao descarte de água

303-3

Captação de água

303-4

Descarte de água

303-5

Consumo de água

Páginas/Respostas

Páginas 74 e 75
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GRI 102-55

GRI 305: EMISSÕES
Item

Descrição

305-5

Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

Páginas/Respostas
Página 77

GRI 306: RESÍDUOS

QUEM SOMOS

Item

Descrição

Páginas/Respostas

306-1

Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos

Página 76

306-2

Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos

Página 76

306-3

Resíduos gerados

Página 76

306-4

Resíduos não destinados para disposição final

Página 76

306-5

Resíduos destinados para disposição final

Página 76
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GRI 102-55

GRI 401: EMPREGO
Item

Descrição

Páginas/Respostas

401-1

Novas contratações e rotatividade de empregados

401-2

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

Páginas 40, 42 e 46

Página 48

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

QUEM SOMOS

Item

Descrição

Páginas/Respostas

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

Páginas 49 a 51

Grupo Brinox

Relatório de Sustentabilidade 2021

88

EXPEDIENTE

GRI 102-53

Presidente
Christian Hartenstein
Diretores
Ricardo Herber
Márcio Rossi
Gustavo Pretto
Coordenação Geral
Setor de Comunicação Corporativa - Área de Recursos Humanos
Consultoria GRI, conteúdo e design
Aurora Comunicação Criativa
www.auroracomunica.com.br
Fotografia
Adobe Stock
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Bruno Kriger
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Freepik
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Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
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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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