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Este relatório apresenta as principais

realizações da Plasson do Brasil no decorrer do

ano de 2021. Nas próximas páginas

apresentaremos programas, projetos e ações

que reforçam o nosso compromisso com os

princípios sociais, econômicos e ambientais.

Gilberto Franke Hobold

Diretor-Geral da Plasson do Brasil

Mensagem do Diretor



Missão

• Entregar soluções competitivas que gerem valor aos clientes.

Visão

• Ser referência nos segmentos em que atua, pela confiabilidade, qualidade, inovação e eficiência.

Princípios e Valores

Identidade Plasson do Brasil

• Pensar e agir como dono.

• Foco no cliente;

• Integridade;

• Inovação;

• Valorização das pessoas;

• Sustentabilidade;

• Confiabilidade.



Política da Qualidade e Ambiental
A Plasson do Brasil do Brasil tem como Política da Qualidade e Ambiental, prover soluções ao
mercado, desenvolvendo, produzindo e comercializando equipamentos de alta performance,
garantindo:

• Satisfação dos clientes, parceiros e demais partes interessadas, buscando a superação de suas expectativas e
necessidades;

• Primar pela qualidade no atendimento, competitividade e integridade;

• Melhorar continuamente o desempenho dos produtos, serviços e processos;

• Utilização de princípios ambientais e da qualidade aos processos de produção atendendo aos requisitos e padrões
estabelecidos;

• Atendimento a legislação ambiental e a prevenção da poluição, prevenindo e minimizando a geração de resíduos
durante suas atividades;

• Garantir um ambiente de trabalho seguro, saudável e que proporcione desafios e reconhecimento às pessoas que
nela trabalham;

• Aprimoramento contínuo dos seus sistemas organizacionais e resultados financeiros, objetivando a perpetuação
da empresa.

Identidade Plasson do Brasil



Plasson no Mundo
Fundada em Israel no ano de 1964, quando um grupo de pessoas pertencentes ao Kibbutz Maagan Michael,

que se dedicavam basicamente à agricultura, decidiram pela criação da Plasson. Atualmente é líder mundial

em diversos segmentos. Trabalha desenvolvendo, fabricando e comercializando produtos como válvulas e

conexões nas áreas de transporte de água, esgoto e gasoduto, produtos para avicultura e suinocultura, além de

equipamentos para banheiros. Atua em países como Alemanha, Itália, França, Inglaterra e outros países

europeus, assim como o México, África do Sul, Índia, China, Austrália, EUA e Brasil.

Perfil Organizacional



Plasson do Brasil
A Plasson do Brasil se destaca por oferecer ao mercado da América Latina soluções em equipamentos e

serviços para avicultura, suinocultura, postura, válvulas e conexões. A história da Plasson nasceu no ano de

1997 em Criciúma, Estado de Santa Catarina, com o objetivo de atender naquela oportunidade uma demanda

no mercado brasileiro por bebedouros para criação de frangos. A busca por novas tecnologias e a necessidade

de automatização dos sistemas de criação de aves no Brasil, aliada à reconhecida performance de seus

equipamentos, fizeram com que a Plasson assumisse lugar de destaque neste segmento no mercado.

A expansão da Plasson do Brasil deu-se pela agregação de novos equipamentos, novas tecnologias e também

pela expansão do mercado, passando a atender todos os países da América do Sul e América Central, levando a

todos esses mercados a sua filosofia de oferecer equipamentos de qualidade com o melhor dos seus serviços.

Perfil Organizacional



Plasson do Brasil – Matriz – Criciúma, SC

Perfil Organizacional

84.782 m2  de 
área total

40.041 m2  de 
área construída

578 colaboradores



Plasson do Brasil - Filial

Localizada na cidade de Rinópolis - SP, foi adquirida pela Plasson em 2016.

Perfil Organizacional

134.470 m2  de 
área total

11.366 m2  de 
área construída

193 colaboradores



Inovação
A Plasson oferece uma ampla gama de soluções para avicultura e suinocultura em mais de 80 países ao redor

do mundo. Desde sua fundação, a política da Plasson ditou que a qualidade é a palavra-chave em todos os

processos da empresa, desde o projeto até a fabricação, montagem, embalagem, distribuição e entrega.

Moldes de precisão de alta qualidade, e as mais recentes máquinas de moldagem por injeção contribuem para

a excelência da Plasson, utilizando somente matérias-primas cuidadosamente escolhidas para garantir

qualidade total para cada novo produto. O controle de qualidade é rigoroso em todas as fases do processo de

produção, e a nossa equipe de projetos utiliza um sofisticado sistema de CAD, capaz de simular e analisar as

condições de trabalho mais extremas dos novos produtos que a Plasson desenvolve.

Perfil Organizacional



NBR ISO 9001:2015
A certificação do Sistema de Gestão da Qualidade

NBR ISO 9001, conquistado pela Plasson do Brasil

desde 2006, é resultado de comprometimento da

gestão da empresa em manter qualidade no

desenvolvimento, fabricação e comercialização de

seus equipamentos, buscando a satisfação de seus

clientes.

Certificações



NBR ISO 14001:2015
O atendimento aos requisitos legais e a

conscientização ambiental dos colaboradores da

Plasson do Brasil, resultou na certificação do

Sistema de Gestão Ambiental NBR ISO 14001,

conquistado desde o ano de 2013, assegurando a

produção de equipamentos com qualidade e

responsabilidade ambiental.

Certificações



Produtos
A Plasson dispõe de Certificados Compulsórios que regulam a fabricação e comercialização de cabos de aço e

lâmpadas led, levando em consideração questões de saúde, segurança e meio ambiente.

Certificações



Movimento Nacional ODS Santa Catarina
A Plasson do Brasil, em maio de 2021, orgulhosamente aderiu ao Movimento Nacional ODS Santa Catarina como
signatária, consolidando ainda mais o seu perfil social e humano, em retribuição à sociedade pelo apoio que
recebe por meio de seus clientes, colaboradores e amigos.

O Movimento Nacional ODS Santa Catarina é um movimento social constituído por voluntários, de caráter
apartidário, plural e ecumênico, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade
catarinense. O movimento visa cumprir com os compromissos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, aprovada pelos países membros da ONU durante sua 70ª Assembleia Geral realizada em setembro
de 2015, em Nova York.

A Plasson busca a construção de uma sociedade melhor, socialmente inclusiva, ambientalmente sustentável e
economicamente equilibrada.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 
agricultura sustentável

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

Movimento Nacional ODS Santa Catarina



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos.

Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos.

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e 
produtivo e o trabalho decente para todos.

Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar 
a inovação.

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

Movimento Nacional ODS Santa Catarina



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.

Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável.

Movimento Nacional ODS Santa Catarina



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade.

Promover instituições fortes, inclusivas e transparentes, a manutenção da paz e o respeito aos direitos 
humanos baseados no Estado de direito são a base para o desenvolvimento humano sustentável. 

Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável.

Movimento Nacional ODS Santa Catarina



A estrutura organizacional da Plasson do Brasil e constituída por uma Diretoria Geral e Gerentes de Área, onde

juntos fazem o Planejamento Estratégico da empresa, como base para o direcionamento das atividades dos

exercícios.

A empresa, desde a sua fundação em 1997 é dirigida pelo Sr. Gilberto Franke Hobold.

Na hierarquia da empresa, o Diretor-Geral ficam em primeiro plano, seguido pelas gerências Financeira,

Administrativa e Gestão de Pessoas, Comercial, Operações e Desenvolvimento de Produtos.

A Gestão se reúne semanalmente para decisões do dia-a-dia e mensalmente para análise de resultados.

A Diretoria Geral da Plasson do Brasil se reporta mensalmente à Direção da Matriz de Israel, por meio de reunião

de resultados.

As demonstrações financeiras da Plasson do Brasil, são auditadas por auditoria independente.

Governança Plasson do Brasil



Quadro de Colaboradores
Com o compromisso de gerar renda, a Plasson do Brasil vem a cada ano ampliando seu quadro de colaboradores.

Em 2019 o quadro era de 578 colaboradores, em 2020 o quadro foi ampliado para 755 colaboradores e em 2021

o quadro foi ampliando para 771 colaboradores, mesmo com o cenário mundial de pandemia desde março de

2020.

Indicadores Internos

578

755 771

2019 2020 2021

Quadro de Colaboradores



Participação Feminina no Quadro de Colaboradores
As mulheres vêm a cada ano aumentando sua participação no quadro de colaboradores da Plasson do Brasil. Em

2019 o quadro era de 89 colaboradoras, em 2020 o quadro foi ampliado para 97 colaboradoras e em 2021 o

quadro foi ampliando para 117 colaboradoras.

Indicadores Internos

89
97

117

2019 2020 2021

Quadro Feminino



Remuneração
A remuneração dos colaboradores da Plasson é baseada em tabela salarial própria, na qual todas as faixas

são maiores que o salário mínimo nacional e que o estabelecido na convenção coletiva de trabalho da

categoria.

Não há qualquer distinção de gênero para estabelecimento de remunerações salariais.

Programa Jovem Aprendiz
No ano de 2021, a Plasson do Brasil proporcionou a 33 jovens o Programa Jovem Aprendiz, com o objetivo de

auxiliar na carreira profissional e integrá-los ao mercado de trabalho. No programa os jovens desempenham

funções de apoio em diversos setores da Plasson.

Indicadores Internos



Aplicativo “Meu RH”
A partir de 2021, os colaboradores da Plasson passaram a usar o Aplicativo
“Meu RH”.

O Aplicativo é simples e para utilização foi divulgado um passo a passo de
como baixar e instalar por meio de QR Code.

O Aplicativo garante agilidade de informações como:

• Folha de pagamento;

• Informe de rendimentos; e

• Espelho de ponto.

Indicadores Internos



Benefícios aos Colaboradores

Indicadores Internos

Vale transporte para o trajeto 
casa > trabalho > casa  com 

desconto em folha de até 6% 
do salário base em folha de 

pagamento

Vale Transporte

Estacionamento privativo 
com acesso por meio de 

tag

Estacionamento

Refeitório com cardápio balanceado com 
acompanhamento de nutricionista. A 
Plasson contribui com 85% de cada 

refeição, sendo o restante descontado em 
folha de pagamento

Refeição na Empresa

Plano de Saúde com 
mensalidade integralmente 

paga pela Plasson

Plano de Saúde

Seguro de Vida

Seguro de Vida subsidiado 
em 100% pela Plasson

Distribuição anual de parte dos 
lucros obtidos

Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR)



Benefícios aos Colaboradores

Indicadores Internos

Recrutamento interno por 
meio de processo seletivo

Recrutamento Interno

Programa de bolsa de estudo 
para ensino técnico, graduação, 

pós-graduação e idiomas

Bolsa de Estudos
Programa de 
Capacitação

Capacitações oferecidas 
para todas as áreas, 

conforme necessidade

Uniforme para Áreas Produtivas

A Plasson fornece uniforme 
para os colaboradores das 

áreas produtivas 

Ao completar 10 anos e após a cada 
5 anos, gratificado com valor 

acrescido em folha de pagamento

Premiação por Tempo de Empresa



Benefícios aos Colaboradores

A Plasson do Brasil também disponibiliza convênios:

• Odontológico - odontomóvel;

• Farmácia;

• Cartão Convênio;

• Instituições de Ensino;

• Associação de lazer;

• Entre outros.

Indicadores Internos



Café com o Diretor
O programa faz parte de uma iniciativa do RH, que permite a integração entre o diretor e os colaboradores em
um ambiente descontraído e aberto para esclarecimentos de possíveis dúvidas em relação aos assuntos da
Plasson do Brasil.

Os participantes do café são sorteados entre os aniversariantes do mês.

No ano de 2021, foram realizados 7 eventos, mantendo as medidas de segurança por conta do cenário de
pandemia.

Indicadores Internos



Programa Bate Papo com RH
O programa tem por objetivo buscar proximidade entre os colaboradores e o RH da Plasson.

Os encontros são elaborados com temas a partir das necessidades e indicações dos colaboradores e propiciam

esclarecimento de dúvidas a respeito dos temas discutidos.

Foram realizados no ano de 2021, 7 encontros.

Indicadores Internos



TV Corporativa
Em 2021 foi inaugurado a TV Conexão Plasson, com o objetivo de fortalecer o sistema de comunicação interna,

promovendo maior integração e aproximação entre os colaboradores, transmitindo informações importantes,

como datas comemorativas, notícias sobre a Plasson, aniversariantes do dia, seleções internas, comunicações em

geral, entre outros.

A Plasson dispõe de 5 pontos de TVs instaladas, com sua programação, entre produção, refeitório e área de lazer.

Indicadores Internos



Projeto Padrinho
O projeto surgiu com o objetivo de dar suporte e

auxiliar o novo colaborador no processo de adaptação

da empresa.

A função do padrinho é ser o ponto de apoio e de

treinamento do novo colaborador, proporcionando o

acolhimento necessário.

A Plasson acredita que ter alguém especial para

auxiliar nos desafios, faz toda diferença.

Indicadores Internos



Ginástica Laboral
A prática da ginástica laboral foi retomada em 2021 e tem como objetivo melhorar a saúde dos colaboradores,

evitar lesões por esforços repetitivos, entre outras doenças ocupacionais. Os exercícios duram em média 15

minutos e trazem muitos benefícios.

Indicadores Internos



Áreas de Lazer e Biblioteca
Prezando pelo bem-estar dos colaboradores, a Plasson do Brasil, dispõe em suas dependências de áreas de

convivência, descanso, biblioteca e sala de jogos.

Indicadores Internos



Momentos Comemorativos

Indicadores Internos

Dia da Mulher Páscoa



Momentos Comemorativos

Indicadores Internos

Dia do Trabalhador Dia das Mães



Momentos Comemorativos

Indicadores Internos

Dia do Homem Festa Julina



Momentos Comemorativos

Indicadores Internos

Dia dos Pais Dia das Bruxas



Momentos Comemorativos

Indicadores Internos

Natal



Campanhas e conscientizações para saúde do colaborador

Indicadores Internos



Capacitações – Cursos e Treinamentos
Investir no capital humano é uma ação constante da Plasson do Brasil.

Pensando sempre em manter seus colaboradores capacitados e atualizados nas diversas áreas de
conhecimentos e habilidades técnicas, a Plasson continuamente oportuniza treinamentos, com o objetivo de
desenvolver as competências necessárias com foco em integrar, qualificar, aprimorar e reforçar a visão
sistêmica.

A Plasson entende que, mantendo seus colaboradores capacitados, influencia positivamente na entrega dos
resultados da empresa, pois é essencial que os colaboradores estejam preparados para executar suas
atividades da melhor maneira possível, de forma eficiente, com qualidade e segurança.

Mesmo com a pandemia, muitos treinamento foram realizados de forma segura, respeitando os protocolos de
segurança sanitária.

Durante o ano de 2021 foram ministradas 11.213 horas de treinamento.

Indicadores Internos



Programa Integração

Para os colaboradores que estão iniciando, a Plasson disponibiliza a integração, onde os novos colaboradores

conhecem a história da empresa, sua missão, visão, valores, seus produtos e serviços e recebem orientações

referentes a segurança do trabalho, sistema de gestão da qualidade e ambiental, 5S’s, direitos e deveres,

benefícios, LGPD, segurança da informação, entre outros.

Indicadores Internos



Programa Bolsa de Estudos

A empresa incentiva seus colaboradores a uma educação continuada! Além dos treinamentos internos que

oferece, a Plasson investe em treinamentos externos e oferece bolsas de estudos para cursos técnicos,

graduação, pós graduação e idiomas.

Todos os pedidos são analisados de acordo com os critérios estabelecidos no Programa de Bolsas de Estudos e

avaliado a importância da formação tendo em vista as necessidades exigidas pela Plasson.

Indicadores Internos



Programa de Desenvolvimento de Líderes – PDL
O objetivo do programa é desenvolver uma nova visão para liderar de forma eficaz, visando aumentar a

consciência individual e a percepção dos fatores que geram ambiente e motivação favoráveis ao engajamento, ao

aumento da performance das pessoas e equipes lideradas e os consequentes resultados.

No ano de 2021, 57 colaboradores participaram do PDL.

Indicadores Internos



Programa Capacitação In Company Plasson
Em outubro, a Plasson do Brasil em parceria com a Produttare Consultoria e a Universidade do Extremo Sul
Catarinense, lançaram a Capacitação Tecnológica In Company em Engenharia de Produção.

A Plasson arca com 80% do curso para 46 colaboradores.

O objetivo da capacitação é produzir estratégias para que a Plasson possa otimizar seus processos.

Indicadores Internos



XX Encontro de Vendas
O XX Encontro de Vendas Plasson, reuniu

cerca de 100 participantes. O Costão do

Santinho, em Florianópolis – SC, foi o

lugar escolhido para receber os

representantes, gerentes da Plasson e

outros convidados.

A programação do Encontro foi de intensa

motivação e atualização, por meio de

palestras, troca de ideias, sobre os mais

variados e importantes temas e

tendências de mercado.

Indicadores Internos



Programa Lean Manufacturing
A Plasson considera a metodologia do Lean Manufacturing uma estratégia de negócio fundamental em toda a cadeia
produtiva, por este motivo adotou essa prática no ano de 2012.

O Lean é uma filosofia que tem por objetivo reduzir e até mesmo eliminar os desperdícios nos processos, possibilitando
um aumento significativo na eficiência produtiva e nos lucros, por meio da adequação de processos e padronização de
atividades, facilitando o dia a dia da equipe, como também da gestão visual dos resultados, diminuição do esforço
braçal, métodos de trabalho que possibilitam menor desgaste nos equipamentos, redução nos tempos de operação e
espaço físico.

Com finalidade de garantir excelência na aplicação da metodologia, a Plasson conta com uma equipe focada nos
projetos kaizens. No ano de 2021, obtemos grandes resultados como redução de 50% no tempo de setup no processo de
desbobinar, automatização de processos, aumento de produtividade e redução de 40% em movimentação no setor de
construção civil.

Outro ganho de extrema importância para a organização é o envolvimento e engajamento dos nossos colaboradores
com os projetos “Daily Kaizens” o qual faz referência às ideias que nossos colaboradores sugerem, ao todo foram 30
ideias no ano de 2021.

Em 2021, a Plasson investiu seriamente na qualificação e desenvolvimento em Lean Manufacturing, ao todo foram 2.400
horas de treinamentos aplicados.

Indicadores Internos



Programa de Desenvolvimento de Pessoas - PDP
O Programa de Desenvolvimento de Pessoas – PDP, é um curso da Plasson para seus colaboradores, e tem por

objetivo ensinar a aplicação das ferramentas do Lean Manufacturing.

Foram formados, no ano de 2021, 5 turmas no programa.

Indicadores Internos



3° Desafio Plasson – Inovar e 
Competir
Com o objetivo de promover a criação de ideias de inovação

e melhoria nos equipamentos a Plasson promoveu o 3°

Desafio Plasson – Inovar e Competir.

Os participantes do evento puderam participar de uma

visita técnica a um condomínio avícola localizado no

município de Encantado – RS, com o intuito de

acompanharem o funcionamento dos equipamentos e

instalações Plasson em campo.

Indicadores Internos



Saúde e Segurança do Trabalho
A conscientização constante para a importância do uso correto dos equipamentos e o respeito às Normas
Regulamentadoras são os estímulos das iniciativas desenvolvidas pela Plasson para garantir a segurança de seus
colaboradores, para que possam realizar um trabalho seguro, controlando ou eliminando os riscos de acidentes.

A Plasson mantém o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, criado a partir da Norma Regulamentadora 9
e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, criado a partir da Norma Regulamentadora 7.

As condições ambientais de trabalho na Plasson são identificadas por meio de Laudo Técnico das Condições do
Ambiente de Trabalho.

Indicadores Internos



Saúde e Segurança do Trabalho

Diálogo Diário de Segurança (DDS)
O DDS se trata de um recurso do SESMT, um breve diálogo onde os temas e assuntos abordados são identificados

por meio de análise do setor, ocorrências de acidente de trabalho, reuniões e relatos da CIPA, Brigada de

Emergência e Lideranças dos setores.

A maior relevância desse diálogo é que ele permite reforçar conceitos e questões cruciais sobre a segurança do

trabalho.

Indicadores Internos



Saúde e Segurança do Trabalho
Treinamentos
Em 2021 foram realizados os seguintes treinamentos:

• NR 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

• NR 11 – Operação de Ponte Rolante

• NR 11 – Operação de Transpaleteira

• NR 11 – Operação de Empilhadeira

• NR 35 – Trabalho em Altura

• IN 28 CBM/SC – Brigada de Emergência

Indicadores Internos



Saúde e Segurança do Trabalho

SIPAT
A Plasson promove anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), o objetivo do

evento é chamar a atenção dos colaboradores para a importância da prevenção de acidentes de trabalho e

doenças ocupacionais por meio de uma programação com atividades diversas.

O tema, formato e ações são definidos pela CIPA e SESMT e podem envolver atividades como palestras,

treinamentos, avaliações médicas e nutricionais, atividades lúdicas, entre outras.

Indicadores Internos



Saúde e Segurança do Trabalho

CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), tem o papel de prevenir acidentes e doenças causadas
pelo trabalho.

A CIPA é composta por membros elegidos e membros indicados.

Indicadores Internos



Saúde e Segurança do Trabalho
Brigada de Emergência
A Plasson, mantém Brigada de Emergência que atua nos processos de evacuação de emergência, salvamentos,
prestação de socorro e primeiros socorros.

Os brigadistas, como são chamados, são colaboradores da Plasson e são treinados em curso específico para
exercer a função dentro da empresa.

O treinamento tem por objetivo proteger os colaboradores e as edificações Plasson, promovendo ambientes
mais seguros. Seguindo um conjunto de medidas de segurança e ações dedicadas à prevenção de sinistros e
acidentes de forma realista, fazendo com que todos os trabalhadores envolvidos sigam os mesmos passos que
devem ser seguidos em um caso real.

Indicadores Internos



Saúde e Segurança do Trabalho
COVID
A Plasson adotou, desde o início da pandemia todos os cuidados sanitários 
necessários para a prevenção do Covid como:
• Uso de máscara obrigatório;
• Aferição da temperatura corporal;
• Distanciamento seguro entre os colaboradores;
• Medidas de segurança no refeitório;
• Testagem de colaboradores com sintomas ou que tiveram contato com caso positivo;
• Disponibilização de álcool nos setores para frequente higienização das mãos, equipamentos e materiais de

trabalho;
• Orientação contínua a todos os colaboradores, por meio do compartilhamento em diferentes canais de

comunicação, de informações oficiais e atualizadas sobre os cuidados preventivos;
• Tótens de álcool gel com acionamento por meio de pedal, disponibilizados onde há maior circulação de

colaboradores;
• Para gestantes foi adotado o modelo de trabalho home office, conforme determinação legal.

Indicadores Internos



Saúde e Segurança do Trabalho

Campanha de Vacinação
A Plasson promoveu Campanha de Vacinação Contra a Gripe, com o objetivo de reduzir a incidência da doença

entre os colaboradores e consequentemente suas complicações.

A vacina foi disponibilizada para os colaboradores interessados e o valor foi subsidiado pela Plasson.

Em 2021 foram ministradas 179 doses da vacina para colaboradores.

Indicadores Internos



Lei Geral de Proteção de Dados

Em constante aprimoramento para se manter em conformidade com as obrigações legais da Lei Geral de

Proteção de Dados, a Plasson do Brasil lançou em 2021 um Portal LGPD.

No site da Plasson do Brasil, estão disponíveis Política de Privacidade, canal para que titulares de dados pessoais

possam requisitar seus direitos e também canal “Fale com o Encarregado de Dados”, para que dúvidas possam ser

sanadas.

Outras medidas também foram adotadas pela Plasson do Brasil, tendo em vista a proteção de dados pessoais dos

titulares de dados.

Indicadores Internos



Responsabilidade Social
A responsabilidade social da Plasson faz parte do DNA da empresa e vai além do compromisso com a geração de

emprego e renda, a empresa preza pelo desenvolvimento das comunidades onde atua e também, incentiva seus

colaboradores a se engajarem em atividades voluntárias e de ajuda ao próximo.

Indicadores Externos



Bairro da Juventude
A responsabilidade social da Plasson não se restringe apenas
aos limites de suas instalações e colaboradores, vai muito
além. Com uma área desenvolvida para tal função, a Plasson
atende entre outras entidades e ações comunitárias, o
reconhecido Bairro da Juventude. Uma instituição que abriga
e educa crianças, adolescentes e jovens, que poderiam estar
em estado de risco comprometendo o futuro, tanto deles,
quanto o da própria sociedade. A participação da Plasson é
direta com recursos, doações, incentivos, em beneficio desta
nobre instituição que formam cidadãos proporcionando um
futuro melhor para toda a comunidade.

Indicadores Externos



Campanhas Beneficentes

Indicadores Externos

Ação Páscoa Solidária – Criando Laços

Objetivo
Estimular os colaboradores para doação de alimentos não 
perecíveis. 

Público 
Beneficiado

Famílias cadastradas no Bairro da Juventude

Impacto 38 cestas básicas



Campanhas Beneficentes

Indicadores Externos

Ação Campanha do Agasalho

Objetivo
Despertar o sentimento de ajuda ao próximo arrecadando roupas 
e cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Público 
Beneficiado

Famílias atendidas pela Cruz Vermelha

Impacto 310 peças arrecadas



Campanhas Beneficentes

Indicadores Externos

Ação Doação de Sangue

Objetivo
O objetivo é promover a importância da Doação de Sangue, 
incentivando os colaboradores a se tornarem doadores e/ou a 
continuarem com as doações regulares. 

Público 
Beneficiado

População da Região de Criciúma

Impacto 33 colaboradores doaram sangue de forma espontânea



Campanhas Beneficentes

Indicadores Externos

Ação ODS na Prática

Objetivo
Promover o exercício coletivo da solidariedade, por meio de 
coleta de tampas plásticas, esponjas usadas, roupas e lacres de 
alumínio.

Público 
Beneficiado

Tampas plásticas: convertidas em cestas básicas para famílias 
cadastradas no CRAS
Esponjas: logística reserva (TerraCycle)
Roupas: famílias cadastradas CRAS
Lacres: cadeira de rodas (Lacre Solidário)

Impacto

Lacres: 36 garrafas de 1L
Tampas: 16 Kg
Roupas: 419 peças
Esponjas: 72 unidades



Campanhas Beneficentes

Indicadores Externos

Ação Arrecadação de Brinquedos

Objetivo

Arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado de 
conservação para distribuir à crianças cadastradas no CRAS, com 
o intuito de reforçar o exercício coletivo da solidariedade entre os 
colaboradores da Plasson. 

Público 
Beneficiado

Crianças cadastradas no CRAS

Impacto 235 brinquedos arrecadados



Campanhas Beneficentes

Indicadores Externos

Ação Natal Solidário

Objetivo
Propor que colaboradores adotem crianças do Bairro da 
Juventude para presentear no Natal, desta forma fortalecendo a 
solidariedade.

Público 
Beneficiado

Crianças do Bairro da Juventude

Impacto 53 crianças



Participações em Iniciativas e Organizações
Durante o ano de 2021 a Plasson participou ativamente das seguintes iniciativas e organizações por meio da
representação do Diretor-Geral Gilberto Franke Hobold:

• Associação Empresarial de Criciúma - ACIC, ocupando o cargo de vice-presidente;

• Conselho do Bairro da Juventude, ocupando o cargo de secretário;

• Fórum de Entidades de Criciúma – FORCRI, como representante da ACIC;

• Associação Nacional dos Fabricantes de Equipamentos para Aves e Suínos – ANFEAS, ocupando o cargo de vice-
presidente;

• Comitê Gestor da Prefeitura de Criciúma, ocupando o cargo de membro efetivo.

Indicadores Externos



Coleta Seletiva
A Plasson mantém programa de coleta seletiva, disponibilizando em todas as instalações lixeiras específicas para

separação dos resíduos conforme sua classificação, ou seja, resíduos com características similares são

selecionados e disponibilizados para a coleta separadamente com seu destino adequado: reuso, reciclagem,

refino, e em último caso, aterro industrial licenciado.

Indicadores Ambientais



Recursos Poupados na Reciclagem de Papel e Papelão

Indicadores Ambientais



Semana do Meio Ambiente
Em alusão a Semana do Meio Ambiente, a Plasson

organizou murais, onde os colaboradores puderam

fixar ideias e compartilhar informações sobre

preservação ambiental.

Indicadores Ambientais



Capacitação em Gerenciamento de Resíduos
Os colaboradores da matriz da Plasson do Brasil, receberam em junho de 2021, capacitação quanto ao correto

manuseio e destino dos resíduos gerados durante processo produtivo, ministrado pela Engenheira Ambiental

Silvia Sartor Roseng.

No total foram ministradas 10 capacitações, nos dias 15 e 16 de junho, abrangendo um total de 158

colaboradores.

Indicadores Ambientais



Dia da Árvore
Com o objetivo incentivar o compromisso empresa com a proteção ao meio ambiente e enfatizar atitudes que

trazem benefícios à natureza, a Plasson distribuiu no dia 21 de setembro de 2022, dia da árvore, 100 mudas de

plantas nativas aos colaboradores com o intuito de oportunizar a arborização de seus lares.

Indicadores Ambientais



Captação da Água da Chuva
A Plasson considera que a água é um bem que precisa ser administrado com responsabilidade e desta forma, 
capta água da chuva, por meio de cisternas. As águas captadas possibilitam abastecer banheiros e jardins e 
desta forma deixa de consumir água tratada da rede de abastecimento.

Indicadores Ambientais



Balanço Social

Base de Cálculo AH %

Receita Bruta - RB 44,850%

Receita Líquida - RL 46,841%

Resultado Operacional - RO 112,501%

Folha de Pagamento Bruta - FPB 19,954%

28.437.973,43 13.382.538,98

33.618.171,88 28.025.978,26

651.870.439,23 443.930.244,61

2021 2020

745.218.485,80 514.476.296,13

Valor R$ % s/ FPB % s/ RL Valor R$ % s/ FPB % s/ RL

Alimentação 1.711.092,48 5,090% 0,262% 42,654% 1.199.472,78 4,280% 0,270%

Encargos Sociais Compulsórios 22.097.647,68 65,731% 3,390% 21,588% 18.174.197,99 64,848% 4,094%

Previdência Privada 0,00 0,000% 0,000% 0,000% 0,00 0,000% 0,000%

Saúde 2.529.173,94 7,523% 0,388% 43,340% 1.764.462,06 6,296% 0,397%

Transporte 38.195,52 0,114% 0,006% 491,823% 6.453,88 0,023% 0,001%

Educação 99.456,61 0,296% 0,015% 156,490% 38.776,00 0,138% 0,009%

Saúde e Segurança do Trabalho 608.623,11 1,810% 0,093% 15,789% 525.633,34 1,876% 0,118%

Cultura 35.656,02 0,106% 0,005% 1061,812% 3.069,00 0,011% 0,001%

Capacitação e desenvolvimento profissional 522.949,00 1,556% 0,080% 15,450% 452.966,04 1,616% 0,102%

Auxílio-Creche 0,00 0,000% 0,000% 0,000% 0,00 0,000% 0,000%

Participação nos Lucros e Resultados 415.635,88 1,236% 0,064% 16,628% 356.375,92 1,272% 0,080%

Seguro de Vida 179.099,05 0,533% 0,027% 33,941% 133.715,18 0,477% 0,030%

Empréstimos 0,00 0,000% 0,000% 0,000% 0,00 0,000% 0,000%

Outros 0,00 0,000% 0,000% 0,000% 0,00 0,000% 0,000%

Total 28.237.529,29 83,995% 4,332% 24,641% 22.655.122,19 80,836% 5,103%

Indicadores Sociais Internos
2021

AH %
2020

Valor R$ % s/ FPB % s/ RL Valor R$ % s/ FPB % s/ RL

Educação 26.685,00 0,079% 0,004% 46,920% 18.163,00 0,065% 0,004%

Cultura 7.500,00 0,022% 0,001% -70,031% 25.026,00 0,089% 0,006%

Saúde e Saneamento 46.121,05 0,137% 0,007% 40,232% 32.889,00 0,117% 0,007%

Esporte 4.383,24 0,013% 0,001% 2038,166% 205,00 0,001% 0,000%

Combate à Fome e Segurança Alimentar 34.525,43 0,103% 0,005% 49,558% 23.085,00 0,082% 0,005%

Obras Públicas 0,00 0,000% 0,000% 0,000% 0,00 0,000% 0,000%

Doações (financeiras, produtos e serviços) 0,00 0,000% 0,000% 0,000% 0,00 0,000% 0,000%

Doações com incentivos fiscais 38.763,34 0,115% 0,006% 0,000% 0,00 0,000% 0,000%

Tributos (exceto os relativos aos encargos sociais) 0,00 0,000% 0,000% 0,000% 0,00 0,000% 0,000%

Outros 2.314,00 0,007% 0,000% 193,283% 789,00 0,003% 0,000%

Total 160.292,06 0,477% 0,025% 60,041% 100.157,00 0,357% 0,023%

Indicadores Sociais Externos
2021

AH %
2020

Valor R$ % s/ FPB % s/ RL Valor R$ % s/ FPB % s/ RL

Investimento em meio ambiente 231.254,20 0,688% 0,035% 0,000% 0,00 0,000% 0,000%

Total 231.254,20 0,688% 0,035% 0,000% 0,00 0,000% 0,000%

Indicadores Ambientais
2021

AH %
2020

Indicadores do Corpo Funcional AH %

Colaboradores Ativos 2,119%

Número de Admissões -7,447%

Estagiários e Menores Aprendizes 14,286%

Colaboradores Portadores de Deficiência 34,783%

Promoções realizadas no período 2,920%

Colaboradores beneficiados com vale transporte 70,968%

Rotatividade (%) -16,250%

Absenteismo (%) 12,644%

53 31

1,34% 1,60%

0,98% 0,87%

48 42

31 23

141 137

2021 2020

771 755

174 188

Período de Apuração: 01/01/2021 à 31/12/2021
Responsável Técnico Contábil: Dilson de Carvalho Junior
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