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Boa leitura!
Contribuir para um futuro mais seguro é o propósito da Schmersal.
Muito além de promover segurança para pessoas, máquinas e equipamentos, estamos comprometidos com a segurança da sociedade e
do planeta. E por isso trabalhamos em três pilares: questões sociais,
éticas e de sustentabilidade.
Este relatório é uma síntese das ações adotadas e dos resultados obtidos
a partir de um inspirador trabalho em equipe. A Schmersal acredita que
o exemplo transforma. Por isso, cada pessoa impactada por este projeto
irá levá-lo adiante, tornando-se um agente multiplicador dessas ações.

Essa é a 4ª edição do relatório; uma linha do tempo
onde mostramos a evolução de nossas ações.Os
valores da Schmersal por um futuro mais seguro
foram alinhados ao redor do mundo e com isso nos
expandimos nossos objetivos e mantemos todos
os colaboradores engajados em praticar o que dá
sentido ao nosso trabalho.
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Bem-vindo ao
nosso mundo!
SCHMERSAL
A Schmersal é líder mundial em sistemas de seguran-

a América Latina. Aqui, produz uma vasta gama de

ça para pessoas, máquinas e processos produtivos

dispositivos de chaveamento eletromecânicos e

não apenas pela tecnologia, capacidade e inovação,

eletrônicos que incluem, entre outros, chaves de

mas também por sermos apaixonados pelo que fa-

segurança, aparelhos de controle e de sinalização,

zemos e por que o fazemos. Nosso propósito em

sensores de aproximação, pedaleiras e chaves de

contribuir para um futuro mais seguro nos orienta e

acionamento por cabo.

assim temos o compromisso de deixar um legado.
Com mais de 70 anos no setor de segurança indusA Schmersal está presente em todo o mundo e fa-

trial, temos o reconhecimento internacional. Nosso

brica mais de 25 mil produtos, além de sistemas e

know-how nos coloca na vanguarda do segmento,

soluções de segurança para máquinas e equipa-

oferecendo soluções com produtos e serviços de

mentos, elevadores e automação industrial.

forma personalizada, por meio de consultorias para
levantamento e avaliação de riscos, treinamentos,

A unidade brasileira, com sede em Boituva, conta

engenharia de aplicação e projetos de segurança

com 450 colaboradores e é responsável por toda

para adequar plantas industriais à NR 12.
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nossa visão
Que o grupo Schmersal seja reconhecido como um líder
global inovador em tecnologia de segurança, serviços
de engenharia e em soluções, alcançando o nível mais
elevado de satisfação dos clientess clientes.

nossa missão
Fornecer aos nossos mercados globais e locais soluções seguras, confiáveis e inovadoras que garantem a
proteção da pessoas e do processo produtivo.
Desenvolver alianças sustentáveis e de longo prazo que
beneficiem nossos clientes e o grupo Schmersal, aprimorando continuamente nossos processos por meio
de tecnologia e experiencia de mercado.
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nosso valores
1 | SEGURANÇA EM 1º LUGAR
2 | VALORIZAR AS PESSOAS
3 | TRABALHAR COMO
		

UM TIME GLOBAL

4 | AGIR DA FORMA CORRETA
5 | CUIDAR DO NOSSO PLANETA
6 | BUSCAR A EXCELÊNCIA E SER
		

ORIENTADO PARA SOLUÇÕES

7 | PRATICAR NOSSA
		

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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PROPÓSITO

Propósito é o
que nos move
O que fundamenta a jornada da nossa empresa é o propósito. É por
isso que somos tão comprometidos em valorizar a vida por meio
de nossos trabalhos e ações: estamos engajados na construção
de um futuro mais seguro.
A busca é pela melhoria contínua, pela melhor forma de desenvolver
nossas ações, valorizando a comunidade local e o meio ambiente,
trabalhando sempre com honestidade e determinação. Foi assim
que construímos nossa credibilidade ao longo desses mais de 50
anos no Brasil.
Para a Schmersal, não se trata apenas de gerar resultados, mas
também atuar efetivamente por uma sociedade melhor. Reconhecer
que todos nós, dentro e fora da empresa, somos parte essencial
de nosso propósito coletivo.

Em alguns casos, convidamos nossos parceiros a participarem de
nossas iniciativas. A abrangência dessas ações cresce e as boas
práticas se multiplicam. Com isso, despertamos a responsabilidade
e a consciência socioambiental num público mais amplo e engajado.
Pensamos no todo valorizando cada um. Acreditamos que todas as
pessoas são importantes na mesma intensidade e esse respeito é a
base da empresa. Gera solidariedade e constrói um verdadeiro time
que trabalha em conjunto, amparado por valores éticos, sociais e de
sustentabilidade. Assim, contribuímos para deixar um legado positivo
para as próximas gerações.
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PILAR

ÉTICA MORAL
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ÍNTEGRUS
PROGRAMA
DE INTEGRIDADE
SCHMERSAL
O ÍNTEGRUS É O PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA SCHMERSAL. ELE REÚNE TODAS AS
REGRAS E PROCEDIMENTOS, ANÁLISE DE RISCOS, PROCESSOS DE MONITORAMENTO
E AÇÕES CORRETIVAS LIGADAS ÀS QUESTÕES ÉTICAS E LEGAIS. O ÍNTEGRUS ESTÁ
LIGADO À DIMENSÃO ÉTICA DO PROPÓSITO.

ÉTICA
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ESTRUTURA
DO PROGRAMA

PROPÓSITO

COMPROMETIMENTO
DA DIREÇÃO

ÍNTEGRUS

RESPONSÁVEL

ANÁLISE DE RISCOS

REGRAS E
PROCEDIMENTOS

MONITORAMENTO
CONTÍNUO

POLÍTICAS

CÓDIGO DE ÉTICA

AUDITORIAS

AVALIAÇÃO
PERIÓDICA

COMUNICAÇÃO E
TREINAMENTO

Os valores e as práticas documentados no
Íntegrus refletem elevados padrões éticos
e morais, buscando assegurar credibilidade

CANAIS DE
DENÚNCIAS

e preservar a imagem da empresa e de seus
stakeholders.
A Schmersal tem o compromisso de construir um modelo de negócio sustentável e

MEDIDAS
DISCIPLINARES

contribuir para uma sociedade mais justa,
ambientalmente equilibrada e economicamente próspera.
Além de construir relações saudáveis, transparentes e sustentáveis, acreditamos na im-

AÇÕES DE
REMEDIAÇÃO

portância de difundir o que fazemos de melhor
em práticas empresariais e profissionais. Por
isso, compartilhamos os valores e princípios
que nos guiam para construir parcerias que
resultem em benefícios para todos.
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CÓDIGO DE
ÉTICA E CONDUTA
INTERNO
O Código de Ética é a referência central do programa.
Ele define os aspectos éticos mais importantes para a
Schmersal e a conduta que a empresa espera de seus
colaboradores no trato com colegas, clientes, fornecedores e acionistas. Além disso, aborda nossos valores
com relação às questões ambientais e sociais.
C O N F I R A

E M

CÓDIGO
DE ÉTICA
E CONDUTA DO
FORNECEDOR
Como parte do Íntegrus, o Código de Ética e Conduta do
Fornecedor tem o objetivo de orientar os fornecedores sobre as principais diretrizes que norteiam nossas
relações. Consideramos que esse comprometimento é
fundamental para que a Schmersal cumpra sua missão:
“Fornecer aos nossos mercados globais e locais soluções
seguras, confiáveis e inovadoras que garantam a proteção das pessoas e do processo produtivo. Desenvolver
alianças sustentáveis e de longo prazo que beneficiem
nossos clientes e o grupo Schmersal, aprimorando continuamente nossos processos por meio de tecnologia
e experiência de mercado”.
C O N F I R A
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GESTÃO DE RISCOS
Seriedade, transparência, honestidade e integridade sempre nortearam nossas relações com todos os públicos. Esses são valores preciosos para a Schmersal e regem
nossa conduta dia após dia. Temos uma reputação a zelar e proteger. Por isso implantamos, em todos os níveis de negócios, políticas de avaliação de riscos que abrangem
os aspectos macroeconômicos, políticos, tecnológicos, financeiros, humanos, ambientais, sociais, legais e de conformidade/reputação. Especialmente com relação
aos dois últimos tópicos, fazemos uma análise criteriosa, em conformidade com as
premissas do Programa de Integridade – Íntegrus. Nossas políticas de avaliação de
riscos descrevem como implementar uma estratégia efetiva de conformidade, usando
a metodologia de proteção, detecção e correção, como descreve o quadro abaixo:
POLI000017
POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO
POLI000006
PATROCÍNIOS E DOAÇÕES

ANÁLISE DE RISCOS

RISCOS INTERNOS
E EXTERNOS

M2I01-16-M03
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
DNEW-000263
CÓDIGO DE ÉTICA DO FORNECEDOR
S1I04-02-M03
DEFINIÇÃO DE FORNECEDORES
S1I09-01
ENTRADA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO

ETHOS | PACTO EMPRESARIAL
E INDICADORES ETHOS

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social tem como missão mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável,
tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável.
A Schmersal aderiu ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção desenvolvido
pelo Instituto Ethos juntamente com diversos parceiros nacionais e internacionais. Ao aderir
ao pacto, assumimos o compromisso de divulgar a legislação brasileira anticorrupção, além
de informações relacionadas a: comportamento empresarial socialmente responsável; critérios éticos; responsabilidades com todos aqueles que são atingidos por nossas atividades
e desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável.
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INDICADORES ETHOS
PARA NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS
E RESPONSÁVEIS
Os Indicadores Ethos são uma ferramenta de gestão que visa apoiar as empresas na incorporação da
sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial (RSE) em suas estratégias de negócio. A
ferramenta é composta por um questionário que permite o autodiagnóstico da gestão da empresa.
A Schmersal monitora e desenvolve seus indicadores de sustentabilidade e de responsabilidade social
empresarial por meio dessa ferramenta. Com isso, obtemos referências das empresas participantes
e buscamos sempre melhorias nas práticas que compõem nosso Programa de Integridade – Íntegrus.
HISTÓRICO DE DESEMPENHO GERAL
8,8

9
7,4

8

7

7,3
7,7

6,6
6,1

6,2

6,2

2018

2019

6

5
2016

2017

SCHMERSAL

MÉDIA GERAL

ALLIANCE FOR INTEGRITY
A Alliance for Integrity (AfIn) é uma iniciativa global de ações coletivas que reúne partes
interessadas dos setores privado e público e da sociedade civil em um esforço conjunto
de construção e promoção de soluções para fortalecer a transparência e a integridade no
sistema econômico.
No Brasil, a Schmersal se engajou nessa aliança pela integridade, fazendo parte de grupos
de trabalhos de fomento à integridade nos médios e pequenos negócios (MPEs). Conheça,
participe e visite o site da iniciativa.
LINHAS DE ATUAÇÃO:

APRENDIZAGEM
ENTRE PARES
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DIÁLOGO
PÚBLICO-PRIVADO

CONSCIENTIZAÇÃO
E INTERCÂMBIO
DE INFORMAÇÕES
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CAPACITAÇÃO
DE COMPLIANCE
E PROGRAMA
TRAIN-THE-TRAINER

2020

Nossa missão como parte da sociedade é também promover o envolvimento de todo cidadão com a ética. Por isso, a Schmersal buscou um canal para irradiar o movimento – que
já é forte dentro da empresa – e atingir outros públicos. O projeto Na Moral foi concebido a
partir do levantamento com a prefeitura de Boituva das necessidades primordiais na área
de educação do município. Dos três pilares de atuação da Schmersal ligados ao Propósito,
os representantes da prefeitura identificaram as questões éticas como prioritárias. A partir
dessa demanda, a Schmersal buscou um parceiro para desenvolver esse projeto nas escolas. O Instituto Mauricio de Sousa foi o parceiro ideal para fornecer o material didático, a
metodologia e o treinamento dos educadores voluntários. O projeto consiste em ministrar
aulas para alunos dos quintos anos, sobre ética e cidadania e assim formar cidadãos críticos
e conscientes. Os educadores voluntários são todos colaboradores da Schmersal que doam
tempo e conhecimento em oficinas extracurriculares.
O PROJETO TEVE INÍCIO EM 2017 E TEM O OBJETIVO DE SER AMPLIADO COM
A ADESÃO DE MAIS PARCEIROS E O ATENDIMENTO A MAIS ESCOLAS.

2019
VERCELININHO:
4 salas, 100 alunos e
9 educadores voluntários.

MARIA J. VIANNA:
3 salas, 75 alunos e
7 educadores voluntários.

15

15

PILAR
SUSTENTABILIDADE
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SUSTENTABILIDADE
O cuidado com o planeta em que vivemos está entre
os principais valores da Schmersal. Temos consciência de que devemos fazer a nossa parte, cuidar
do nosso pequeno universo, nossa empresa, nossa
comunidade, nosso espaço. Temos a meta clara de
minimizar e até mesmo eliminar o impacto que geramos no meio ambiente com as nossas atividades.
Para nortear nossas ações, criamos o Comitê de
Sustentabilidade, um grupo multissetorial, que se
reúne periodicamente para avaliar e estabelecer
parâmetros de pontos cruciais como:
•
•
•
•
•

•

•

Em 2019, o comitê de Sustentabilidade fez uma
pesquisa com a vizinhança para saber qual era a
opinião de cada um quanto ao impacto da empresa
na região que está inserida, em relação ao meio
ambiente. Este foi o resultado:
24 casas participaram da pesquisa.

Redução do consumo de energia e água.
Redução da utilização de materiais
descar táveis.
Substituição de materiais poluentes.
Aumento da reciclagem.
Orientação aos colaboradores sobre o que
eles podem fazer em casa e no trabalho em
favor da sustentabilidade.

18%
20%

ALGUMAS AÇÕES EFETIVAS JÁ TOMADAS
PELO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE:
•

•
•

•

Divulgação sobre segurança, meio
ambiente
e Código de Ética da empresa para todos
os visitantes, na recepção.
Doação de sobras como bobinas de cabos
e papelão para projetos sociais.

Participação ativa no COMDEMA (Conselho
Municipal de Desenvolvimento do Meio
Ambiente
do município de Boituva), que tem a finalidade
de formular e fazer cumprir as diretrizes da
Política Ambiental do Município.
Utilização de água de chuva para banheiros
e torneiras externas.
Instalação de redutores nas torneiras para
redução
do consumo de água.
Logística reversa: estimulamos o retorno
dos produtos e as orientações podem ser
acessadas pelo link:

82%
80%

NÃO IMPACTA

RECLAMAÇÕES

Ações foram tomadas para as reclamações procedentes.

https://www.schmersal.com.br/empresa/schmersal-brasil/logistica-reversa/
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KAIZEN
SUSTENTÁVEL
Entende-se por Kaizen todas as medidas e ações tomadas em busca de
uma melhoria contínua, seja no processo (interno e/ou externo) ou no
produto. Todos os anos, no mês de junho, promovemos uma ação para
a realização de Kaizens ambientais, e no ano de 2019 tivemos um total de
8 Kaizens ambientais dentre eles:
COLETA DE ÓLEO PARA FAZER SABÃO, HORTA COMUNITÁRIA,
DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS PARA OS COMERCIANTES
E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS.
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INVENTÁRIO GEE – GASES
DE EFEITO ESTUFA
Monitoramos a emissão dos GEE (Gases de Efeito Estufa) e definimos ações para
diminuir o impacto do lançamento desses gases na atmosfera. Impactam na geração
dos GEE os gases gerados pela combustão dos carros da empresa, caminhões que
transportam produtos, aviões (pessoas e fretes), energia consumida e emissões de
gases diversos.
Este é um item considerado primordial em nossa empresa. A partir do inventário,
adotamos ações para redução da pegada de carbono:
•

Obrigatoriedade do uso de etanol nos veículos da frota e incentivo
ao seu uso nos veículos particulares.

•

Incentivo à carona solidária: várias pessoas que fazem o mesmo
trajeto para o trabalho e casa usam apenas um carro. Menos carros
circulando em ruas e rodovias.

•

Transporte alternativo: disponibilizamos um bicicletário no
estacionamento da empresa, o que estimulou o uso da bicicleta
como meio de transporte.

•

Troca da iluminação por sistemas inteligentes mais eficientes
e com menos poluentes.

•

Conscientização sobre o lixo que produzimos; estímulo à coleta
seletiva para mais reciclagem e menos descarte em aterro sanitário.

•

Controle automático de iluminação e ar-condicionado.

RELATÓRIO GEE EMISSÃO DE CO2 (T)
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Os inventários compreendem o total de GEE emitidos.
Os valores indicados no gráfico anterior consideram os escopos 1 (emissões diretas) e 2 (emissões
indiretas por compra de energia). O inventário de
emissões de gases do efeito estufa, a partir de 2016,
foi verificado, segundo as orientações da norma
ABNT NBR ISO 14.064 e do Programa Brasileiro GHG
Protocol, pela empresa Green Domus.

PROJETO OXIGÊNIO: CARBONO
NEUTRO - SCHMERSAL
O Projeto Oxigênio surgiu da determinação
de neutralizar nossas emissões de CO2, atuando em duas frentes: redução da emissão
e compensação dos gases do efeito estufa
emitidos.
A redução das emissões se dá a partir de diversas iniciativas, como as mencionadas nos
tópicos anteriores.
A compensação está sendo feita com o plantio de árvores em número correspondente à
emissão de carbono da empresa. Com essa
ação, também contribuímos para o reflorestamento de áreas de vegetação degradadas.

HOJE, O IMPACTO DA
SCHMERSAL NO AUMENTO
DOS GEE NA ATMOSFERA É
ZERO!

Sendo assim, buscamos uma empresa parceira,
a S.O.S Mata Atlântica, e fomos aos cálculos:
nossa emissão em 2020 foi de 139t CO2. Para
que essas emissões sejam neutralizadas ao
longo de 20 anos, investimos no plantio de 857
árvores. O mapeamento das regiões carentes
de reflorestamento é feito pela S.O.S Mata
Atlântica, que é responsável pela manutenção, irrigação, adubação e preservação da
área plantada.
A Schmersal tem neutralizado as emissões
de GEE desde 2016 e tem o compromisso de
continuar a zerar seu impacto nos próximos
anos.
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NÚMEROS DA SCHMERSAL
2020
3.428 M2
DE ÁREA
REFLORESTADA

857 ÁRVORES
PLANTADAS

139.617 KG/
ANO DE CO2
NEUTRALIZADO

COMBUSTÍVEL VERDE
O Brasil se destaca na produção do etanol
extraído da cana-de-açúcar, um combustível
ecológico que deve ocupar cada vez mais
espaço na propulsão dos veículos em todo
o planeta, especialmente naqueles países
que não produzem petróleo.
Um estudo realizado pela Embrapa Agrobiologia comprovou que o etanol produzido a
partir da cana-de-açúcar é capaz de reduzir

em até 73% as emissões de dióxido de carbono
na atmosfera – se usado em substituição à
gasolina (fonte: http://www.usp.br/portalbiossistemas/?p=557).
A Schmersal definiu que todos os automóveis da frota devem, obrigatoriamente, ser
abastecidos com etanol e, assim, reduzir a
emissão de gases que provocam o aumento
da temperatura global.

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (MÓVEL) - LITROS
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AUTOMÓVEIS ALUGADOS
Para todos os automóveis alugados, a Schmersal paga uma taxa extra para
que o CO₂ emitido pelo combustível consumido seja compensado com o
plantio de árvores pela locadora.

https://www.movida.com.br/carbon-free
1004 MUDAS SERÃO PLANTADAS EM 2021 PARA NEUTRALIZAÇÃO DE 167,39 TONELADAS DE CO2,
TOTALIZANDO 6026m² DE ÁREA REFLORESTADA

ISO14001
CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA
Em 2002, a Schmersal Brasil obteve a primeira certificação ISO
14001, a norma internacional que define os requisitos necessários
para a implantação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental.
A conquista dessa certificação demonstra o comprometimento com
o meio ambiente e com as regulamentações legais vigentes. Atualmente, a empresa está certificada com a versão ISO 14001:2015.

A SCHMERSAL DEFINE, A CADA ANO,
METAS DE DESEMPENHO AMBIENTAIS.

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA TOTAL (KWH)
META: 145.522 KWH
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ÍNDICE DE CONSUMO DE ÁGUA (M3)
META: 300m3
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REFUGO (BORRA DE INJEÇÃO)
META: 0,09% DO FATURAMENTO
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SUCATA
META: 0,11%
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CONSUMO DE COMBUSTÍVEL VERDE (%)
META: 90%
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Além desses índices, são monitorados o atendimento da legislação ambiental,
a manutenção da certificação e os resultados de auditorias.

CERTIFICAÇÃO
PRÉDIO LEED
Sim, a Schmersal tem um edifício verde, sustentável, com eficiência energética, que foi construído priorizando a saúde e o conforto dos usuários e
o cuidado com o entorno.
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Nosso prédio administrativo foi o primeiro da região a receber a certificação LEED Gold, que é a segunda
melhor classificação possível. Nos prédios fabris, apesar de não serem certificados, foram aplicados diversos
dos conceitos desenvolvidos de acordo com as diretrizes LEED.
Com esse investimento, temos excelentes índices para apresentar:

REDUÇÃO MÉDIA EM EMPRESAS
CERTIFICADAS NO BRASIL:
ÁGUA

ENERGIA

RESÍDUOS

REDUÇÃO MÉDIA
NO BRASIL: 40%

REDUÇÃO MÉDIA
NO BRASIL: 30%

REDUÇÃO MÉDIA
NO BRASIL: 65%

REDUÇÃO NA
SCHMERSAL: 51%

REDUÇÃO NA
SCHMERSAL: 28%

REDUÇÃO NA
SCHMERSAL: 91%

E AINDA CONTAMOS COM ESTES
BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO:
ECONÔMICOS
•

Diminuição dos custos operacionais.

•

Diminuição dos riscos regulatórios.

•

Valorização do imóvel.

•

Aumento da retenção.

•

Modernização e menor obsolescência da edificação.

•

Melhora na segurança e priorização da saúde dos trabalhadores e ocupantes.

•

Capacitação profissional.

•

Conscientização de trabalhadores e usuários.

•

Incentivo a fornecedores com maiores responsabilidades socioambientais.

•

Aumento da satisfação e bem-estar dos usuários.

•

Estímulo a políticas públicas de fomento à Construção Sustentável.

SOCIAIS
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AMBIENTAIS
• Uso racional e redução da extração dos recursos
naturais.
• Redução do consumo de água e energia.
• Implantação consciente e ordenada.
• Mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
• Uso de materiais e tecnologias de baixo impacto
ambiental.
• Redução, tratamento e reúso dos resíduos da
construção e operação.

CONSUMO DE ÁGUA
2/3 de toda a água que consumimos provém da coleta de água da chuva.
Em todos os pontos de consumo (torneiras, privadas, chuveiros etc.) foi
instalado o que há de mais efetivo para reduzir o consumo.

ENERGIA ELÉTRICA
RENOVÁVEL
Em outubro de 2016, a Schmersal passou a comprar a energia elétrica
no Mercado Livre de Energia, na modalidade ACL – Ambiente de Contratação Livre.
O contrato com a empresa Electra Energy prevê a compra de energia
elétrica renovável (Energia Hídrica, Energia Eólica, Energia Solar, Energia
Geotérmica, Energia das Ondas e Marés e Energia da Biomassa). Essa
parceria trouxe diversos benefícios tanto para a empresa quanto para
o meio ambiente.
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BOSQUE DA AMIZADE
Quem está na Schmersal pode passear no bosque! O nosso Bosque da Amizade conta
uma bela história. Pessoas que contribuíram com nossa empresa são convidadas a
plantar uma árvore. Assim, cada árvore é identificada com uma plaquinha que traz
o nome de quem a plantou e a data do plantio.
Ali estão árvores plantadas por colaboradores aposentados, clientes, alunos do Formare, funcionários e visitantes do Brasil e do exterior.
A cada ano, fotografamos o bosque e enviamos as fotos das árvores para as pessoas
que as plantaram. É uma dádiva acompanhar o que a natureza nos devolve em frutos,
flores e sombra fresca.
O Bosque da Amizade contribui efetivamente para a compensação das emissões de
gases do efeito estufa.

ATUALMENTE, TEMOS MAIS DE 120 ÁRVORES NO BOSQUE.
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GESTÃO DE RESÍDUOS
E LOGÍSTICA REVERSA
POLÍTICA NACIONAL
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
A Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) contém instrumentos importantes
para permitir o avanço necessário ao país
no enfrentamento dos principais problemas
ambientais, sociais e econômicos decorrentes
do manejo inadequado dos resíduos sólidos.
A Schmersal reduziu a utilização de embalagens na fábrica optando por utilizar componentes e produtos em caixas plásticas

retornáveis, evitando a utilização de embalagem que, futuramente, seria descartada.
A Schmersal atua com o controle de coleta
seletiva dos resíduos e todo o “lixo” gerado
é recolhido pelas cooperativas autorizadas
que dão destinação correta a todos os itens
descartados. O material é separado, classificado e destinado conforme legislação
vigente.

COLETA SELETIVA /
PILHAS E BATERIAS
Pilhas e baterias contêm metais pesados e tóxicos (cádmio, chumbo e mercúrio) que contaminam o solo e a água e não devem ser descartadas em lixo comum. Na nossa empresa, promovemos uma intensa comunicação dessa informação e providenciamos locais adequados
para descarte de pilhas e baterias em diversos locais na empresa.

TOTAL DE RESÍDUOS (TONELADAS)
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LOGÍSTICA REVERSA
A Schmersal estruturou e implementou um
sistema de logística reversa estabelecendo
o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço
público de limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos. Enviamos um comunicado
a todos os nossos clientes sobre os locais
de coleta e como fazer para emitir NF desse
tipo de produto para cumprimento de todas
as exigências fiscais.

Todos os produtos Schmersal adquiridos
podem ser encaminhados à sede da empresa todos os dias, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 16h. Para participar do processo,
os clientes devem se responsabilizar pelo
retorno do material. Todo o processo de reciclagem e correta destinação dos resíduos
é de responsabilidade da Schmersal.
CONFIRA
AQUI

FILIAIS VIRTUAIS
Em 2004, a Schmersal Brasil adotou o modelo
de filiais virtuais. Foi desenvolvida uma estrutura de serviços remota, em que qualquer
colaborador pode fazer uso não presencial
das facilidades disponíveis, com conexão
on-line aos sistemas da empresa. Chamamos
essa forma de trabalho de Street Office. É
um conceito que substitui escritórios físicos
por ferramentas de tecnologia que permitem
aproximar, com mais agilidade, vendedores
e consultores externos dos nossos clientes.
Esse modelo foi adotado com sucesso em
todas as filiais da Schmersal: 11 no Brasil e
4 na América Latina.
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Do ponto de vista de sustentabilidade, essa
modalidade aboliu o escritório físico e trouxe
vantagens, eliminando o consumo de:
•
•
•
•

Energia elétrica.
Materiais de limpeza.
Materiais de manutenção.
Combustível no trajeto entre
residência e escritório.
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PILAR

SOCIAL
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com especialização em Operador de Processos
de Montagem Eletroeletrônica de Painéis de Comandos Elétricos.

Uma escola na empresa. Educação, formação
profissional e indústria convivem em harmonia
e, ano após ano, abrem novas oportunidades na
vida de jovens de Boituva. A Schmersal montou
uma sala de aula no prédio da empresa para abrigar a ESCOLA FORMARE, importante iniciativa de
responsabilidade social, que oferece cursos de
educação profissional para jovens de famílias de
baixa renda com idade entre 16 e 18 anos.
São inscritos 20 alunos por ano, com carga horária
total de 715 horas/aula, mais 110 horas de prática
profissional. A iniciativa oferece cursos de educação profissional, com disciplinas elaboradas,
acompanhadas e certificadas pela Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, com foco nos negócios da empresa. Todos os alunos, ao término
do curso, recebem certificados reconhecidos pelo
MEC, com título de formação inicial profissional

Bom para os alunos, melhor ainda para o clima
organizacional da empresa. Essa parceria Schmersal - Formare foi estabelecida também para
incentivar a atividade voluntária entre os colaboradores. Depois de passar por um processo de
capacitação, os funcionários atuam como educadores voluntários em sala de aula e na prática
profissional.
O resultado, de 2011 até hoje: 183 educadores voluntários, 170 jovens formados, 78 contratados
pela empresa e destes, 34 permanecem efetivos.
Todos com mais condição de entrar no mercado
profissional, com sólida bagagem na formação.
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PROJETOS DE VOLUNTARIADO 2019
Os projetos de voluntariado estão alinhados
com nosso Propósito, já que estimulam os
colaboradores a dedicar seu tempo livre para
contribuir com instituições que promovem
o bem-estar social. Assim, promovemos valores como solidariedade, responsabilidade,
altruísmo e gratidão. O valor financeiro doado
a cada instituição é diretamente relacionado ao número de horas doado por nossos
voluntários. O cálculo é feito da seguinte
maneira: as instituições registram o número
de horas que cada pessoa dedicou ao projeto.

Ao final do ano, o total de horas é convertido em um valor a ser doado pela empresa.
Essa doação é entregue pelos voluntários. O
objetivo é que os participantes conquistem
a doação, já que depende somente deles o
valor a ser doado.
Desde 2010, a Schmersal desenvolve programas de voluntariado em duas instituições de
Boituva: o asilo Lar São Vicente de Paula e
a casa de recuperação Chácara Nova Vida.

CHÁCARA NOVA VIDA
A Chácara Nova Vida é uma entidade beneficente destinada à recuperação de dependentes
químicos. É um espaço que oferece atividades profissionais, terapêuticas e momentos de
oração e conta com o apoio de voluntários. Entre eles, estão os colaboradores da Schmersal.

25 INTERNOS IMPACTADOS,
3 VISITAS NO ANO DE 2019.
71 VOLUNTÁRIOS
(COLABORADORES +
FAMILIARES)

LAR SÃO VICENTE DE PAULA
As atividades desenvolvidas pelo Lar São Vicente de Paula são de ação continuada, priorizando o atendimento de idosos residentes em Boituva - SP, que estão em situação de risco
ou vulnerabilidade social.

21 INTERNOS IMPACTADOS,
3 VISITAS NO ANO DE 2019
E 60 VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS.
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AJUDA VIRTUAL
No dicionário, “solidariedade” significa o ato
de quem está disposto a ajudar. Durante
pandemia, essa palavra ganhou ainda mais
importância em todo o mundo. Mesmo com
todas as dificuldades e medidas necessárias
por conta da Covid-19, manter as ações para
ajudar a comunidade foi um dos focos da
Schmersal ao longo do ano, já que praticar
a responsabilidade social é um dos nossos
valores que mais recebe o apoio dos colaboradores.

foi arrecadado dinheiro suficiente para trocar as
cadeiras velhas dos quartos por modelos novos e
modernos, dando conforto aos acompanhantes
durante a estadia no hospital São Luiz. Com o
restante, ajudamos a comprar cestas básicas
para famílias atendidas pelo Fundo Social de
Solidariedade de Boituva.
E de mãos dadas – mesmo que virtualmente
– continuamos juntos ajudando o próximo,
principalmente neste momento em que vemos
quadros de desemprego na cidade. Além das
ações já realizadas, buscamos lançar mais uma
vaquinha com o objetivo de juntar verba para
auxiliar as entidades de Boituva que atender
famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ao longo de 2020, conseguimos dar a nossa
colaboração para quem tanto precisava de
apoio em um momento tão difícil de enfretamento da Covid-19: os familiares dos
pacientes internados. Com metade da verba
da vaquinha on-line entre os colaboradores,

LAR GIRASSOL
certificados pelo SENAI. 75% dos jovens que
realizam os cursos no SBA Girassol são inseridos
no mercado de trabalho em um prazo máximo
de 90 dias após sua conclusão.
São ações concretas que nasceram da generosidade e do olhar humano da senhora Angelika
Pohlmann, fundadora da SBA Girassol. Ações
que a Schmersal ajuda a promover porque, acima de tudo, mudam para melhor a vida de famílias

A Schmersal sabe que tão importante quanto
gerar resultado no trabalho é estar presente na
comunidade. Responsabilidade social compõe
nossos valores e faz parte do nosso propósito.
E é uma missão que também desempenhamos
no bairro Grajaú, na zona sul de São Paulo. Há 26
anos a Schmersal tem o orgulho e o compromisso de colaborar com a SBA Girassol, instituição
que oferece acolhimento e oportunidades para
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade naquela região.
Nessa longa e persistente caminhada de quase
três décadas, o SBA Girassol educou e formou
mais de 8200 jovens, abrindo caminhos que favorecem o enfrentamento da desigualdade e a
busca por oportunidades e transformação social.
No SBA Girassol Kids crianças de 3 a 6 anos recebem educação de qualidade com música, informática e inglês, refeições saudáveis, apoio
familiar, acompanhamento social, psicológico
e de saúde.
Também jovens e adultos encontram formação
profissional no SBA Girassol Pro, com cursos

inteiras.

A Schmersal, há mais de uma década, contribui
com o SBA Girassol.
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NATAL SOLIDÁRIO
O projeto natal solidário é uma iniciativa da Schmersal em parceria com ONGs da região. No ano
de 2020 a ajuda foi para a Fundação Crescer
Criança, durante a realização do evento drive
thru do Natal Encantado Schmersal. Ao todo
foram arrecadados 89kg de alimentos (açúcar,
arroz, feijão, farinha de trigo, fubá e macarrão),

23 pacotes de bolacha, 7 litros de óleo, 3 litros
de leite, 5 pacotes de leite em pó, 1 pacote de
tempero, 1 pacote de ameixa, 60 produtos de
higiene pessoal e 29 produtos de limpeza geral.
Essa ação reforça ainda mais o propósito da
Schmersal de trabalhar por um futuro mais
seguro e o compromisso em praticar a nossa
responsabilidade social.

COLABORADORES
COM OS PRESENTES
PARA DOAÇÃO.
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CAMPANHA “LACRE AMIGO”
cadeira, ampliando ainda mais a possibilidade de ajudar a quem precisa.
No ano de 2020 a Schmersal atingiu a
quantidade de 140 garrafas pet cheias de
lacres. Além de ser uma ação social, essa
foi também uma ação ambiental. Com esse
objetivo alcançado, foram enviados para a
reciclagem: 140 garrafas plásticas e 336.000
lacres, isso mesmo, cada garrafa de 2 litros
comporta 2.400 lacres. Essa ação mostra
que a Schmersal está cada vez mais alinhada
com o seu propósito.

Esta campanha é famosa no Brasil inteiro.
A Schmersal também se comprometeu. A
cada 140 garrafas PET de 2 litros cheias
de lacres de alumínio arrecadadas, uma
cadeira de rodas é doada a uma pessoa da
nossa comunidade ou para alguma entidade assistencial. O material recolhido pelos
colaboradores é levado para empresas e
cooperativas parceiras.
Estamos tão engajados nesta ação que já
anunciamos que a cada cadeira de rodas
adquirida com a arrecadação dos lacres,
a Schmersal se compromete a doar outra

EM 2020 ALCANÇAMOS O
OBJETIVO: 140 GARRAFAS.
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PILAR
PESSOAS
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KPIS 2020

CONDIÇÕES DE TRABALHO

MÉDIA 2020

TAXA DE COLABORADORES AUSENTES POR DOENÇA
- ABSENTEÍSMO TOTAL

1,14%

- GÊNERO
ABSENTEÍSMO HOMENS

0,71%

ABSENTEÍSMO MULHERES

1,94%

NÚMERO DE COLABORADORES
- QUANTIDADE TOTAL DE COLABORADORES

427

- GÊNERO
QUANTIDADE DE HOMENS

275

QUANTIDADE DE MULHERES

152

- QUANTIDADE POR FAIXA ETÁRIA
20-24

70

25-29

88

30-34

101

35-39

76

40-44

42

45-49

20

50-54

18

55-59

8

> 59

4
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CONDIÇÕES DE TRABALHO

MÉDIA 2020

- QUANTIDADE POR TEMPO DE CASA
0-5

252

6-10

105

11-15

25

16-20

19

21-25

13

26-30

3

> 30

10

MÉDIA DE IDADE DOS COLABORADORES
- IDADE MÉDIA TOTAL EMPRESA

33

- GÊNERO
IDADE MÉDIA HOMENS

34

IDADE MÉDIA MULHERES

33

ACIDENTES DE TRABALHO

0

QUANTIDADE DE TREINAMENTOS (MÉDIA MENSAL)

48

INVESTIMENTO EM TREINAMENTOS
(% DO FATURAMENTO TOTAL)

0,093%

38

BENEFÍCIOS
A Schmersal disponibiliza um pacote de benefícios abrangente que promove uma melhor qualidade de vida aos colaboradores e seus dependentes.

ASSISTÊNCIA MÉDICA

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

KIT BOAS-VINDAS

CONVÊNIOS COM FARMÁCIAS

CAIXA SURPRESA /
PREMIAÇÕES (VENDAS)

LICENÇA MATERNIDADE
REMUNERADA - 180 DIAS

RECONHECIMENTO POR
TEMPO DE EMPRESA

SEGURO DE VIDA

USO DE BERMUDA

VALE-ALIMENTAÇÃO

PONTO POR EXCESSÃO

VALE-REFEIÇÃO (PARA NÃO
RESIDENTES DE BOITUVA)

HOME OFFICE

VALE-ALIMENTAÇÃO
NATALINO (CEIA)

HORÁRIO FLEXÍVEL

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

TRANSPORTE
VEÍCULOS (CONFORME
O CARGO)

CAMPANHAS
A Schmersal faz questão de se engajar na conscientização e
prevenção do câncer. Por isso, promove o Outubro Rosa e o
Novembro Azul. São períodos em que abrimos mais espaço
para alertar sobre a importância do cuidado com a saúde e
estimular a participação e o conhecimento dos colaboradores
com diversas ações:
•

ESTACIONAMENTO

Divulgação de informações sobre o câncer
de mama e de próstata.

•

Promoção do conhecimento.

•

Estímulo à atenção sobre consultas
periódicas ao médico, para exames de rotina,

EDUCA SCHMERSAL
(BOLSAS DE ESTUDO)
CONVÊNIO COM ESCOLAS DE
INGLÊS, UNIVERSIDADES E OUTROS

após idade recomendada.
•

Informação sobre as recomendações nacionais para o rastreamento.

•

Além disso, conscientizamos todos os colaboradores com a
campanha Abril Verde, que tem como objetivo promover a segurança
no trabalho.

Campanhas de Vacinações também são promovidas periodicamente.
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INDICADORES – PESSOAS
A seguir, mostramos os indicadores que são acompanhados mensalmente para
medir os resultados referentes às pessoas.
A Schmersal desenvolve inúmeras ações para melhorar esses indicadores,
conforme descrito no tópico “Desenvolvimento de Pessoas”.

TURNOVER DA SCHMERSAL
O turnover mede a rotatividade de funcionários na empresa, ou seja,quando
um colaborador é admitido e outro desligado de maneira sucessiva. Temos
orgulho em constatar que mantemos o índice entre 1% e 3%, um “índice saudável”, segundo estudo da Carreira Muller (2014).
De acordo com dados obtidos em 2017 pela FECOMERCIOSP, os maiores índices de rotatividade em diferentes setores da economia são:
Comércio: 6,17%, Agropecuária: 5,34%, Construção civil: 4,94%,
Serviços: 3,53%.
Utilizamos o seguinte critério de cálculo: desligamentos x 100 / efetivo médio
(quantidade total de colaboradores do início e do final do período analisado,
excluídos temporários e estagiários). Fórmula: (D x 100) / EM.

1,5
1,4
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RESULTADO 2020: 0,63%
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2020

ABSENTEÍSMO
O absenteísmo é qualificado por faltas injustificadas, justificadas, atrasos, férias,
afastamentos.
Identificado o absenteísmo e suas características, são desenvolvidas diversas ações
para diminuir o seu ritmo, como feedback constante, reconhecimento de equipe, remuneração pela assiduidade e outras ações para a melhoria do ambiente de trabalho.
Mais um índice que trabalhamos sempre para melhorar.
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A piora no índice em 2020 se deve aos afastamentos decorrentes da COVID19

RETENÇÃO
Retenção é o índice que apresenta quanto do capital humano é mantido na empresa. O resultado de retenção média para
o ano de 2020 foi de 99,70%, um índice para se comemorar.
Cálculo: n° de colaboradores que pediram desligamento x 100 / n° de colaboradores total no último dia do mês (excluídos
temporários, estagiários e menores aprendizes) - 100.
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GRAU DE INSTRUÇÃO
A Schmersal estimula continuamente o desenvolvimento da formação educacional dos colaboradores em todos os estágios – desde o ensino médio até as
pós-graduações.
Especificamente com relação ao ensino fundamental e médio, nossa meta é que
100% dos colaboradores concluam essas etapas. A Schmersal oferece, ainda,
cursos de reforço em matemática como complemento ao currículo escolar.
O grau de instrução dos colaboradores da Schmersal tem evoluído a cada ano.

ESCOLARIDADE

ESPECIALIZAÇÃO

1

PÓS-GRADUAÇÃO

6

42
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DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
INTEGRAÇÃO CONTINUADA
Como parte do programa de treinamento e desenvolvimento, a Schmersal desenvolveu a Integração Continuada que consiste em um “passaporte” onde estão listadas as
atividades nas quais cada contratado deverá participar durante o seu primeiro ano. O
“passaporte” inclui treinamentos, documentos para leitura, palestras e outras atividades
que são obrigatórios e específicos para cada área de trabalho. Com isso, é garantida a
qualificação básica de cada contratado.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
As avaliações ocorrem semestralmente, iniciando com uma autoavaliação seguida de uma
avaliação em conjunto com o superior imediato. Além das duas avaliações de desempenho
estruturadas, o diálogo entre colaborador e seu gestor é constante, criando assim um
relacionamento bastante próximo e transparente entre as partes.

ACADEMIA SCHMERSAL
A Academia Schmersal atua com diversos temas e públicos (veja figura abaixo).
Com a Academia, comunicamos ao mercado nosso posicionamento institucional e transmitimos
conhecimento e informações sobre produtos e normas. Além disso, proporcionamos a constante
formação e melhoria da equipe de colaboradores. Assim, contribuímos para a excelência, a produtividade e os resultados.

PARTE DO
PROCESSO DE
ENTREGA EM
“TURN KEY”

NOVA FONTE
DE RENDA

AUMENTO DA
SATISFAÇÃO
DOS CLIENTES

MANTER
CLIENTES

CAPTAR NOVOS
CLIENTES

GESTÃO DO
CONHECIMENTO

PROMOÇÃO DE
MUDANÇAS

ACADEMIA

REDUZIR
TURNOVER

ORIENTAÇÃO
DE NOVOS
COLABORADORES

ECONOMIA
DE TEMPO

REDUÇÃO
DE ERROS

REDUÇÃO DE
DESPESAS
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PROMOVER
DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL NO
LONGO PRAZO

BIBLIOTECA SCHMERSAL
A Biblioteca Schmersal foi criada pelos
alunos da escola Formare - projeto social
implantado na empresa - para utilização de
todos os colaboradores. Com mais de mil
títulos, o projeto é um sucesso estimulando
a leitura e a troca de conhecimento entre as
pessoas. No ano de 2020 a Biblioteca Saber foi
totalmente remodelada para um novo padrão

Os colaboradores
podem solicitar livros
de sua preferência,
através da verba
mensal destinada para
a compra de novos
títulos.

COMITÊ FAMÍLIA SCHMERSAL
O Comitê Família Schmersal surgiu através da iniciativa
própria dos integrantes, para que os colaboradores
e suas famílias pudessem interagir durante eventos
festivos dentro e fora da empresa, como: páscoa, festa
junina, dia das crianças, carnaval (matinê) e etc. Tudo
feito com muito amor, união e alegria mostrando que
somos todos uma grande família, sempre pensando
em segurança, sustentabilidade e qualidade de vida.
Colocamos o coração em tudo que fazemos para que
as pessoas sintam que tudo foi feito especialmente
para elas.
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e mudança de local físico. Ela agora está
localizada na área de convivência, onde há
muito mais visibilidade além de trabalhar
a confiança que a Schmersal possui em
seus colaboradores. Eles mesmos fazem
o controle dos livros, registrando seus
empréstimos. Esse novo padrão reforça
o compromisso da Schmersal em valorizar
as pessoas.

PDI
O PDI é um programa de desenvolvimento individual, adotado pela empresa em 2014,
que busca trabalhar as oportunidades de melhorias pessoais e técnicas, relacionadas
aos valores da empresa, às ações definidas para o 9 Box (plano de sucessão e retenção
de talentos) e às atividades realizadas pelo colaborador.

PLANOS DE DESENVOLVIMENTO
TREINAMENTO E FORMAÇÃO
Desenvolvemos um plano de treinamento e formação para os colaboradores com base
nas necessidades de cada profissional e na estratégia da empresa. Apresentamos
abaixo o total de horas de treinamento, o número total de colaboradores e a quantidade de horas de treinamento por colaborador nos últimos anos.
ANO
ANO

| HORAS
TOTAIS | NÚMEROS
DE COLABORADORES
COLABORADORES |
HORAS TOTAIS
NÚMERO DE

HORAS
COLABORADOR
HORASANO/
ANO/COLABORADOR

2016

17.887

360

50

2017

24.027

367

65

2019

21.376

402

53

2020

19.216

427
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EM 2020, A SCHMERSAL PROPORCIONOU, EM MÉDIA,
45,09 HORAS DE TREINAMENTO POR COLABORADOR.

BOLSAS DE ESTUDO - VIDE BENEFÍCIOS
14 BOLSAS CONCEDIDAS EM 2020. 28 BOLSAS ATIVAS.

PROGRAMA DE ESTÁGIO
5 ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS EM 2020.

PROGRAMA APRENDIZES
12 CONTRATADOS EM 2020.
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AMBIENTE INTERNO
NA SCHMERSAL, AS PESSOAS SÃO PRIORIDADE. E aqui retomamos o Propósito. Estamos certos de que a empresa terá melhores resultados quanto mais as pessoas estiverem felizes no trabalho. Para que isso aconteça, desenvolvemos os gestores e criamos
práticas culturais alinhadas com os nossos valores.

GREAT PLACE TO WORK (GPTW)
dade melhor, transformando cada organização
em um Great Place to Work”.
As pesquisas realizadas pelo Great Place to
Work são nosso guia na identificação das
oportunidades de melhoria e na definição
das respectivas ações.
Pelo 9º ano consecutivo, a Schmersal é uma
das “Melhores Empresas para Trabalhar GPTW Brasil”, na categoria Médio Porte –
Multinacionais. Na 22ª edição da pesquisa
realizada pelo Great Place to Work®, em
2020, a Schmersal conquistou o 5º lugar.

Great Place to Work (GPtW) é uma empresa
de consultoria fundada em 1991 por Robert
Levering nos Estados Unidos, com sede
em São Francisco, Califórnia e escritórios
afiliados em 58 países. Sua função é avaliar a gestão de organizações de diversos
tipos – serviços, indústria, comércio – e de
diferentes tamanhos e origens, aplicando
pesquisas com empregados e empregadores para entender as características do
ambiente de trabalho.
A missão da empresa é “construir uma socie-
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Essa colocação foi possível graças à meta
de alinharmos as propostas da empresa com
os objetivos dos colaboradores. Assim, o
profissional pode sentir-se realizado com seu
trabalho, o que, consequentemente, leva ao
sucesso da organização. É importante ter em
mente que uma companhia é constituída por
pessoas e seu funcionamento só é possível
se todos estiverem felizes e satisfeitos com
as atividades que desempenham diariamente. Nosso comprometimento não é apenas
com o cliente, mas também com todos os
nossos colaboradores, responsáveis pela
essência da empresa.
Em 2020, a pesquisa contou com 3.168

organizações inscritas, 849 classificadas e
apenas 150 foram certificadas entre as melhores do Brasil, as quais são divididas entre
80 grandes, 35 médias nacionais e 35 médias
multinacionais. Foi elaborada com base em
depoimentos dos colaboradores sobre o índice de confiança e satisfação no ambiente
de trabalho. A Schmersal conquista esse espaço no importante ranking como resultado
de anos de planejamento e ações realizadas
em conjunto com seus colaboradores.
Atualmente, temos mais de 110 práticas culturais em execução. Acesse aqui o “Book de
Práticas” da Schmersal.

CONFIRA
AQUI

CLASSIFICAÇÃO GPTW
30
20
10

8

10
4

2
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2018
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1
2015
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PILAR SAÚDE
E SEGURANÇA NO TRABALHO
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PROGRAMAS DE SAÚDE
GINÁSTICA LABORAL
O equilíbrio entre corpo e mente é um dos quesitos mais importantes quando se trabalha
em grupo. Consciente disso, a Schmersal proporciona o programa “Ginástica Laboral”, que
acontece durante o expediente. A ginástica aborda três linhas de trabalho: alongamento,
fortalecimento muscular e reeducação postural.

OFERECIDO A TODOS OS COLABORADORES EM BOITUVA.

PROGRAMA DE ERGONOMIA
Desenvolvemos um programa de ergonomia desde 2001, que aborda os seguintes tópicos:
• Análise biomecânica dos movimentos na área fabril.
• Análise biomecânica dos movimentos na área administrativa.

OFERECIDO A TODOS OS COLABORADORES EM BOITUVA.

SEGURANÇA NO TRABALHO
O conceito de Segurança do Trabalho é definido como um conjunto de normas, ações e
medidas preventivas destinadas à melhoria dos ambientes de trabalho e à prevenção de
doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. A principal finalidade da segurança do trabalho é promover a melhor qualidade de vida possível no ambiente de trabalho. Qualidade
de vida é o conjunto de condições que contribuem para o bem-estar físico, emocional e
espiritual dos indivíduos em sociedade. Um dos valores da Schmersal é “Segurança em 1º
lugar”, conceito válido tanto interna quanto externamente. Internamente, além do cumprimento das medidas legais, a Schmersal desenvolve uma série de atividades para garantir
a segurança de seus colaboradores.
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REGRAS DE OURO
As regras de ouro são diretrizes inegociáveis na Schmersal.

10 REGRAS DE OURO
DA SEGURANÇA NO TRABALHO
As Regras de Ouro da Segurança no Trabalho é uma lista com 10 comportamentos simples que
podem salvar/proteger vidas. O objetivo da Schmersal é suportar seu principal valor: Segurança
em Primeiro Lugar. Dessa maneira, estamos assegurando uma prevenção de acidentes mais
efetiva frente aos riscos e perigos relacionados ao nosso processo de trabalho.

ZERO ACIDENTE
NÃO REALIZAR ATIVIDADES
SEM ESTAR TREINADO,
HABILITADO, QUALIFICADO,
CAPACITADO OU AUTORIZADO.

NÃO TRABALHAR SOB
EFEITO DE ÁLCOOL
E DROGAS ILÍCITAS.

1
2

6

RELATAR TODOS OS ACIDENTES
DE TRABALHO.

7

NÃO DESATIVAR DISPOSITIVOS
DE SEGURANÇA. SE
VER ALGUÉM FAZENDO,
COMUNICAR A SEGURANÇA
DO TRABALHO, CIPEIROS,
SUPERVISOR E GERENTE.

8

NÃO ACESSAR ÁREAS
OPERACIONAIS OU EXECUTAR
ATIVIDADES SEM FAZER USO
CORRETO DOS EPC’S
E EPI’S OBRIGATÓRIOS.

CUMPRIR O CONTROLE
ESTABELECIDO
PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS
NO LOCAL DE TRABALHO.

ANALISAR OS RISCOS DAS
ATIVIDADES E CUMPRIR AS
MEDIDAS DE PREVENÇÃO
E PROTEÇÃO ADEQUADAS.

3

9

REALIZAR TRABALHOS EM
ALTURA COM A UTILIZAÇÃO
DE CINTO DE SEGURANÇA
DEVIDAMENTE FIXADO
OU MEDIDAS SEGURAS
APLICÁVEIS.

4

10

NÃO ACESSAR ÁREA ISOLADA E
SINALIZADA, ONDE OCORRE
A MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
E EQUIPAMENTOS, SEM A
DEVIDA AUTORIZAÇÃO.

5
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RESPEITAR TODAS AS REGRAS
DE SEGURANÇA.

LEGISLAÇÃO SOBRE
SEGURANÇA DO TRABALHO
As Normas Regulamentadoras (NRs) normatizam as atividades da segurança do trabalho
no ambiente organizacional. As Normas Regulamentadoras são obrigatórias, conduzidas
e observadas pelos técnicos de segurança do trabalho e pelos membros da CIPA e respeitadas por todos os colaboradores.

SEGURANÇA DO
TRABALHO - OBJETIVOS
As atividades de segurança do trabalho numa organização possuem vários objetivos dentre
os quais podemos destacar:
• Evitar doenças relacionadas à atividade profissional.
• Evitar acidentes do trabalho.
• Minimizar as condições inseguras de trabalho.
• Preparar o trabalhador para a prevenção dos acidentes ocupacionais.
• Estabelecer melhores condições físicas e psíquicas no trabalho.
• Melhorar condições de eficiência e de produção.
O objetivo da Schmersal é zero acidente. Nos últimos anos, conseguimos. E seguimos
alertas.

TAXA DE FREQUÊNCIA
DE ACIDENTES
2,0
1,5
1,0

0,91

0,5
0,0
2015

0

0

0

0

2016

2017

2018

2019

0
2020

Acidentes nas dependências da empresa com mais de 15 dias de afastamento.

ZERO ACIDENTES NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.
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PILAR
BUSCA DA VISÃO
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BUSCA DA VISÃO
A visão da Schmersal é: Que o grupo Schmersal seja reconhecido com um
líder global inovador em tecnologia de segurança,serviços de engenharia e em
soluções, alcançando o nível mais elevado de satisfação dos clientes. Trabalhamos
nos tópicos citados anteriormente neste relatório para atingir nossa visão. Duas
pesquisas nos orientam na busca da visão. O indicador mais importante é o NPS
(Net Promoter Score).

CÍRCULO
DA EXCELÊNCIA
O Círculo da Excelência Schmersal é um programa que foca na busca da Excelência
em todos os aspectos. O programa é estruturado em duas frentes: desenvolver
a cultura da excelência (questões subjetivas) e os índices de excelência (dados
objetivos).

CULTURA
DA EXCELÊNCIA
Desenvolvemos campanhas, palestras, treinamentos e ações para construir uma cultura
na qual todos os detalhes são importantes. O lema é: o bom é inimigo do ótimo.
Pilares da Cultura da Excelência:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seja engajado e comprometido.
Faça o certo na primeira vez, evite retrabalho.
Cumpra prazos. Eles são sagrados.
Busque a qualidade no trabalho, nas relações com os colegas e clientes.
Planeje corretamente os trabalhos.
Comunique-se na medida e forma certas.
Conclua seus trabalhos, não deixe pela metade.
Colabore com seus colegas.
Tenha atenção aos pequenos detalhes.
Mantenha o ambiente de trabalho organizado.
Atenda bem.
Aprenda com os erros e não os repita.
Entregue aos nossos clientes internos e externos o melhor que puder.
Foco no cliente.
Encontre soluções definitivas para os problemas.
Evite desperdícios e custos desnecessários.
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ÍNDICES DE EXCELÊNCIA
Foram definidos os principais pontos a serem monitorados e melhorados. Grupos de trabalho
identificam as causas-raiz e definem planos de ação para a melhoria de cada um desses pontos. Os resultados são acompanhados mensalmente por todos os colaboradores no “Painel da
Excelência” localizado na área de convivência.

PAINEL DA EXCELÊNCIA
RESULTADOS
DEZEMBRO 2020
NPS

80
70

Atendimento

Aceitação

98%

80

97%

90

98,5%

70

96%
65

99

95

60

95%

100

Pesquisa de Sa sfação realizada
com os clientes através da
técnica NPS.

60

100

Porcentagem (%) de Atendimento de Pedidos no Prazo
Prome do

PPM

0,15%

250

200

0,24%

150
100

300

0,05%

Devoluções

100

250

0,10%

0,30%

95

Porcentagem (%) de aceitação do
prazo original de pedidos

0,20%
0,25%

65
100%

Acuracidade de estoque

0,26%

Sucata

Número de Devoluções
Mensais de Clientes

0,15%

90%
80%

0,10%
0,25%

0,30%

0,15%

Índice de progresso soluções

0,20%
70%

0,05%

0,01%

95%
98%

60%

Porcentagem (% ) de Sucata
Gerada na Produção

100%

Número de Devoluções
Mensais de Clientes
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0,19%

0,28%
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PPM de Garantia Reconhecida

Variação absoluta
Porcentagem (%) de itens com
saldo correto nos inventários e
ajustes

0,20%

0,18%

90

350

0,01%

90

NPS (NET
PROMOTER SCORE)
A cada trimestre é realizada uma pesquisa com uma amostragem dos clientes
que compraram da Schmersal nos últimos 12 meses. Seguem os resultados dos
últimos 4 trimestres:

AMOSTRAGEM
PESQUISA NPS
DIVISÃO POR FILIAL
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

São Paulo

Campinas

Porto
Alegre

Belo
Horizonte

Santa
Catarina

Paraná

Nordeste

Norte

Rio de
Janeiro

Centro
Oste

Espírito Elevadores
Santo

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
ÚLTIMOS TRIMESTRES
90%
76%

80%

79%

74%

72%

70%
60%
50%
40%
30%

27%

24%

26%

21%

20%
10%
0%

0% 0%
1º Trim

1%

0%

0%

2º Trim

3º Trim
2020
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0%

0%

1%
4º Trim

PRAZO DE ENTREGA
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7
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5

5
4

5

3

0

3

1

2
1
0
1º TRIM

2º TRIM

3º TRIM

PRAZO NA ENTREGA CRÍTICA

4º TRIM

PRAZO NA ENTREGA ELOGIO

ATRASO DE ENTREGA
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9
9
8
7

7
6
5
4

4
3
2

1

1
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1

0
1º TRIM
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ATRASO NA ENTREGA CRÍTICA
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ATRASO NA ENTREGA ELOGIO
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0
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QUALIDADE
20
18

18
16

16
14

13

12

9

10
8
6

4

4

3

2

4

1

0

1º TRIM

2º TRIM

3º TRIM

QUALIDADE CRÍTICA

4º TRIM

QUALIDADE ELOGIO

ATENDIMENTO
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3º TRIM
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ATENDIMENTO ELOGIO
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PREÇO
7
6

6

6

5
4

4

3
2
2

1

1
0

0
1º TRIM

2º TRIM
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PREÇO CRÍTICA

0
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PREÇO ELOGIO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7

6

6
5
4

3

4

3

2
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0

0

1º TRIM

0

0

2º TRIM

3º TRIM

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CRÍTICA

0
4º TRIM

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ELOGIO

CONFIANÇA
5

4

4
3
2
1
0

3
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1
0
1º TRIM

0

0

2º TRIM
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CONFIANÇA CRÍTICA
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CONFIANÇA ELOGIO
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0
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OBJEÇÕES X ELOGIOS
ÓTIMO X PÉSSIMO
13
12

12
11
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0

1º TRIM

2º TRIM

GERAL CRÍTICA

0

0

3º TRIM

4º TRIM

GERAL ELOGIO

ÍNDICE DE EROSÃO
O índice de erosão, além de nos permitir monitorar a evolução na busca da visão da Schmersal, permite verificar o cumprimento de nossa missão: “desenvolver alianças sustentáveis
e de longo prazo que beneficiem nossos clientes e o Grupo Schmersal”. O índice de erosão
compara o percentual de clientes que vinham comprando regularmente e deixaram de comprar no ano subsequente.
OBS.: INCLUEM CLIENTES QUE
FIZERAM COMPRAS PONTUAIS
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39,79%
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COVID-19
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Ações contra
a Covid-19
Segurança está no DNA da Schmersal e não seria diferente durante a pandemia do novo coronavírus. A empresa teve um importante papel durante esse período adotando medidas para cuidar
dos seus colaboradores. Todas as ações de prevenção ao Covid-19 foram
compiladas em uma cartilha, muitas delas contando com a criatividade e com o comprometimento
dos colaboradores da Schmersal.

Confira algumas delas:
Cerca de 200 colaboradores passaram a trabalhar em
casa durante a pandemia. Mesmo com a flexibilização,
parte do grupo continua no home office prolongado;
Reuniões passaram a ser realizadas no jardim, em
ambiente aberto e respeitando o distanciamento social;
Criação de segundo turno e horários distintos de
almoço para evitar aglomerações;
Equipes de engenharia inovaram criando suportes
para máscaras, garrafas de café e pedais nos bebedouros para prevenir a Covid-19;
Instalação de janelas com abertura para uma maior
circulação do ar na Eletrônica;
Álcool em gel em toda a empresa, não só ao lado
dos banheiros, além do reforço na higienização dos
fretados.

62

62

Algumas das principais ações que
tomamos para evitar a
propagação da COVID-19

Cancelamento de treinamentos
de colaboradores internos e
externos
Todos os colaboradores que
puderam foram transferidos para
o Home Office

Contratação temporária de costureira
para confecção de máscaras para
colaboradores e seus familiares
Comunicações diversas e
constantes acerca de medidas
preventivas
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Disponibilização de máscaras de acrílico
para colaboradores que possuem familiares
da Área de Saúde e para as equipes dos
setores de Logística, Portaria e Eletrônica

Solicitação de 12 mil máscaras
descartáveis, em pedido único

Sugestão/comunicação aos colaboradores
quanto ao Repasse do IR de Pessoa Física
para doação

Vakinha Virtual - Destino: Hospital S. Luís
e compra de equipamentos para postos de
saúde (ambos de Boituva)

Garrafas de café e bebedouros
com acionamento pelos pés

Arrecadação de alimentos não perecíveis para
o Fundo Social de Boituva (caixa na Área de
Convivência e Portaria)
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Envio de máscaras para os
colaboradores externos

Entrega das 234 cestas
básicas para o Fundo Social de
Solidariedade

Suporte Máscara: doação para saúde
regional

Insstalação de exaustores para
melhoria na circulação

100 unidades de borrifadores com 150 ml
de álcool 70% foram entregues

Ações com o ônibus fretado
(higienização e distanciamento)
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12 mil máscaras vieram da Alemanha
Instalação de tapete higiênico

Comunicações diversas e
constantes acerca de medidas
preventivas
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Produção em
Home Office
Cuidar dos nossos colaboradores no cenário de pandemia é prioridade. A empresa
se adaptou rapidamente e muitos tiveram
a oportunidade de atuar em home office.
A tecnologia foi a chave que permitiu que os
trabalhos continuassem, em uma união de esforços da empresa e de todo o time. Em Boituva,
a Schmersal inovou e implantou o ‘home production’, um projeto piloto inédito que estendeu
o home office para a linha de produção. Após

uma cuidadosa avaliação, foi possível transferir
o trabalho de pessoas do grupo de risco para
as casas delas durante a fase mais aguda da
pandemia. O supervisor da área fez a gestão
da rota de entrega e retirada dos produtos e
o time de Plano de Controle de Produção fez
a programação semanal.
Assim, a empresa montou em casa chaves e
sensores. Os profissionais foram protegidos
e valorizados nas suas funções sem qualquer
impacto na qualidade e quantidade de produtos.
Ao todo, cerca de 200 pessoas foram habilitadas a trabalhar a partir de suas casas, com
segurança. A empresa forneceu os recursos,
cuidou do bem-estar físico e mental do grupo.
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