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01.
MENSAGEM
DO PRESIDENTE
G4-1

3



Um relatório como esse é um compartilhamento de 
informações e reflexões sobre todos os aconteci-
mentos e prosperidade ocorridos pelas definições 
estratégicas e esforço coletivo de todo o time.
E 2019 foi um grande ano para a OGOCHI, onde 
crescemos e pudemos celebrar muitas conquistas.
Estivemos pelo oitava vez entre as médias empre-
sas que mais crescem, pela Deloitte e Exame, pela 
quarta vez entre as empresas de responsabilidade 
social, reconhecimento feito pela ALESC e comissão 
mista, pela terceira vez reconhecidos pelo Excelên-

cia SC, programa ligado ao modelo de excelência 
na gestão da FNQ nacional, pela quarta vez reco-
nhecidos pelos colaboradores e GPTW como uma 
das melhores empresas para se trabalhar em SC 
e como resultado dos quase 30 anos de trabalho, 
recebemos a Ordem do Mérito Industrial, da FIESC, 
maior comenda da indústria catarinense, pela ge-
ração de valor social e adicionado ao Estado.
Entretanto, jamais imaginamos a complexidade 
do que iríamos passar em 2020, ocasião da publi-
cação desse material, com a pandemia mundial 
do Coronavírus, sendo necessária uma verdadeira 
reviravolta na empresa, onde todos os processos 
necessitaram ser revisados: uma coleção absoluta-
mente pronta para ser lançada no mês de março, 
teve que ser refeita, adiar seu lançamento, adequar 
as equipes de toda a companhia, ajustar orçamen-
tos, postergar investimentos, gerenciar a carteira 
de clientes, mantendo o atendimento e protegendo 
o caixa, administrar os pedidos, os estoques e os 
fornecedores, sem perder a confiança, mantendo 
a cultura e a reputação, aprender a lidar com uma 
doença desconhecida para o mundo, desenvol-
ver protocolos de saúde e segurança e isso tudo 
num curtíssimo espaço de tempo. Decisões du-
ras tiveram que ser tomadas. Mas a agilidade e a 
celeridade na tomada de decisão, muitas vezes é 
um ato de coragem para sobrevida dos negócios.  
É a verdadeira capacidade de reinventar. Virar a 
própria mesa. Nascer de novo.
De outro lado, estimulamos nosso compromisso 
com a comunidade, interagindo com os hospitais 
da região e áreas de saúde, fabricando máscaras, 
aventais e colaborando com as necessidades de 

proteção dos trabalhadores da saúde. E as “Mãos 
Amigas” entraram em ações com seu valoroso 
voluntariado.
Se no desenvolvimento das estratégias, aprende-
mos que o conceito de trade-off, é fazer escolhas, 
em épocas de crises, escolher é uma imposição 
necessária para a sobrevivência sustentável.  Al-
gumas vezes, é necessário dar um passo para trás, 
para manter a firmeza e voltar a dar um salto à 
frente.
O futuro ainda é incerto. A única certeza que temos 
é que o mundo globalizado, sofre e gera impactos 
globais e nesse caminho, o aprendizado é contí-
nuo e a necessidade de adaptabilidade também. 
Como aprendemos, “não é o mais forte que sobre-
vive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se 
adapta às mudanças”, por isso, somos uma organi-
zação que aprende sempre.
Mantemo-nos firmes em nossos valores, compro-
misso com a sustentabilidade, econômica, social e 
ambiental, posicionamento estratégico e propósito 
de gerar valor a todos os envolvidos e ser um bom 
meio para o alcance dos sonhos de cada um.
E assim, seguindo JUNTOS, somos mais fortes, me-
lhores e maiores.

Sidney Ogochi, Diretor Presidente
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02.
G4-1

OGOCHI
LINHA DO TEMPO
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Início das atividades da 
empresa em São Carlos/SC 
com a denominação Raiz 

Quadrada. No princípio, eram 
02 costureiras para a 
confecção do grupo 

camisaria.

1990

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

1995

Início das atividades do 
grupo malharia.

2005

Inauguração da 2ª
unidade produtiva com

Departamento de 
Suprimentos e Setor de Corte 

em São Carlos/SC.

2010

Inauguração da 3ª unidade 
produtiva com ampliação do 
setor de malharia na cidade 
de Águas de Chapecó/SC.

2011

Inauguração do
Escritório de Pesquisa e 

Desenvolvimento na cidade 
de São Paulo/SP.

2013

Implantação e ampliação do 
Centro de Abastecimento em 

São Carlos/SC.

2013

Inauguração da 5ª unidade 
produtiva na cidade 

Saltinho/SC, de calças
e bermudas.

2013

Inauguração da 6ª
unidade produtiva na cidade 

de Planalto Alegre/SC, de 
malharia.

2013

Lançamento do segmento 
infantojuvenil para

todo o Brasil.

2015

Inauguração da nova 
unidade de malharia em 
Águas de Chapecó/SC.

2016

Inauguração da nova 
unidade de malharia em 
Águas de Chapecó/SC.

2017

Estruturação da unidade 
Boxer em Águas de 

Chapecó/SC.

2017

Estruturação da nova 
unidade de Corte e Centro 
de Abastecimento em São 

Carlos/SC.

2018

Inauguração da unidade 
produtiva em Caxambu

do Sul/SC.

2018

Inauguração da unidade 
produtiva em Palmitos/SC.

2019

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

mais cresce no Brasil.

2019

 • Rankeada pela 4 vez pelo 
GPTW como uma das 

melhores empresas para se 
trabalhar.

2019

• Rankeada pela 4 vez como 
empresa de Responsabilida-

de Social da ALESC.

• Prêmio Excelência na 
Gestão - MEG nível 500 

pontos.

2019

• Reconhecimento com a 
Ordem do Mérito Industrial - 

FIESC/CNI.

2019
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PERFIL DA
ORGANIZACÃO
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Fundada em 1990 na cidade de São Carlos, região oeste de Santa Catarina, a OGOCHI 
MENSWEAR vem construindo sua história de maneira sustentável. O grupo empresarial, 
formado pela Raiz Quadrada Holding, R.Q. Indústria e Comércio e a M. D. Indústria e Comércio, 
de iniciativa privada, alcançou em 2019 o marco de R$ 262.570.226,10 de receita bruta,
e encerrou o ano com 1263 colaboradores. A marca oferta toda linha de vestuário,
calçados e acessórios masculinos, nos segmentos adulto e infantojuvenil.
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3.1 Operação 

3.2 Cadeia 
Produtiva

• Sede administrativa em São Carlos, SC
• Escritório de Estilo em São Paulo, SP
• Unidades Fabris em Santa Catarina: 
São Carlos, Águas de Chapecó, Planalto Alegre,
Saltinho, Caxambu do Sul e Palmitos.

A OGOCHI integra uma das principais e mais com-
pleta cadeia produtiva do país, sendo a confecção 
e comercialização de produtos de moda. 
Para manter-se competitiva no mercado, a OGO-
CHI entendeu que a concorrência não ocorre mais 
entre duas empresas do mesmo segmento, mas 
sim, na sua própria cadeia produtiva. Por isso, 
investe constantemente em inovação, automação 
industrial e desenvolvimento de fornecedores.
Além do permanente investimento em infraestru-
tura industrial, ampliou sua capacidade de arma-
zenamento de matérias-primas, instalando um 
novo armazém, inserindo tecnologia de estocagem, 
controle de estoques, separação de lotes, aprimo-
rou processos de controle de qualidade, testes de 
laboratório, de modo a aumentar a acuracidade 

dos estoques e produtividade no abastecimento de 
todas as unidades fabris. 
Diante do cenário positivo e aumento das ven-
das, em 2019 a companhia ampliou sua unidade 
de costura no município de Caxambu do Sul e 
inaugurou uma nova unidade fabril que atende-
rá a confecção de malharia e polo, possibilitando 
o aumento da capacidade de produção interna 
e novos empregos. A unidade está localizada na 
cidade de Palmitos.

Unidade Palmitos, SC
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3.3 Multimarcas 
presentes em 
todo o Brasil
Presentes em mais de 6.500 pontos de vendas no 
Brasil, a OGOCHI está entre as marcas de moda 
masculina mais desejadas do país. Seus diferen-
ciais competitivos a posicionam entre as melho-
res do segmento, oferendo solução completa em 
moda masculina adulto e infantojuvenil. 
Com o papel de conectar nossa marca com os 
clientes lojistas, contamos com o auxílio dos re-
presentantes comerciais, parceiros importantes 
no processo de venda. Por eles, as novidades em 
moda são levadas aos clientes, nas coleções de 
Inverno e Verão. As visitas dos representantes aos 
clientes também são utilizadas como forma de 
pesquisa, através deles, ouvimos as expectativas e 
sugestões do mercado consumidor.
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04.
G4-3, 4-4, 4-5, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-12, 4-13 

OGOCHI: MODA
IMAGEM E ESTILO
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A moda tornou-se um item importante na vida do 
homem, o desafio da OGOCHI, é representar o estilo 
desse homem, moderno, urbano e conectado, que 
transmite a sua personalidade pelo que veste. 
A OGOCHI acredita no despertar de novas mentali-
dades e na busca de novas experiências, trazendo 
em suas coleções, peças que atendem a neces-
sidade do seu público em todas as ocasiões, do 

básico ao sofisticado, primando pela qualidade, 
conforto e elegância. 
Para isso, a marca investe no alto padrão de ino-
vação e realiza pesquisas de desenvolvimento dos 

produtos, contemplando as mudanças sociocultu-
rais. Inovar em produtos tem sido uma das estra-
tégias da OGOCHI, pesquisar o comportamento do 
consumidor e entender o que é percebido como 
valor transferido a ele.
Em suas coleções, traduz o conceito de versatilida-
de, sendo solução completa em moda masculina, 

a marca garante as últimas tendências em suas 
peças, através de produtos com cores, modela-
gens, padrões e estampas exclusivas, provendo 
moda, imagem e estilo ao consumidor.
O portfólio OGOCHI inclui camisas, calças, bermu-
das, camisetas, polos, blazers, jaquetas, moletons, 

calçados, mochilas, óculos, carteiras, cintos, bonés, 
cuecas e meias.
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4.1 OGOCHI 
Menswear
Para homens que buscam prazer e bem estar em 
vestir a OGOCHI em seu segmento adulto oferece 
peças que traduzem o seu comportamento, uma 
linha de produtos que valorizam e respeitam a 
personalidade e estilo do homem atual, moderno e 
contemporâneo, atento as tendências e em busca 
de experiências relevantes e valor agregado.
Os produtos com modelagens e estampas ex-
clusivas atendem os diversos tipos de perfis. Nas 
camisas os tecidos maquinetado e jacquard são 
destaques da coleção e trazem sofisticação aos 
homens que buscam elegância e conforto na hora 
de se vestir. 
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4.2 OGOCHI
Infantojuvenil
O cuidado e atenção aos detalhes sempre foram 
características da marca OGOCHI. Com o seg-
mento infantojuvenil não é diferente, os produtos 
são concebidos com muito carinho, e as coleções 
são as coleções são funcionais e adequadas às 
diversas fases de desenvolvimento dos meninos e 
jovens.
Cada peça possui uma identidade própria, com 
estampas leves e tropicais, características vintage 
e detalhes em cores contrastantes. Os tecidos leves 
e flexíveis proporcionam movimento e conforto aos 
meninos. Na linha de camisas tecidos maquine-
tados são desenvolvidos exclusivamente para a 
OGOCHI, destaque para padronagens geométricas 
coloridas.
Há ainda uma linha de acessórios e calçados para 
completar o guarda-roupa dos meninos.
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05.
G4-24, 4-25, 4-26, 4-27, 4-34, 4-56, 4-57, 4-58

GOVERNANÇA:
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COMPARTILHADO

15



Geração de valor compartilhado, este é o propósito da OGOCHI.
Atualmente, as indústrias são consideradas umas das principais causadoras de im-
pactos negativos sociais e ambientais, que em busca de lucros, esgotam os recur-
sos naturais vitais para sua atividade.
A OGOCHI está na contramão deste cenário, seguindo o princípio do valor compar-
tilhado, busca a geração de valor econômico de forma a criar também valor para 
os stakeholders envolvidos, reconhecendo as necessidades de todos. Suas práticas 
de gestão garantem a geração de valor a comunidade, a prestação de contas e a 
adoção de princípios de responsabilidade corporativa.

5.1 Cultura
Organizacional
A OGOCHI conduz atividades com base na honesti-
dade e no comprometimento, defendendo princí-
pios fundamentais de respeito a vida e adotando 
práticas de proteção e bem-estar a todos.
Uma empresa responsável pereniza e gera opor-
tunidades a todos os envolvidos e a OGOCHI preza 
o compromisso de sustentar a cultura da empresa 
em tudo que faz, com ajuda dos colaboradores que 
são os porta vozes do negócio.
Baseada em sua cultura, os valores são norteado-
res para a tomada de decisões e estratégias do 
negócio, bem como para as políticas e diretrizes da 
organização.
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5.1.1 Disseminação 
da Cultura
No ano de 2019 os gerentes e a direção da OGOCHI 
disseminaram a nova cultura organizacional, apre-
sentando a visão, negócio, missão e valores, para 
todos os colaboradores. Sempre que necessário, a 
OGOCHI revitaliza e norteia seus valores de acor-
do com as novas estratégias da companhia, sem 

5.3 Ética e
Integridade

5.2 Estrutura
de Governança

A conduta ética e a transparência com as pessoas 
são pressupostas praticadas diariamente pelos 
profissionais da OGOCHI. Para isso conta com uma 
cultura clara, objetiva e engajadora, que serve 
como instrumento para orientar as boas práticas 
e comportamentos que devem ser adotadas nas 
relações com os colaboradores, clientes, comuni-
dade, fornecedores e demais públicos de interesse.
Sabendo que os líderes têm o papel fundamental 
na inspiração dos seus colaboradores através de 
sua atuação diária, convidamos a todos a serem 
exemplos de conduta. São eles os primeiros res-
ponsáveis por disseminar práticas éticas junto aos 
colaboradores e garantir que a cultura OGOCHI 
seja uma realidade vivida por todos. 
De forma complementar, a Educação Corporativa 
OGOCHI - ECO, por meio de capacitações específi-
cas para as lideranças e o Manual OGOCHI de Lide-
rança Diferenciada, enfatiza e fortalece de maneira 
contínua, práticas de relacionamento pautadas 
na confiança, ética, respeito e transparência. Já os 
colaboradores administrativos e operacionais, no 
momento da contratação e integração, são orien-
tados sobre a conduta esperada pela organização.

O organograma da OGOCHI é estruturado em três 
grandes áreas: Administrativo, Mercado e Ope-
ração, divididas em setores que são conduzidos 
por diretores, gerentes e supervisores alinhados a 
expectativa de negócio do presidente.
A diretoria define a visão de futuro por meio do 
planejamento estratégico, por meio do comitê de 
estratégia cria metas e indicadores a fim de moni-
torar o desempenho da organização e assegurar 
o alcance dos resultados econômicos, sociais e 
ambientais. 
Nas reuniões mensais chamadas de AGIR os dire-
tores e gerentes de área acompanham o plano e 

desdobramento estratégico a fim de atuar na evo-
lução dos resultados, processos, suporte e gestão.

perder a sua essência, mas reconhecendo novos 
atributos de valor, despertando orgulho e protago-
nismo de quem constrói diariamente uma empresa 
sólida e que se reinventa.
A disseminação foi realizada pelos diretores para 
os gerentes, dos gerentes para os supervisores e 
dos supervisores para suas equipes, garantindo 
assim a uniformização das informações. A forma 
de disseminação ocorreu de forma interativa, com 
jogos e premiações. Todos os líderes receberam 
cartilhas de bolso com a cultura para consultas e 
informações.
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5.4 Engajamento de Stakeholders
Compromisso com as Partes Interessadas

Entendendo que cada stakeholder possui uma ne-
cessidade e expectativa em relação ao negócio, a 
OGOCHI estabeleceu critérios para traduzir em suas 
práticas de gestão, requisitos de desempenho que 
atendam os diversos grupos e seus interesses. 
O compromisso da OGOCHI é gerar valor comparti-
lhado a todos os envolvidos, e para isso, aproxima-
-se das partes interessadas a fim de incorporar em 
sua estratégia ações que promovam resultados 
positivos a quem construiu para o negócio pereni-
zar. 
São consideradas partes interessadas primárias da 
OGOCHI os atores diretamente relacionados com 
atividades-chave da sua cadeia de valor e que po-
dem afetar a capacidade da empresa de implan-
tar suas estratégias e atingir seus objetivos.

• Lideranças e colaboradores da empresa
• Representantes
• Lojistas
• Consumidores
• Fornecedores

São considerados partes interessadas secundárias, 
os públicos que têm interesse e influência sobre o 
negócio, mesmo sem participar diretamente das 
atividades da cadeia de valor. 

• Governo e Órgãos Reguladores
• Comunidades, Associações Institucionais e ONGs

5.5 Mandala das Partes 
Interessadas da OGOCHI
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5.6 Abordagem de Engajamento com as Partes Interessadas

Parte 
Interessada

Identificação das necessidades e 
expectativas das partes interessadas

Colaborador

- Ser ouvido em suas necessidades de rotina e planos de 
carreira

- Garantia de seus direitos trabalhistas, legais, de saúde e 
segurança

Método de Engajamento 
(medidas adotadas)

- Identificar pontos fortes e fracos da empresa e desenvol-
ver o sentimento de pertencimento
- Pesquisa de Clima
- Pulses 

- Comunicação clara e transparente, informações sobre a 
empresa e os planos que afetem sua vida profissional

- News do colaborador
- Reuniões com equipes e AGIR’s
- Listas de transmissão e mídias sociais
- Murais, e-mails, escopos de função e indicadores de 
resultado

-  Acordos coletivos: 100% colaboradores vinculados ao 
Sindicato da categoria
- SESMT

- Conquistar resultados, objetivos e ter reconhecimento e 
recompensa; fazer carreira e crescimento pessoal

- Programa de Participação nos Resultados – PPR e 
Programa de Cargos, Salários e Carreira – PCCS

- Ter orgulho de pertencer a uma empresa com boa 
reputação, que valorize as pessoas

 - Desenvolvimento de lideranças competentes 
- Disseminação da cultura

-  Apoio às comunidades onde estamos inseridos; auxílio em 
eventos; doações para entidades e famílias carentes 

- Ações desenvolvidas por meio do Programa de voluntaria-
do Mãos Amigas e patrocínios
- Ações do Programa OGOCHI Cidadã

- Aperfeiçoamento dos processos no dia a dia de trabalho
- Processos padronizados, Sistemas de informação e 
OGOCHI Inova

- Treinamentos e desenvolvidos educacionais - Educação Corporativa OGOCHI – ECO

- Manter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional - Programa Vida em Equilíbrio 
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5.6 Abordagem de Engajamento
com as Partes Interessadas

Parte 
Interessada

Identificação das necessidades e 
expectativas das partes interessadas

Líderes

- Comunicação clara e transparente

- Discussão e aplicação das melhores práticas de gestão de 
pessoas  

Método de Engajamento 
(medidas adotadas)

- Reuniões AGIR mensais, Planejamento estratégico, 
orçamentário e de Projetos 
- Manual Ogochi de Liderança Diferenciada (MOLD) 

- Gerar maior engajamento das equipes, que refletirá no 
compromisso com a qualidade e produtividade 

- Aplicar as práticas do Programa CONFIA OGOCHI
- Gestão da Qualidade
- Gestão da Cadeia de Valor

- Café com MentoRHia
- Programa CONFIA OGOCHI
- Visitas de benchmarking

- Participar das definições estratégicas do negócio  
- Elaboração do Planejamento Estratégico e PEOE (processo 
de desdobramento das estratégias)

- Ter autonomia na gestão da rotina dos processos, 
padronização entre as áreas e equidade; clareza dos limites 
de atuação

- Elaboração de políticas empresariais 
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5.6 Abordagem de Engajamento
com as Partes Interessadas

Parte 
Interessada

Identificação das necessidades e 
expectativas das partes interessadas

Lojistas

- Ter marcas de alto giro, que gerem resultados em seu 
negócio;
- Receber os pedidos conforme acordados, com produtos 
de qualidade, quantidade, preços e prazos

Método de Engajamento 
(medidas adotadas)

- Gestão de custos, cadeia de abastecimento e produtiva
- Pesquisa de satisfação dos clientes;
- Gestão de reclamações e devoluções
- Portal do cliente

- Receber campanhas de comunicação de acordo com as 
datas ou necessidades do varejo, materiais de PDV, subsídios 
para comunicação com o consumidor, conteúdos relevan-
tes sobre a área de moda e vendas, brindes para estimular 
as vendas, imagens para postagem em suas mídias sociais.

- Canal de relacionamento (Redes Sociais, Portal do Cliente)
- Campanhas nas datas de varejo;
- Materiais e displays para uso nos pontos de venda, 
banners, adesivos, artes para uso eletrônico
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5.6 Abordagem de Engajamento
com as Partes Interessadas

Parte 
Interessada

Identificação das necessidades e 
expectativas das partes interessadas

Representantes

- Ter marca forte que facilite as vendas, a garantia e 
expansão de sua remuneração; ter produtos atualizados, 
preços competitivos e políticas comerciais diferenciadas. 
Trabalhar em empresa com boa reputação e saúde 
financeira. Orgulho de pertencer.
- Conquistar resultados, objetivos e alcançar metas

- Receber capacitação para vendas, gestão do varejo, 
profissionalização do seu negócio

Método de Engajamento 
(medidas adotadas)

- Contratos, regulamentação legal entre as empresas
- Gestão das vendas e comissões, pagamentos pontuais
- Reconhecimentos por méritos e planos de incentivo 
(recompensa)
- Disseminação da Cultura empresarial

- Apoio no funcionamento dos showrooms; divulgação de 
campanhas, auxílio no desenvolvimento de materiais 
gráficos, aproximação com lojistas, brindes. 

- Materiais padronizados para showrooms dos 
representantes
- E-mail marketings, News do representante
- Publicações redes sociais e portal do cliente
- Listas de transmissão para comunicar materiais de 
produtos e coleções atualizados

- Convenções de vendas;
- Visitas da supervisão em campo

- Ter carteira de clientes forte e fidelizada
- Marca forte
- Sistema Força de Vendas
- Estratégias mercadológicas definidas e negociadas
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5.6 Abordagem de Engajamento com as Partes Interessadas

Parte 
Interessada

Identificação das necessidades e 
expectativas das partes interessadas

Consumidores

- Querem sabe onde comprar OGOCHI 
-  Produtos modernos, atualizados, com qualidade e preços 
justos
- Comprar on-line e saber os preços dos produtos 
- Fazer elogios a marca
 - Despertar a importância de atender bem o consumidor, 
imediatamente;
- Resolver rapidamente problemas eventualmente gerados

Método de Engajamento 
(medidas adotadas)

- Canais internos de atendimento aos consumidores ( adm. 
de vendas e marketing) 
- Canal de relacionamento (Redes Sociais)
- Comunicação com a rede de lojistas para dar um 
excelente atendimento ao consumidor

Parte 
Interessada

Identificação das necessidades e 
expectativas das partes interessadas

Fornecedores

- Fazer negócios crescentes com a Companhia e garantia 
dos pagamentos

- Conhecer a estrutura e organização fabril e administrativo 
da empresa, e entender o perfil dos clientes atendidos

Método de Engajamento 
(medidas adotadas)

- Volumes de compras crescentes e garantia dos 
pagamentos;
- Homologação dos fornecedores (validação da capacida-
de financeira, física, fabril, tecnológica e de responsabilidade 
social e ambiental) de serviços industriais e administrativos, 
matérias primas, mercadorias, máquinas, equipamentos, 
imobilizados em geral.
- Elaboração de contratos, 
- Auditorias

- Desenvolver produtos inovadores 
- Desenvolvimento de produtos inovadores junto com os 
fornecedores

- Visitas Orientadas
- Reuniões de negociação
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5.6 Abordagem de Engajamento com as Partes Interessadas

Parte 
Interessada

Identificação das necessidades e 
expectativas das partes interessadas

Governo e 
Órgãos 
Reguladores

- Acordos coletivos com sindicatos

- Geração de impostos e valor adicionado
- Geração de empregos e renda

Método de Engajamento 
(medidas adotadas)

- Acordos coletivos com sindicatos patronais e dos 
trabalhadores;
- Geração de informações ao Ministério do Trabalho, 
Ministério Público do Trabalho e 
Órgãos correlatos;
- Gestão da Compliance legal

- Desenvolvimento das pessoas e comunidades

- Programa Menor Aprendiz 
- Programa Inclusão dos Portadores de deficiência
- Aumento do emprego
- Capacitações comunitárias

- Aumento da cobertura mercadológica e aumento das 
receitas
- Investimento em infraestrutura, geração de emprego, 
expansão de unidades fabris

- Entender as necessidades e expectativas dos municípios 
onde estamos inseridos 

- Reuniões de consulta aos municípios

- Conformidade nas informações aos consumidores finais 
- Adequação as regras do Inmetro e Leis de etiquetam têxtil 
em geral

- Conformidade com as Leis Ambientais
- Gestão dos licenciamentos em todas as unidades e 
empresa do Grupo
- Programa de Gestão de resíduos sólidos
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5.6 Abordagem de Engajamento com as Partes Interessadas

Parte 
Interessada

Identificação das necessidades e 
expectativas das partes interessadas

Comunidades
Associações 
empresariais
Organizações não 
governamentais

- Apoio e cuidado com as pessoas/comunidades onde 
estamos inseridos; 
- Auxílio em eventos; 
- Doações para entidades e famílias carentes;
- Patrocínios;

- Visitas de instituições de ensino, núcleos de empreendedo-
res, familiares, comunidade.

Método de Engajamento 
(medidas adotadas)

- Ações desenvolvidas por meio do Programa de voluntaria-
do Mãos Amigas; 
- Ações realizadas pelo Programa de responsabilidade 
socioambiental OGOCHI Cidadã, em prol da comunidade, 
atendendo os pilares social e ambiental;
- Acordos de Cooperação com APAES, Rede Feminina de 
Combate ao Câncer, Escolas Técnicas, Universidades, ONG’s 
e Artesãos
- Política de apoio à comunidade

- Através do Programa de Visitas OGOCHI é apresentado a 
história da empresa e visitas técnicas em unidades.
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Para garantir um diálogo transparente e próximo, a 
OGOCHI utiliza diferentes canais de comunicação 
com vistas a estreitar relacionamento. 

Canais de Relacionamento

A OGOCHI disponibiliza aos públicos de interesse 
canais de relacionamento, servindo como um meio 
de comunicação de eventuais situações positivas 
ou que estejam em desconformidade com sua 
cultura ética. 
A equipe responsável está preparada para atender 
e direcionar a resolução de possíveis demandas. 
Foi implementado, para o aprimoramento do aten-
dimento ao cliente, o “Portal do Cliente”, tornando 
mais eficiente a resolução das demandas de rotina 
dos lojistas, dando mais autonomia, agilidade a 
eles e gerando indicadores de atendimento na 
área financeira e na área comercial, de atendi-
mento ao cliente. 
 (49) 3325-1700
 ogochi@ogochi.com.br

Além destes, os formulários de contato no site da 
OGOCHI, bem como as fanpages oficiais da empre-
sa nas redes sociais também são utilizadas como 
canais diretos de comunicação, podendo receber 
manifestações que são encaminhadas para reso-
lução pelos canais de relacionamento.
Site oficial da marca:
 www.ogochi.com.br
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Durante a sua história, a OGOCHI recebeu diversos reconhecimentos. Estes reconhecimentos refl etem o com-
promisso da organização em fazer a diferença e desenvolver as pessoas e comunidade onde está inserida. 

No ano de 2019, a OGOCHI foi 
reconhecida, pelo oitavo ano 
consecutivo, como uma das 
empresas que mais crescem 
no Brasil pelo ranking elabo-
rado pela Deloitte e Revista 
Exame. Para a composição 

das empresas do ranking de maior crescimento, foi 
considerado o atendimento aos seguintes critérios:
• Possuir receita líquida entre R$ 5 milhões e R$ 500 
milhões no último ano. 
• Não estar vinculada a grupo empresarial com 

5.7 Reconhecimentos

Empresas que mais crescem no Brasil
(2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Em 2019, a OGOCHI 
recebeu a Certifi cação 
de Responsabilidade 
Social pela ALESC – As-
sembleia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina e comissão mista, pelo 

Responsabilidade Social ALESC
(2016, 2017, 2018, 2019)

receita líquida consolidada igual ou superior a R$ 2 
bilhões em 2018;
• Estar operando, no Brasil, há mais de cinco anos;
• Não atuar nos segmentos de auditoria, consultoria 
e editoras, cooperativas, instituições fi nanceiras, 
organizações públicas, mistas, holdings e ONG’s, por 
possuírem características diferenciadas de gera-
ção e avaliação de receita, o que impede a com-
paração com outras empresas. Aqui, destaca-se 
a capacidade de crescimento constante ao longo 
dos anos.

quarto ano consecutivo. Possui o objetivo de reco-
nhecer e destacar as empresas privadas, públicas 
e entidades com fi ns não econômicos, que apre-
sentam ações de responsabilidade socioambien-
tal incluídas em suas políticas de gestão, visando 
promover o bem-estar da comunidade, sustentabi-

lidade econômica e a preservação ambiental.
Este prêmio é resultado dos grandes compromissos 
assumidos pela companhia junto ao mercado e a 
sociedade.
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A OGOCHI foi reconhecida pelo quarto ano consecutivo como 
uma das Melhores Empresas para se Trabalhar em Santa Cata-
rina, divulgado pela NSC - TV em parceria com o instituto Great 
Place to Work, na categoria de Grandes Empresas (mais de 1000 
funcionários).
A cada ano, a empresa busca a melhoria em seus processos, 
estabelecendo um vínculo com as lideranças, para que se tenha 
cada vez mais, práticas dos melhores ambiente de se trabalhar.

Certificação GPTW Brasil
Melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina
(2016, 2017, 2018, 2019)

O Modelo de Excelência 
da Gestão (MEG) tra-
zido para o Brasil  pela 
Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ) no 
início da década de 90, 

com o objetivo de estimular e ensinar as empresas 
a buscar uma gestão de Classe Mundial. 
Com base neste modelo, ocorre o Prêmio Catari-
nense da Excelência – PCE. Melhorar a competitivi-
dade empresarial e da qualidade de vida, aperfei-
çoando o cenário socioeconômico catarinense, é o 

Prêmio Excelência em Gestão em Santa Catarina
(2017, 2018, 2019)

foco do Movimento Catarinense pela Excelência.
A OGOCHI iniciou o trabalho com o MEG em 2017, 
quando conquistou o prêmio de 125 pontos - Pri-
meiros passos rumo à excelência. Em 2018, depois 
de amadurecer e melhorar algumas práticas, e 
implantar outras, concorreu ao prêmio 250 pontos 
- Compromisso com a Excelência, quando conquis-
tou a placa ouro (classificação de placa prata e 
ouro). Em 2019 concorreu ao prêmio de 500 pontos 
- Rumo à Excelência, quando conquistou o troféu 
bronze (classificação de bronze, prata e ouro).
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O mais importante reconhecimento da indús-
tria catarinense, a Ordem do Mérito Industrial 
de Santa Catarina foi instituída pela FIESC – 
Federação das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina no ano 2000. É um reconhecimento a 
pessoas e instituições que contribuem para o 
desenvolvimento da indústria catarinense. Sid-

Ordem do Mérito Industrial de Santa Catarina
(2019)

ney OGOCHI, foi reconhecido pela sua trajetória 
profi ssional e sua persistência em alcançar o 
crescimento profi ssional, contribuindo para o 
desenvolvimento de toda a sociedade das ci-
dades em que está inserida e geração de valor 
ao Estado e País.
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06.
G4-2

IMPULSIONAMENTO 
ESTRATÉGICO

30



A OGOCHI manteve o seu compromisso com o 
desempenho econômico da empresa, desta forma 
deu início ao planejamento estratégico traçado 
em 2018 rumo a 2030, um planejamento com vistas 
ao futuro de uma empresa que sabe aonde quer 
chegar.
Uma nova arquitetura organizacional, estabeleceu 
rearranjos entre as grandes áreas de resultados 
(mercadológica, operações e administrativo/fi-
nanceira) garantindo que o crescimento previsto 
não torne a companhia inchada e custosa. Além 
da Controladoria que tem um papel de assessoria, 
foi criada uma nova área, denominada Inteligên-
cia Competitiva, que objetiva aprimorar os novos 
projetos de negócios e toda o sistema de inteligên-
cia da empresa.  A mudança foi necessária para 
fortalecer a organização, reiterando o foco nas 
operações, clientes e consumidores, fortalecendo a 
competitividade e a sustentabilidade a longo prazo.

Foram realizados investimentos significativos em 
infraestrutura de parques fabris, armazéns, endere-
çamento e automação dos controles de estoques, 
novas tecnologias de produção industrial e siste-
mas de informação, necessários para a manuten-
ção e crescimento do negócio, fomentando o novo 
ciclo digital dos negócios. Foi elaborada a política 
de Segurança de TI e Informação.
Para facilitar o atendimento aos clientes, foi imple-
mentado o portal do cliente que favorece ou auto-

-atendimento e gera estatísticas do atendimento, 
índice de resolução das demandas e aumenta a 
produtividade da equipe.
O alinhamento das equipes às competências e 
aos valores impulsiona a conquista de resultados 
positivos em todas as frentes do negócio. O empre-
endedorismo individual e o aprimoramento profis-
sional levam a inovações e melhorias de processo 
que têm como objetivo principal colocar o consu-
midor no centro de nossas decisões.
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07.
G4-EC1

GERAÇÃO DE
VALOR ECONÔMICO

32



A OGOCHI acredita que a transparência é a principal forma de manter um bom relacionamento com o nosso 
público interno e externo, por isso compartilhamos os resultados de forma a engajar nossos stakeholders para 
um objetivo em comum. 
Pautados pela missão e compromisso de crescer com sustentabilidade, gerando oportunidades a todos os 
envolvidos, a OGOCHI encerra o ano de 2019 com um crescimento de 33% contribuindo de forma significativa 
para o crescimento da economia nacional e desenvolvimento localmente as cidades onde está inserida.

Com o crescimento, com resultado econômico, foi possível fazer reinvestimentos que resultaram na expansão 
da capacidade da unidade do Centro de Abastecimento, da unidade de Caxambu do Sul e da abertura da 
unidade de Palmitos, bem como infraestrutura de tecnologia de informação e sistemas, preparando assim a 
empresa para o ampliação dos mercados e o conceito de competitividade.

O compromisso da alta gestão, da equipe 
de liderança e dos colaboradores em to-
dos os níveis, fez com que fosse possível o 
alcance dos objetivos propostos e por con-
seguinte, os resultados obtidos que benefi-
ciam a todos, provando que “juntos somos 
mais fortes, maiores e melhores”.

Acionistas

Colaboradores

Governo

Terceiros

Partes Interessadas

O valor econômico 
direto gerado e 
distribuído em regime 
de competência 

Valor econômico 
direto gerado e 
distribuído (G4-EC1)

2017 2018 2019

9,80%

63,00%

17,60%

9,60%

52,80%

32,60%

11,65%

2,95%

45,90%

39,20%

10,50%

4,40%

Receita Bruta

Receita Líquida

Ebitda

Desempenho 
Econômico

2017 2018 2019

142.365.070,71

123.632.814,02

4.772.623,88

195.246.491,65

168.947.994,03

14.050.241,01

 262.570.226,10

228.181.019,83 

19.337.492,02
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08.
G4-11, 4-LA1, 4-LA2, 4-LA3, 4-LA5, 4-LA6, G4-LA9, 4-LA11, 4-LA12

GERAÇÃO DE VALOR
AOS COLABORADORES

34



Gerar valor aos colaboradores, um dos stakehol-
ders mais importantes da companhia, é um dos 
princípios da OGOCHI. Para isso busca em suas 
práticas promover um ambiente de trabalho que 
estimule a qualidade de vida, o respeito e a cola-
boração entre todos.
Através da moda, a OGOCHI leva o amor pelo 
que faz aos seus colaboradores e às pessoas que 
consomem os produtos da marca, por isso, reco-
nhece a importância e valoriza quem faz o negócio 
acontecer. 
A cada ano, por meio do modelo de gestão de pes-
soas, busca fortalecer a cultura organizacional e as 
atitudes comportamentais a serem praticadas nas 
relações de trabalho, investindo recorrentemente 
no desenvolvimento das competências individuais 
de cada colaborador, reconhecendo os talentos 
que atuam na organização.

Quando fundei a OGOCHI, o meu propósito era construir 
uma empresa correta, com ambiente descontraído e de 
respeito, onde as pessoas desejassem formar carreira.
Desde então, assumimos um compromisso: o cuidado 
com os colaboradores que engajados com a organização, 
fazem dela uma empresa de sucesso.

Sidney Ogochi (fundador)
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Geração de empregos e renda, contribuindo para o 
desenvolvimento das comunidades onde está inse-
rida, este é um dos principais legados da OGOCHI 
nas comunidades onde estão instaladas suas filiais. 
A companhia encerrou o ano de 2019 com 1263 co-
laboradores diretos em seu quadro, distribuídos nas 
unidades, sendo a principal razão deste aumento a 
abertura de uma nova unidade em Palmitos. Houve 
um crescimento médio na contratação de mão de 
obra direta em 26%, nos últimos três anos.  O perfil 
de colaboradores conta com 64% de mulheres e 
69% de pessoas com idade até 30 anos. 
Na OGOCHI, cerca de 92% das atividades produti-
vas são internalizadas, por meio de contratação de 
colaboradores em regime CLT e jornada integral de 
trabalho. 100% dos colaboradores são abrangidos 
por acordo de negociação coletiva com o Sindica-
to dos Trabalhadores na Indústria da Fiação, Tece-
lagem e Vestuário de Chapecó e Oeste de Santa 
Catarina (Sitrivesch).

8.1 Empregos e
Relações de
Trabalho
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8.2 Perfil do Quadro
de Colaboradores

Nº de empregos no final período 
2016

Escritório de Estilo (RAIZ QUADRADA 04-49)

Raiz Quadrada SC

Unidade Matriz (RQ1)

Expedição (RQ1, RQ4 e RQ8)

Unidade Camisaria (MD2)

Unidade Abastecimento (RQ3 e MD1)

Unidade Boxer (MD5)

Unidade de Malha (MD6)

Unidade de Malha (MD4)

Unidade de Malha (MD8)

Unidade de Bottons (MD3)

Unidade de Malha (MD9)

Total por gênero

Total

1

0

NA

12

26

15

17

79

21

NA

0

33

3

0

NA

61

78

17

134

34

67

NA

0

42

Fem

0

61

15

36

NA

0

MascFemMasc

2017

NA

24

36

13

78

67

2018 2019

FemMasc

204

640

436 198

0

90

24

84

NA

0

NA

145

34

83

81

544

1

0

42

37

118

4

0

14

22

46

25

41

350

4

0

96

34

49

27

0

32

139

78

99

83

641

1

1

46

40

153

6

6

17

34

57

35

55

451

3

0

112

40

63

47

50

43

165

95

105

89

812

991 1263742

FemMascUnidade Operacional/Gênero
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Nº de empregos no final período 
2016

Escritório de Estilo (RAIZ QUADRADA 04-49)

Raiz Quadrada SC

Unidade Matriz (RQ1)

Expedição (RQ1, RQ4 e RQ8)

Unidade Camisaria (MD2)

Unidade Abastecimento (RQ3 e MD1)

Unidade Boxer (MD5)

Unidade de Malha (MD6)

Unidade de Malha (MD4)

Unidade de Malha (MD8)

Unidade de Bottons (MD3)

Unidade de Malha (MD9)

Total por idade

Total

1

0

NA

49

73

23

86

76

60

NA

0

34

3

0

NA

23

30

9

61

33

26

NA

0

38

402

640

223

0

0

NA

1

1

0

4

4

2

NA

0

3

15

2017

0

0

NA

87

73

29

92

86

86

NA

0

30

4

0

NA

33

26

9

69

30

32

NA

0

38

483

742

241

0

0

NA

1

1

1

8

4

1

NA

0

2

18

2018

2

0

35

101

91

54

99

112

84

17

0

55

3

0

11

36

32

16

54

52

39

14

0

63

650

991

320

0

0

0

1

1

1

8

3

1

0

0

6

21

2019

1

0

52

110

103

63

127

152

101

35

43

84

3

1

8

47

35

16

64

59

42

18

12

61

871

1263

366

0

0

0

1

2

1

8

5

1

0

1

7

26

30 - 50
Acima 
de 50

Abaixo 
de 30

30 - 50
Acima 
de 50

Abaixo 
de 30

30 - 50
Acima 
de 50

Abaixo 
de 30

30 - 50
Acima 
de 50

Abaixo 
de 30

Por Idade
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Nº de empregos no final período 
2016

Escritório de Estilo (RAIZ QUADRADA 04-49)

Raiz Quadrada SC

Unidade Matriz (RQ1)

Expedição (RQ1, RQ4 e RQ8)

Unidade Camisaria (MD2)

Unidade Abastecimento (RQ3 e MD1)

Unidade Boxer (MD5)

Unidade de Malha (MD6)

Unidade de Malha (MD4)

Unidade de Malha (MD8)

Unidade de Bottons (MD3)

Unidade de Malha (MD9)

Total por tipo de emprego

Total

4

0

NA

72

104

32

151

112

88

NA

0

75

0

0

NA

1

0

0

0

1

0

NA

0

0

Meio
Período

0

121

39

119

NA

0

Jornada
Integral

Meio
Período

Jornada
Integral

2017

NA

169

70

40

99

119

2018 2019

Meio
Período

Jornada
Integral

638

640

2 740

0

0

0

1

NA

0

NA

0

0

1

0

2

5

0

138

71

167

30

0

46

161

124

122

123

987

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

1

4

4

1

157

75

215

53

56

60

199

152

139

144

1255

0

0

1

5

1

0

0

0

0

0

1

0

8

991 1263742

Meio
Período

Jornada
Integral

Por tipo de emprego
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Parte do aumento do turnover, deu-se devido ao intenso 
crescimento da companhia em 2019, sendo necessária 
expansão de capacidade fabril e contratação de novos 
colaboradores.

8.2 Perfil do Quadro
de Colaboradores

Taxa de Rotatividade por Unidade Funcional
2016

Escritório de Estilo (RAIZ QUADRADA 04-49)

Raiz Quadrada SC

Unidade Matriz (RQ1)

Expedição (RQ1, RQ4 e RQ8)

Unidade Camisaria (MD2)

Unidade Abastecimento (RQ3 e MD1)

Unidade Boxer (MD5)

Unidade de Malha (MD6)

Unidade de Malha (MD4)

Unidade de Malha (MD8)

Unidade de Bottons (MD3)

Unidade de Malha (MD9)

Média de Rotatividade por Gênero

Média Geral de Rotatividade

0%

0%

NA

25%

23%

27%

47%

20%

29%

NA

0%

42%

33%

0%

NA

48%

37%

53%

22%

32%

31%

NA

0%

43%

Fem

0%

16%

113%

61%

NA

0%

MascFemMasc

2017

NA

29%

19%

0% 33%

88%

26%

2018 2019

FemMasc

25%

29%

33% 26%

0%

21%

33%

13%

NA

0%

NA

23%

74%

34%

25%

25%

0%

0%

29%

78%

25%

0%

0%

43%

50%

28%

44%

34%

36%

0%

0%

27%

74%

59%

30%

0%

47%

39%

8%

24%

31%

33%

0%

0%

33%

28%

25%

50%

0%

35%

21%

19%

57%

45%

47%

67%

0%

21%

23%

24%

43%

0%

28%

24%

33%

44%

47%

26%

34% 37%26%

FemMascUnidade Operacional

*Cálculo de Rotatividade: Movimentação (demissões voluntárias e involuntárias, admissões por aumento de quadro ou substituição) em relação ao número de 
funcionários no período
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8.2.1   1º Emprego

Programa
Aprendiz Legal

Para a OGOCHI, oportunizar o primeiro emprego para jovens, é considera-
do um destaque da gestão de pessoas. A OGOCHI investe nos seus futuros 
profissionais, visando a perspectiva de carreira dentro da empresa. 
Em 2019, das 621 contratações efetivadas, 228 foram de jovens em 1º em-
prego. Esses números refletem o compromisso da OGOCHI no desenvolvi-
mento profissional e pessoal das comunidades onde está inserida.

As portas de entrada para os jovens talentos são:
• Programa Aprendiz Legal
• Programa Novos Caminhos

Ao contratar um jovem aprendiz, a empresa gera  oportunidades que  é 
tudo o que muitos jovens precisam para seus objetivos profissionais e 
pessoais. A OGOCHI é pioneira na região por oferecer o programa com 
carga horária de 40 horas semanais, tendo como objetivo capacitar e 
oportunizar ao Jovem Aprendiz a vivência dentro das práticas da organi-
zação. A empresa assegura comunicação com  responsáveis legais dos 
jovens e SENAI, parceiro de educação.

#OGOCHICONTRATA
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Programa Novos Caminhos

O Programa Novos Caminhos é uma 
parceria entre a Federação das In-
dústrias do Estado de Santa Catarina 
(FIESC), Associação dos Magistrados 
Catarinense (AMC) Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina (TJSC), Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e Ministério 
Público do Estado de Santa Catarina 
(MPSC) que oferece a adolescentes de 

8.2.2 Diversidade
Valorização e promoção da diversidade por meio de ambientes inclusivos, 
são princípios éticos da OGOCHI. Em suas políticas de gestão incentiva a in-
tegração e valorização de seus colaboradores, não havendo qualquer forma 
de discriminação pela sua orientação sexual, identidade de gênero, raça ou 
religião, indicador positivo demonstrado na Pesquisa de Clima GPTW.
Todas as vagas são disponíveis para portadores de necessidades especiais, 
presentes nos anúncios publicados em seus canais de comunicação. A OGO-
CHI encerrou 2019 com 38 pessoas no Programa de Inclusão de Pessoas com 
Deficiência (PCD’s) em seu quadro. 
A OGOCHI está comprometida em gerar qualidade de vida, dando acessibi-
lidade, estimulando a responsabilidade individual, a qualificação, o compro-
metimento e o desempenho, por meio da integração e treinamentos a todos 
os colaboradores. 

14 a 18 anos, atendidos pelas casas de 
acolhimento no Estado, a construírem 
uma vida digna e autônoma por meio 
de capacitação técnica e socioe-
mocional, e inseri-los no mundo do 
trabalho. A OGOCHI em parceria com 
o programa acolheu 2 colaboradores 
que estão inseridos na unidade de 
Caxambu do Sul.
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8.2.3 Carreira, cargos e salários
A OGOCHI possui uma política de carreira, cargos 
e salários que objetiva estabelecer critérios que 
facilitem a gestão de forma racional, profissional 
e impessoal, visando garantir o equilíbrio interno 
e externo, além de atender a equidade entre os 
colaboradores. 
O objetivo da política é definir uma estrutura de 
cargos adequada e transparente aos processos 

#OGOCHIVALORIZA

organizacionais da OGOCHI, de fácil comunicação 
e de simples gerenciamento, onde cada cargo 
possui seu valor claramente definido.
Criar condições de igualdade salarial entre gêneros 
é uma das premissas da política, já que a remune-
ração independe da pessoa ocupante do cargo e 
sim das atribuições que lhe foram conferidas.
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8.2.4 Benefícios 8.2.5 Programa de Participação nos 
Resultados - PPR

Pensar no bem-estar e na qualidade de vida 
reforça ainda mais os princípios da OGOCHI com 
relação à importância de seus colaboradores, e a 
certeza que é a partir deles que qualquer tipo de 
operação é executada. Diante disso, a política de 
benefícios da OGOCHI expressa todo o cuidado que 
a organização tem com o bem-estar e a qualida-
de de vida dos seus colaboradores. Os benefícios 
oferecidos são estendidos aos colaboradores de 
todos os níveis.

• Convênios médicos;
• Convênio Odontológico;
• PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador; 
• Auxílio Educação;
• Plano de saúde por adesão;
• Cartão Personal Card.

Uma das formas de remuneração mais valoriza-
das e reconhecidas na organização é o Programa 
de Participação nos Resultados (PPR), que ocorre 
em todos os níveis da empresa, mediante metas 
pré-estabelecidas, com performances divulgadas 
mensalmente, tudo em conformidade com a Lei 
10.101, acordo coletivo com Sindicato da categoria e 
homologação no Ministério do Trabalho. A prática 
é desenvolvida há vários anos e visa reconhecer os 
resultados coletivos obtidos.
O PPR contempla um mix de métricas, globais e 
departamentais (negociados entre os gestores das 
áreas e as equipes). 
A comunicação dos critérios é feita de forma 
transparente, todos os gestores são orientados a 
dar feedback mensal com o foco no desempenho. 
Anualmente os colaboradores têm a possibilidade 
de ganho de mais de 3 salários nominais.

Evolução do compartilhamento dos resultados

45RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020 • ANO BASE 2019



8.2.6 Vitrine da Inspiração
Com o objetivo de criar uma referência de excelência de pontualidade, a prática da 
Vitrine da Inspiração visa reconhecer os colaboradores da área de operações que não 
ultrapassam 2h mensais de faltas, por quaisquer motivos. Assim, a prática demonstra 
reconhecimento e recompensa.
Nos últimos anos, a OGOCHI obteve grande participação de colaboradores, que se 
empenharam ao longo do ano, e ao final conseguiram obter um percentual adicional 
agregado ao seu PPR.

O reconhecimento da Vitrine da Inspiração aos colaboradores é realiza-
do semestralmente, onde eles ficam expostos em um mural de gestão 
à vista, na unidade em que atuam, com as fotos dos colaboradores 
destaques, denominados as “CARAS OGOCHI”.
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8.3 Saúde e Segurança 
Na OGOCHI, a saúde e segurança do colaborador 
é um compromisso primordial de respeito à vida. 
Garantir um ambiente saudável e fazer cumprir as 
políticas e normas de segurança, esse é o papel 
da equipe de Saúde e Segurança do Trabalho que 
atua em conjunto com a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA). Estes profissionais 
são responsáveis por planejar e executar um con-
junto de medidas visando minimizar os acidentes 
de trabalho e doenças ocupacionais e proteger a 
integridade e a capacidade de trabalho dos cola-
boradores. 
O cuidado com os colaboradores é um dos com-
promissos assumidos pela OGOCHI, em função das 
características da sua operação, a empresa ainda 
atende as Normas Regulamentadores relativas à 
Segurança em Máquinas e Equipamentos, Vasos 
de Pressão e Caldeiras, Proteção Contra Incêndio e 
Trabalho em Altura ofertando treinamentos a todos 
os colaboradores que atuam em atividades de 
risco.

#OGOCHICUIDA

NR-06

NR-12 NR-13

NR-23 NR-35

NR-15 NR-17

NR-07 NR-09 NR-10
Equipamentos de

Proteção Individual

Máquinas e
Equipamentos

Caldeiras e Vasos
de Pressão

Proteção Contra
Incêndios

Trabalho
em Altura

Atividades e
Operações Insalubres

Ergonomia

Controle Médico de
Saúde Ocupacional

Programa de Proteção 
de Riscos Ambientais

Segurança em
Instalações e Serviços 

em Eletricidade
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8.3.1 Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes - CIPA
A Comissão Interna de Acidentes é composta por 
representantes de todas as unidades, cujos mem-
bros são eleitos pelos colaboradores. Cabe a esta 
comissão acompanhar e implementar iniciativas 
de segurança no trabalho dentro da organização. 
Em 2019, 44 colaboradores participaram como 
membros da CIPA, e receberam todos os treina-
mentos necessários para executar suas funções.  
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho - SIPAT é um momento especial em que o 
tema segurança fica mais em destaque na orga-
nização. No ano de 2019, a SIPAT teve como tema 

a “Consciência no Trânsito” e buscou reforçar que 
o cuidado com a saúde e segurança deve ocor-
rer diariamente. As palestras abordaram assuntos 
como segurança no trânsito e no trabalho, alimen-
tação saudável, palestra motivacional, além de 
gincanas e teatros envolvendo o tema da semana.   
O Sistema de normas aplicado ao registro e das 
estatísticas de acidente segue a NBR 14.280 (Ca-
dastros de Acidente do Trabalho e Procedimento e 
Classificação) e o artigo 22 da Lei 8.213/91, que esta-
belece a emissão da comunicação de Acidente de 
Trabalho para Previdência Social (CAT). 
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Taxa de
Frequência*

(T.F)

2017

RQ SP

RQ 001

RQ 003

RQ 004

RQ 008

MD 001

MD 002

MD 003

MD 004

MD 005

MD 006

MD 008

MD 009

Taxa de Frequência total/2017: 26.95

*Racional do indicador Taxa de Frequência: número de acidentes * 1.000.000 / horas homem trabalhadas. Esses dados estão considerando apenas acidentes com afastamentos

Taxa de Frequência total/2018: 22.95 Taxa de Frequência total/2019: 27,62

0

0

0

0

0

0

-

-

0

-

-

1

0

0

2

0

0

0

-

-

1

-

-

0

0

0

601

0

0

0

-

-

50

-

-

10

800

140000

338000

238000

198000

78000

-

-

242000

-

-

240000

0

0

59.17

0

0

0

-

-

50.5

-

-

41.66

Taxa de
frequência

Horas
homem

trabalhada

Dias
perdidos

Doença 
ocupacional

Acidentes
de trabalho

2018

Taxa de
frequência

Horas
homem

trabalhada

Dias
perdidos

Doença 
ocupacional

Acidentes
de trabalho

2019

Taxa de
frequência

Horas
homem

trabalhada

Dias
perdidos

Doença 
ocupacional

Acidentes
de trabalho

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29480

27280

9900

880

10120

6820

0

36,65

0

0

0

0

20 8 35420 56,46

00 0 3300 0

01 0 35860 27,88

00 0 1100 0

0

1

0

0

0

2

27280

30360

0

32,93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

304.910

321.831

115.750

7.992

129.185

6,56

127,40

0

0

46,44

00 09 1.571 54,60

00 0 30.1890

20 102 390.557 17,92

00 0 115.025 8,69

20 0 384.249 23,42

00

0

0

0

0

0

0

309.218

328.137

12,94

33,52

Taxa de frequência
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8.3.2 Ginástica
Laboral

8.3.3 Vida em 
Equilíbrio

Manter a equipe produtiva e motivada é a cha-
ve do sucesso para qualquer negócio. Quando 
o bem-estar do colaborador é prejudicado sua 
performance cai e por consequência os resultados 
corporativos ficam comprometidos.
Pensando nisso, a OGOCHI possui ações que pro-
movem o bem-estar do colaborador, gerindo a 
qualidade do ambiente de trabalho e o clima orga-
nizacional. Uma dessas ações é Ginástica Laboral 
que tem como objetivo a prevenção das lesões, da 
fadiga muscular e a correção de vícios de posturas. 
Além disso, a ginástica laboral melhora o relacio-
namento dos colaboradores e ajuda na prevenção 
e reabilitação de doenças ocupacionais. 
Para a OGOCHI a ginástica laboral é uma prática 
que tem como principal objetivo prevenir patolo-
gias relacionadas às atividades laborais e incen-
tivar seus colaboradores a praticarem atividades 
físicas, enfatizando a importância para a melhora 
na qualidade de vida e manutenção da saúde. Por 
este motivo investe em aulas dinâmicas e anima-
das que são realizadas através de instrutores par-
ceiros. Esta ação é corporativa e destinada a todas 
as unidades, impactando todos os colaboradores 
da empresa.

O Programa Vida em Equilíbrio tem o objetivo de 
promover o equilíbrio entre vida pessoal e profissio-
nal dos colaboradores, trazendo bem-estar, har-
monia e integração, transformando o ambiente de 
trabalho em um ambiente de camaradagem, este 

foi o propósito da implantação do programa vida 
em equilíbrio.  

O programa Vida em Equilíbrio dividiu-se em três 
subprogramas no ano de 2019:
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Este programa busca incentivar a prática contínua 
do esporte individual e/ou coletivo, como prática 
de cuidados com a saúde e socialização. Embora 
a Copa seja anual, os colaboradores são desa-
fiados a prepararem-se durante todo o ano para 
esta competição, que traz não apenas preparação 
física, mas também a redução do stress e melhor 
qualidade de vida. Em parceria com a Associação 
dos Funcionários da OGOCHI (AFO), são liberados 
recursos para as equipes treinarem, onde cada 
unidade busca em seu município o local apropria-

Copa OGOCHI

do para a preparação necessária à competição. 
Em 2019 o evento foi realizado em dezembro, nas 
modalidades de futsal masculino, futsal feminino, 
tênis de mesa, voleibol misto e corrida rústica.

As equipes vencedoras receberam troféus e me-
dalhas como premiação. Além disso, a unidade 
que mais pontuou, vencendo mais competições, 
recebeu um troféu de campeão geral. 

Tem como objetivo principal, fomentar e divulgar a 
diversidade musical entre os colaboradores OGO-
CHI, incentivando os colaboradores com talentos 
artísticos, desenvolvendo a cultura musical, inte-
ragindo entre os colaboradores, filiais e a comu-
nidade, proporcionando o acesso à cultura e a 
música. São realizadas três eliminatórias, em 2019 
o evento contou, ao total, com 50 talentos artísti-
cos. A primeira eliminatória, foi realizada junto aos 
professores, onde foram selecionados 25 candida-
tos. A segunda eliminatória e semifinal, aconteceu 
juntamente com a comemoração do Dia do Traba-
lhador, onde foram selecionados 13 candidatos que 
foram para a grande final. Na grande final, tivemos 
as seguintes premiações para o 1º, 2º, 3º e 4º lugar. 
O 1º lugar recebeu um valor de R$ 1.300,00, o 2º lugar 
recebeu R$ 700,00, o 3º lugar recebeu R$ 350,00 e o 
4º lugar que foi escolhido pelo público recebeu R$ 
200,00. Nas eliminatórias, as melhores torcidas tam-

OGOCHI Music

2017
320 participantes

2018
400 participantes

2019
361 participantes
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bém receberam premiação. A partir das inscrições 
a empresa disponibiliza aulas, com uma professora 
de canto que auxilia na preparação dos colabora-
dores que participam da OGOCHI Music.

São áreas destinadas ao relaxamento e lazer, 
pensadas para proporcionar aos colaboradores 
conforto na hora do descanso. As disposições pro-
porcionam repouso, oportunidade de leitura ou até 
mesmo um bom sono. Além desta disponibilidade, 
os espaços também contam com mesas de ping-
-pong e espaço para refeições. Os colaboradores 

Espaços Vida 
em Equilíbrio

usufruem do ambiente e demonstram satisfação 
em poder ter um espaço onde podem descansar 
melhor, uma vez que retornam para casa somente 
no fim de expediente. O espaço trouxe conforto e 
melhoria no bem estar de cada colaborador que 
permanece na empresa no período do intervalo 
entre sua jornada de trabalho, além disso, o espa-
ço também é usado para realização de algumas 
reuniões de equipes. Em 2019 também foi instalada 
a rede Wi-Fi para que todos possam utilizar seus 
smartphones na hora do lazer.

2017
67 participantes

2018
27 participantes 2019

50 participantes
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8.4 Educação Corporativa
A OGOCHI tem em sua essência a organização 
dos processos relacionados ao Desenvolvimen-
to Humano, dentro de quatro grandes pilares da 
Educação Corporativa OGOCHI – ECO, promovendo 
a capacitação dos seus colaboradores, preparan-
do-os para os desafi os do crescimento da em-
presa. Processo este que tem base fundamental 
atender a Estratégia do Negócio, seus stakeholders 
e principalmente estar alinhado a sua ideologia 

#OGOCHIDESENVOLVE

empresarial.
Com a missão de formar e desenvolver todos os 
envolvidos, garantindo uma gestão profi ssionali-
zada, resultados diferenciados e a perpetuidade 
do negócio, a ECO, possui alicerces embasados na 
cultura e ideologia, mapa estratégico e levam em 
consideração os públicos a serem atendidos. São 
eles:
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1º Pilar:
DNA Empresarial: Projetos com foco na cultura 
empresarial e construção de uma imagem sólida e 
respeitada perante clientes internos e externos.

2º Pilar
Desenvolvimento Humano: desenvolver liderança 
diferenciada e pessoas para atuarem em inovação, 
excelência de processos e geração de valor aos 
públicos da empresa.

3º Pilar
 Excelência Contínua: Manter os colaboradores 
alinhados com novas tecnologias ou sistemas de 
gestão necessários para a sobrevivência, em um 
mercado altamente competitivo que exige ade-
quação constante.

4º Pilar
Gestão do Conhecimento: Incentivar e apoiar as 
pessoas, detentoras de conhecimentos valiosos de 
como atingir resultados, diagnosticar problemas, 
otimizar processos e agregar valor.
A composição de cada pilar é avaliada de forma 
anual, visando um alinhamento a estratégia de de-
senvolvimento do negócio e das pessoas que nele 
estão inseridos.

Total de Horas 
Realizadas

Média por Pessoa

2017 2018 2019

10.410,68

1,49 horas

15.184,27

1,41 horas

18.235,49

1,25 horas

8.4.1 Educação
de Jovens e Adultos

A Educação Corporativa OGOCHI – ECO realiza 
em parceria com o SESI, a Educação de Jovens e 
Adultos - EJA, oferecendo o ensino fundamental 
e ensino médio aos colaboradores. O projeto de 
educação teve início no ano de 
2014 com o intuito de incentivar 
os colaboradores da empresa 
a retomar e concluir seus es-
tudos, objetivando o desenvol-
vimento pessoal e profissional 
por meio da educação.
Além da certificação de ensino 
médio é oferecida a certifica-
ção de curso profissionalizante 
em Gestão de Processo do 
Vestuário.
Pensando em ajudar os 
colaboradores e dar a eles 
maior comodidade, a OGOCHI 
disponibiliza salas de treina-
mentos para a realização das aulas. Também são 

oferecidos aos alunos alimentação 
e para quem mora longe a empresa 
disponibiliza transportes para voltar 
para casa nos dias em que ficam 
estudando. Além disso, as aulas são 
totalmente gratuitas e exclusivas 
para colaboradores OGOCHI.

Os benefícios oferecidos, só reforçam cada vez 
mais o compromisso que a OGOCHI tem com seus 
colaboradores, pois ela acredita no potencial de 
cada um e por isso busca ajudar os que tem inte-

resse em crescer profissionalmente.
No ano de 2019 teve a formatura da 3ª turma de 
alunos da escola de Jovens e Adultos. O avanço 
da escolarização faz parte da estratégia de trans-
formar a OGOCHI em um dos melhores lugares 
para se trabalhar, onde o ser humano tem lugar de 
destaque, bem como contribuir para o índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH de Santa Catarina.
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8.4.2 Avaliação de Desempenho
Para oportunizar aos colaboradores um feedback 
sobre o seu trabalho, e proporcionar uma autoava-
liação, a OGOCHI realiza, semestralmente, a avalia-
ção de desempenho de seus colaboradores. Todos 
que possuem mais de 90 dias de trabalho, são 
elegíveis a participarem.
O líder tem como meta a realização de uma reu-
nião individual com cada um de seus liderados, a 
fim de alinhar suas percepções, visando identificar 
a evolução de suas responsabilidades dentro do 
cargo que está ocupando e visando orientá-lo 

quanto ao atingimento ou não de suas entregas 
críticas.
Na avaliação de desempenho, busca-se executar 
com maior intensidade as práticas de dar e re-
ceber feedback, os aspectos que necessitam de 
desenvolvimento profissional, quais os gaps dentro 
das expectativas das responsabilidades do cargo 
ocupado. Neste processo, a liderança avalia tam-
bém a maturidade de cada entrega crítica, através 
da ferramenta Liderança Situacional – LS, onde 
através de pontuação entendem juntos a maturi-

dade e evolução na entrega estabelecida.
Neste momento o líder realiza a combinação das 
metas para o próximo ciclo de avaliação, pon-
derando as suas responsabilidades, evolução do 
ciclo anterior, mapeando o peso de cada uma das 
entregas e a maturidade que se pretende atingir 
ao longo do semestre.
Como produto da avaliação de desempenho, 
elaboram-se os Programas de Desenvolvimento 
Individual - PDI’s, principalmente com os cargos 
chaves da empresa.

8.4.3 Evolução da Avaliação de Desempenho 

2017

Avaliação de Desempenho

Desenvolvimento de Carreira - 
Meritocracia

Desenvolvimento de Carreira - 
Promoções

* Colaboradores elegíveis para a avaliação de desempenho, excluindo os que estão em período de experiência ou afastados.

70% 79%

60% 48%

25% 21%

FemMascFemMasc

2018 2019Porcentagem de funcionários que 
receberam avaliação de desempenho

FemMasc

72% 73%

28% 44%

95% 97%

25% 25%

13% 13%13% 19%

Categoria Funcional
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8.4.4 Confia
OGOCHI
O Confia OGOCHI, é o programa responsável pela 
gestão do clima dentro da organização. A pesquisa 
de clima é uma ferramenta utilizada para medir os 
aspectos relativos ao ambiente de trabalho, pro-
cessos e desenvolvimento, trazendo sempre muitas 
informações relevantes sobre as quais se tem uma 
percepção dos colaboradores em relação a muitos 
fatores que podem até mesmo afetar o seu de-
senvolvimento e motivação dentro de da empresa. 
Além disso, com a pesquisa também é possível 
criar uma comunicação direta entre os colabo-
radores, proporcionando um diálogo e feedback 
maior mais entre as lideranças e setores que não 
se comunicam.
Todos os anos os colaboradores respondem a 
pesquisa de clima pelo GPTW, sendo este um mo-
mento em que eles podem falar sobre como está 
o ambiente de trabalho, a gestão de seu líder e sua 
visão em relação a empresa. As respostas são anô-
nimas e as campanhas desenvolvidas internamen-
te reforçam a importância das respostas sinceras.
A mobilização e a continuidade dos resultados 
da pesquisa de clima ocorrem por meio de uma 
ferramenta nova implementada no ano de 2019, o 
Pulses. O Pulses Engage é uma combinação de fer-
ramenta e metodologia, que consiste em monitorar 
continuamente a opinião dos colaboradores, de 

forma amigável, rápida e com anonimato garan-
tido. Através de pulsos enviados semanalmente 
por e-mail ou SMS, as respostas às perguntas são 
agrupadas em fatores e dimensões e automati-
camente apresentadas em um dashboard. Para 

o próximo ano, após o este período de avaliação 
da ferramenta, ela passa a ser aplicada de forma 
mensal, e será uma das bases para melhorias dos 
aspectos evidenciados na pesquisa anual.
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O Pulses foi construído por especialistas em com-
portamento humano, clima organizacional e 
engajamento, através da análise de mais de 30 
instrumentos de mercado e experiências do grupo. 
Nossa árvore de indicadores possui 12 dimensões, 2 
métricas, 39 fatores e 125 fatores explicativos para 
imediata aplicação. Os algoritmos inteligentes 
identificam automaticamente os fatores críticos 
dentro empresa e aprofundam a análise através de 
perguntas mais específicas, fornecendo insights de 

O que é o Pulses? melhoria para as “causas raízes” (fatores explicati-
vos), para que os gestores possam atuar de forma 
assertiva e consistente. Através de relações estatís-
ticas complexas, análise de clusters e múltiplos cru-
zamentos de dados, a seção Analytics a ferramen-
ta nos fornece novos insights a cada semana, para 
que nossos gestores e comitês de engajamento 
possam acompanhar o perfil dos colaboradores e 
planejar ações de alto impacto. A participação dos 
colaboradores é espontânea.
Entende-se como fundamental implementar esta 
ferramenta para dar continuidade a Pesquisa de 
Clima do GPTW, que é anual, assim as ações de 
curto prazo são mais suscetíveis a mudanças e 

melhorias. Deseja-se com isso, entender o grau de 
confiança que a empresa possui perante os seus 
colaboradores e o engajamento necessário.
Após os resultados de cada ciclo da pesquisa, 
existe a oportunidade, de se avaliar cada dimen-
são e criarem-se planos de ações para acompa-
nhamento e execução entre as equipes, comitês e 
lideranças, com foco de melhorar cada vez mais a 
gestão e dos processos. Vinculado aos resultados, 
mensalmente são realizados workshops do pro-
grama interno de gestão do clima CONFIA OGOCHI, 
onde cada Comitê tem a oportunidade de trazer 
cases de evolução para as melhorias propostas e 
executadas.
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9.1 OGOCHI
Cidadã
A OGOCHI possui um programa de Responsabi-
lidade Social, que atende os colaboradores e a 
comunidade. Atrelado ao propósito da empresa de 
desenvolver as pessoas, o Programa OGOCHI Cida-
dã vem se fortalecendo a cada ano que passa.
O programa foi criado com o objetivo de fortalecer 
a marca como empresa sócio ambientalmente 
responsável e elevar o sentimento de orgulho em 
pertencer. Além de ampliar o valor para os stake-
holders, potencializando a reputação da compa-
nhia e atendendo as necessidades das comunida-
des onde está inserida.
A OGOCHI acredita que a corresponsabilida-
de, transparência e sustentabilidade são pilares 

importantes na condução dos programas sociais 
corporativos. Por isso, seu principal compromisso é 
a promoção do desenvolvimento local por meio de 
geração de emprego e renda, ações focadas em 
educação, qualidade de vida e bem-estar. 
A OGOCHI Cidadã busca promover o bem-estar 
do seu público interno e externo e incorporar o 
conceito de responsabilidade social corporativa, 
embasados nas três dimensões da sustentabilida-
de: ambiental, social ou econômica. Diante de uma 
realidade cada vez mais competitiva, onde as ho-
ras literalmente voam, um dos grandes desafios do 
ser humano é conciliar a vida pessoal e profissional. 
Pensando nisso a empresa promove ações que 

possibilitam o equilíbrio na vida dos colaboradores.
Ao longo dos anos, a OGOCHI vem aprimoran-
do sua atuação em relação as necessidades da 
comunidade, preocupando-se em deixar impactos 
positivos relevantes, trabalhando de forma conjun-
ta e transparente entre empresa e sociedade.
Frente a estes objetivos, o Programa OGOCHI Cida-
dã, impulsiona práticas socioambientais internas e 
externas da empresa. Entende-se que o conjunto 
dos resultados destas ações proporciona bene-
fícios para o meio ambiente e para a sociedade, 
e estreita os laços entre empresa, comunidade e 
colaboradores.
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9.2 Mãos amigas
O Programa de Voluntariado Mãos Amigas, visa 
organizar e apoiar ações voluntárias dos colabo-
radores OGOCHI, fortalecendo o engajamento e a 
aproximação com as comunidades e incentivando 
a formação e participação cidadã. Além disso, a 
empresa acredita que estar em contato frequente 

#OGOCHICOMPARTILHA

% do número de
voluntários frente ao
número total de 
funcionários da
empresa

Número total de 
voluntários envolvidos
por ano

Voluntariado 2017 2018 2019

97

13%

118

11%

262

20%

com ações voluntárias, desperta a criatividade e o 
desenvolvimento pessoal, por meio da flexibilidade 
em colocar em prática todo o conhecimento que 
possui, aplicando em projetos, ações e nas funções 
que assumir.
O programa tem por objetivo auxiliar em projetos e 

ações voltadas para colaboradores, seus familiares 
e comunidade, com foco em saúde, qualidade de 
vida e educação. Em 2019, 262 colaboradores parti-
ciparam de alguma ação que beneficiou a comu-
nidade, nas diversas frentes atendidas pelo escopo 
do programa.
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Dentre as ações executadas,
merecem destaques:

A campanha Lacre Amigo, consiste na arrecada-
ção de lacres de lata de alumínio a fim de trocá-las 
por cadeiras de rodas e doá-las a quem necessita. 
A cada 150 garrafas pets cheias de lacres doamos 
uma cadeira de rodas. A Campanha Lacre Amigo 
está voltada ao cuidado com o meio ambiente, e, 
principalmente, com o ser humano, dando destina-
ção correta ao alumínio descartado, transforman-
do-o em bem social. Em 2019, as duas unidades 
que mais arrecadaram lacres foram agraciadas 
com o troféu de Unidade Amiga e tiveram a opor-
tunidade de fazer a escolha e a entrega ao benefi-
ciado.

Lacre Amigo

Em parceria com o Hemosc do município de Cha-
pecó/SC, a OGOCHI organiza doações programa-
das mensalmente, demonstrando um ato de amor 
e solidariedade por parte dos colaboradores, que 
aderem ao programa. Em 2019 a empresa contou 
com 82 doadores de sangue com um percentual 
de 6,74% de participação. 

Cuidar da saúde é um tema importante na OGO-
CHI, por isso, é tratada com muito carinho pela área 
de Saúde e Segurança do Trabalho. Na comunida-
de não é diferente: a OGOCHI Cidadã em parceria 
com as secretarias municipais promoveu palestras 
de conscientização com temas referente a saúde 
do homem e da mulher.Doação de Sangue

Educação
para Saúde
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A OGOCHI organizou a campanha Outubro Rosa 
com o objetivo de conscientizar sobre a impor-
tância da prevenção e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama. As unidades realizaram várias 
ações com o intuito de engajar e proporcionar 
um ambiente descontraído e, principalmente, de 
oportunizar aos colaboradores equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional. 

A OGOCHI desenvolveu a campanha Novembro 
Azul com o intuito de informar e conscientizar o 
público masculino e a sociedade sobre doenças 
masculinas, com ênfase na prevenção e diagnós-
tico precoce do câncer de próstata. Ao todo foram 
quatro cidades participantes das ações.

A OGOCHI possui diversos programas para integra-
ção e o desenvolvimento seus colaboradores. Além 
disso, busca contribuir apoiando as comunidades 
onde atua, através de recursos para projetos e 
eventos que visam contribuir com o bem-estar e o 
desenvolvimento social e humano dos envolvidos. 
Em benefício a Fundação Hospitalar de Caxambu 
do Sul, foi organizada a palestra ‘Seja Extraordiná-
rio’, ministrada por Edson Oliveira. O evento contou 
com mais de 550 participantes e o valor arreca-
dado com a venda de ingressos foi revertido na 
compra de 97 kits de roupas de cama hospitalares.

Outubro Rosa Novembro
Azul

Apoio a
Comunidade
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A OGOCHI organizou a palestra ‘Empreendendo 
uma Vida Apaixonante’ ministrada por Cristiana da 
Luz, em benefício a Rede Feminina de Combate ao 
Câncer (RFCC) de São Carlos. O valor arrecadado 
com a venda dos ingressos foi entregue a institui-
ção para auxiliar nas despesas mensais.

9.3 Programa de 
Visitas OGOCHI

9.4 Ateliê OGOCHI

A OGOCHI considera que o diálogo entre os seus 
públicos é essencial para a evolução dos negó-
cios. Através do Programa de Visitas, a OGOCHI 
compartilha a história, os valores, os projetos e 

Surgiu com o intuito de promover a utilização correta dos retalhos provenientes da produção. No Ateliê, com a 
ajuda dos voluntários do “Programa Mãos Amigas” e dos jovens aprendizes, são desenvolvidos produtos para 
doação a entidades. No total, no ano de 2019 foram confeccionados 1.485 almofadas e ursos doados às cre-
ches e jardins dos municípios, 200 kits maternidades e 100 kits de roupas de bebês, doados ao Hospital de São 
Carlos, além de colchas de retalhos e sacolas retornáveis doadas a instituições e grupos de serviços.

as boas práticas de gestão, que fizeram e fazem 
da OGOCHI, uma empresa de sucesso. O progra-
ma consiste em encontros trimestrais, com datas 
predefinidas, onde são recebidos acadêmicos e 
empresários para o compartilhamento de histó-
rias e buscando realizar benchmarking. A empresa 
apresenta de forma geral em três grandes temas: 
Mercadológico, Administrativo e Operacional. Em 
2019 foram realizados 10 encontros que totalizaram 
em 250 acadêmicos e empresários que apre-
ciaram conhecer um pouco mais da história da 
OGOCHI.
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Os fornecedores formam um grupo importante na estratégia e crescimento do negócio. Este conjunto 
produtivo operacional, é composto por partes em um modelo de produção própria onde a produção 
é toda interna, por terceirização de algumas etapas do processo que são chamadas de facções, e ou 
por compra de produtos acabados, que são produtos adquiridos de terceiros com a nossa marca.

Como geramos valor aos fornecedores?
• Geração de receita para sustentação de seus negócios 
• Apoio a inovação em processos e materiais para moda responsável
• Mais de R$130 milhões em negócios contratados junto aos fornecedores
• Auditorias de acompanhamento das não conformidades encontradas nos fornecedores
• 100% dos fornecedores de serviços com contratos formalizados
• Geração de empregos indiretos em toda a cadeia de abastecimento

A cadeia de abastecimento da OGOCHI é composta por: 
• Fornecedores de insumos e matérias-primas de sourcing nacional ou internacional
• Facções
• Lavanderias

As principais matérias-primas utilizadas no processo produtivo, são:
• Tecidos para camisaria de algodão, algodão com elastano, algodão com outras fibras;
• Tecidos jeans ou sarjas de algodão com elastano, algodão com outras fibras;
• Malhas de algodão, algodão com elastano, algodão com misturas;

Além disso, são utilizados vários tipos de insumos, que compõem as peças nos setores
e processos produtivos, como:
• Linhas, botões, etiquetas; cadarços, entretelas; zíper e outros insumos para composição final dos pro-
dutos.
• No setor de acabamento e embalagem dos produtos, são utilizadas embalagens plásticas, almas de 
papel, fitas de papel, clips de acrílico; alfinete tag de papel, barbatanas, caixas individuais e caixas de 
papelão para transporte.
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10.1 Foco na
Produção Nacional

10.2 Homologação 
de Fornecedores

Atualmente a Ogochi condiciona a maior parte da 
sua força produtiva para os processos internos, em 
torno de 90% de todos os produtos OGOCHI distri-
buídos no mercado nacional, são fabricados no 
Brasil. Somente 10% são importados da Ásia, neste 
caso são artigos com especificações e necessi-
dades de MO não disponíveis no Brasil, com custos 
competitivos. Grande parte das máquinas espe-
ciais são importados de outros países.

A cadeia de fornecedores da moda é conhecida 
no mundo por parte dela trabalhar informalmente. 
Cientes deste risco e de outros atrelados ao negó-
cio, sempre que um novo fornecedor é contratado, 
ele passa por um processo de homologação. 
O processo de homologação de fornecedores con-
ta com auditoria documental e in loco, atestando 
suas condições em relação ao cumprimento de 
aspectos legais e de instalação. 

Aspectos avaliados na cadeia de fornecedor:
• Formalização da empresa;
• Recolhimento de obrigações trabalhistas;
• Gestão ambiental;
• Condições de limpeza do ambiente de trabalho;
• Ocorrência de trabalho infantil;

Esse composto em relação aos fornecedores per-
mite que a OGOCHI tenha mais controle sobre as 
práticas sociais e ambientais na cadeia, e traz um 
diferencial competitivo e estratégico em relação a 
qualidade e velocidade de produção.

• Ocorrência de trabalho forçado ou análogo a 
escravo;
• Garantia de saúde e segurança no ambiente de 
trabalho;
• Garantia de livre circulação dos colaboradores.

No caso de fornecedores de matérias-primas e 
produtos acabados, é feita a prospecção para 
homologação, testes para validar a capacidade ou 
não de trabalhar com o fornecedor. 
Na sequência, se faz a análise das condições 
financeiras do fornecedor via sistema de crédito e 
pagamentos, para entender como a empresa se 
comporta perante suas obrigações de liquidez e o 
volume de suas movimentações.
Posteriormente, validados os produtos, os custos 
e a capacidade de atendimento ao briefing do 
departamento de mercado/vendas.  Busca-se 
informações junto a seus clientes para medir a 
sincronia com o nosso perfil de produto e mercado. 
Em seguida, é feita uma visita física à fábrica, para 
conhecer as instalações e estruturas da empresa, 
para avaliar a capacidade e condições de funcio-
namento da empresa;

Nesta são avaliados:
a) Apresentação da OGOCHI ao fornecedor, por 
catálogo, vídeo institucional, apresentação verbal, 
para que possa de forma padronizada conhecer a 
empresa, suas conquistas, seu formato de trabalho 
e as expectativas perante seus fornecedores;
b) Apresentação do Fornecedor com:
•Visita as instalações externas e internas
• Estrutura física, imobilizado e suas condições;
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• Máquinas e equipamentos, condições de manu-
tenção e idade do parque fabril;
• Novos tecnologias e investimentos;
• Organização produtiva, layout;
• Limpeza e qualidade dos ambientes operacionais; 
• Número de funcionários, volume de produção, 
tamanho da empresa, humanização do ambiente e 
tratamento aos colaboradores;
• Qualidade dos produtos, laboratórios, inspeções, 
garantia da qualidade;
• Responsabilidade com matérias-primas, resíduos 
e impactos ambientais;
• Parâmetros para negociar e vender, possibilidade 
de parceria.

10.3 Parcerias
de Produtos com 
Fornecedores
Busca-se de forma contínua formar parcerias, as 
quais o ganho é recíproco, tanto do fornecedor 
como da OGOCHI. 
São projetados volumes sobre artigos  e matérias 
primas ou produtos prontos, para demonstrar ao 
fornecedor uma continuidade de pedidos durante 
todos os meses do ano, quando o produto é  “não 
sazonal”, para que ele possa organizar seu proces-
so produtivo, e ganhar em escala dentro de suas 
atividades de compra e volume de produção, o que 

automaticamente gera melhoria da qualidade e 
competitividade para ambos. 
Em muitos trabalhos junto aos fornecedores, são 
desenvolvidos produtos para que estes se ade-
quem a necessidade da OGOCHI considerando 
características das matérias prima ou do produto 
pronto, ajustes de padrão de construção, melhoria 
da qualidade, melhoria dos custos, gerando assim 
competitividade comercial, sinergia e ganhos para 
ambas,  objetivando  levar valor  para o cliente 
lojista e consumidor final, atendendo as necessida-
des do mercado.
Quando o fornecedor é estrangeiro, faz-se verifica-
ções adicionais antes da contratação, garantindo 
que o fornecedor está alinhado com os valores e 
princípios da OGOCHI. 
Ocorrendo a constatação de alguma anomalia ou 
oportunidade de melhoria, são efetuados planos 
de ação em conjunto, para a solução do proble-
ma. Neste caso, novas auditorias são realizadas 
para verificar o cumprimento dos compromissos 
estabelecidos, que poderão ocasionar a ruptura do 
contrato, em caso de não cumprimento.
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10.4 Gestão
da Produção
Terceirizada

10.5 Combate
à Corrupção

Na relação com os fornecedores de serviços, a 
OGOCHI preza pelo crescimento e desenvolvimento 
dos seus parceiros, buscando a melhoria contínua, 
e ganhos de qualidade das entregas. Também são 
realizados trabalhos com simulações e projeções 
para produtos específicos, que podem se tornar 
oportunidades comerciais. Toda a relação é su-
portada por contratos específicos, que clarifica as 
responsabilidades de cada parte, assegurando o 
compromisso legal, social e ambiental.
No ano de 2019, foram feitos workshops de apresen-
tação da nova ideologia da OGOCHI. O objetivo dos 
encontros foi aproximar este grupo de fornecedo-
res a cultura da organização e engajar para uma 
gestão sustentável.

Todos os compradores  e gestores da organização 
são orientados pelas “Condições Gerais de Com-
pras” e Cartilha dos valores, na relação anticor-
rupção com todo e qualquer fornecedor. Todos os 
grupos de compras estão inseridos aqui: matérias-
-primas, insumos, mercadorias, serviços industriais 
ou administrativos, imobilizado, parcerias, represen-
tantes comerciais.
Foi incluído o requisito da Lei Anticorrupção  nº 
12.846/2013 em todos os contratos.
São estabelecidas no Sistema ERP, alçadas de 
aprovação de compras e pagamentos por pessoas 
distintas, para evitar conflitos de interesses.
Os fornecedores são orientados em relação às prá-
ticas anticorrupção e antissubornos. 
São realizadas auditorias interna pontuais e externa 
independente anual, pela Ernest & Young.
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11.
G4-EN1, 4-EN3, 4-EN8, 4-EN10, 4-EN15, 4-EN16, 4-EN19, 4-EN23

GERAÇÃO DE VALOR
AO MEIO AMBIENTE
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Em cada etapa do processo são visualizados desa-
fios distintos em relação aos impactos ambientais 
gerados pela cadeia de abastecimento da moda, 
por isso, o olhar para a dimensão ambiental vem 

11.1 Usina Fotovoltaica
O sistema fotovoltaico apesar de instalado em cin-
co unidades fabris, tem capacidade para atender a 
organização, através do sistema de compensação 
feito pela concessionaria de energia. Originalmente, 
previsto para atender 90% da necessidade da or-
ganização, em seu primeiro ano de funcionamento, 

Budget (kwh) Gerado (kwh)

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19

desempenho das usinas fotovoltaicas

Previsão de Geração versus Gerado Real

Previsão: 819.558,00 kwh
Geração: 778.307,51 kwh

Desempenho de 94,97% + 3%

foi responsável pela geração de 53,71% da energia 
elétrica devido ao aumento da capacidade indus-
trial instalada.
Em relação a “budget” previsto de geração de 
energia da usina fotovoltaica, alcançou-se 94,97% 
de eficiência, conforme gráfico a seguir:

se fortalecendo aos longos dos anos dentro da 
organização. 
Assegurar a compliance legal, investir em equipa-
mentos menos poluentes e conscientização dos 

envolvidos, estão entre as ações praticadas na 
OGOCHI para minimizar os impactos ambientais da 
sua atividade.

O monitoramento dos indicadores de ge-
ração e demanda de consumo são feitos 
mensalmente a fim de embasar novos in-
vestimentos de expansão da usina, acom-
panhando a expansão de parques fabris 
da OGOCHI.
Além da energia solar, a organização utiliza 
energia hidroelétrica e combustível fóssil 
em geradores.
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Energia Elétrica da
concessionária

Fonte Renovável

Energia Fotovoltaica

Fonte Não Renovável
(Combustível/Diesel)

Consumo de Energia 
por fonte (produção)

2017 2018 2019

801.968 (kwh)

0 (kwh)

1530,19 (L)

899.138 (kwh)

104.578 (kwh)

2022,88 (L)

635.776,39 (Kwh)

0 (kwh) 1.003.717 (kwh) 1.373.533,74 (kwh)

737.756,63 (kwh)

1.373,02 (L)

A gestão de indicadores de consumo de energia também é responsável por 
monitorar a intensidade energética dentro da organização, a fim de diagnosti-
car defasagens e oportunidades de melhorias. No ano de 2019, este índice teve 
aumento de 1% em relação a 2018, este aumento se deu devido a implantação de 
nova unidade fabril, considerando que sua produção em tempos de estruturação 
é menor em relação a uma fábrica madura

Redução do consumo de
energia por peça produzida

2017 2018 2019

0,33 0,27 0,28
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Limites
organizacionais: 

Limites
operacionais: 

Controle operacional: a organização responde por 
todas as emissões e/ou remoções de GEE quan-
tificadas das instalações sobre as quais tenha 
controle operacional ou financeiro. 
Participação societária: a organização responde 
pela porção de emissões e/ou remoções de GEE 
proporcional à sua participação societária nas res-
pectivas instalações.

Escopo 1: Emissões de GEE provenientes de fontes 
pertencentes à organização ou por ela controladas. 
Enquadram-se nesta categoria emissões devido à 
queima de combustíveis para geração de energia 
elétrica, térmica ou mecânica, emissões provenien-
tes de processos químicos e emissões fugitivas. 
Eventuais emissões de CO2 originadas por com-
bustíveis renováveis são quantificadas e reporta-
das separadamente. 

Em 2019, foi realizado o diagnóstico das emissões 
de gases de efeito estufa, conforme ABNT NBR ISSO 
14.064:2007 e GHG Protocol e em conformidade 
com as definições do Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas – IPCC. 
A definição de limites organizacionais e operacio-
nais foi feita em acordo com as definições cons-
tantes do GHG Protocol, conforme segue:

Controle Operacional

Emissões Diretas
(Escopo 1)

Emissões Indiretas
por Uso de 
Eletricidade
(Escopo 2)

Emissões Indiretas
(Escopo 3)

Limites Organizacionais

Limites Organizacionais

ou Participação Societária

11.2 Redução de
emissões de Gases
de Efeito estufa

Escopo 2: Emissões de GEE originadas pela geração 
de energia elétrica ou térmica, importada da rede 
de distribuição e consumida.
Os quantitativos utilizados para o cálculo de cada 
uma das fontes de emissão identificadas foram:
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Escopo 1: Emissões diretas de GEE

Total

Escopo 1

Óleo Diesel

Combustão Estacionária

9,47 100,00% 55,55% 3,80%

Gasolina Automotiva

Óleo Diesel

Combustão Móvel

9,85 18,01% 5,77% 3,96%

54,66 100% 32,04% 21,96%

44,81 81,99% 26,27% 18,00%

9,47 100,00% 55,55%3 ,80%

Emissões
tCO e2

% de Emissões 
na Categoria

% de Emissões 
sobre o Total 

do Escopo

% de Emissões 
sobre a Soma 
dos Escopos

Total

170,61* 100% 68,54%Total do Escopo 1

Dióxodo de Carbono (CO )

HFC - 125

Emissões Fugitivas

0,02 0,02% 0,01% 0,01%

106,481 00% 62,41% 42,78%

89,25 83,82% 52,31% 35,86%

17,211 6,17%1 0,09% 6,92%

Total

HFC - 32

2

Total

Escopo 2

Consumo Eletricidade

Compra de Energia Elétrica

78,30 1.025.258 100,00% 31,46%

78,301 .025.258 100% 31,46%

Emissões
tCO e2

Consumo
(kwh)

% de Emissões 
sobre o Total 

do Escopo

% de Emissões 
sobre a Soma 
dos Escopos

Escopo 2: Emissões indiretas de GEE

Escopo

Escopo 2

Resumo das emissões de GEE

Escopo 1

Combustão Estacionária 

Categoria Fonte de emissão

Óleo Diesel

Processos Industriais Não identificado

Atividades Agrícolas Não identificado

Tratamento de Efluentes Não identificado

Mudanças no Uso do Solo Não identificado

Tratamento de Resíduos 
Sólidos

Não identificado

Importação de 
Energia Elétrica

Consumo de eletrecidade do 
Sistema Interligado Nacional

Importação de 
Energia Térmica

Combustão Móvel
Gasolina Automotiva,

Óleo Diesel

Emissões Fugitivas
Dióxido de carbono (CO ),

R-410A
2

Não identificado
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Emissões totais

Escopo 2

Emissões

Escopo 1

Escopos

170,61 68,54%

Emissões de CO  biogênico

Somas das emissões

7,81

78,303 1,46%

248,90 100%

Emissões
tCO e2

% de Emissões 
sobre a Soma 
dos Escopos

2

Nota: As emissões de CO2 oriundas de combustíveis renováveis são reportadas separadamente como “emissões de CO2 biogênico”. 

Emissões totais de tCO e2

Escopo 1

Escopo 2

68,54%

31,46%

Frente ao apresentado neste inventário, conclui-se 
que as fontes presentes no escopo 1 da OGOCHI 
são responsáveis pela maior parte das emissões, 
com 170,61 tCO2e e 68,54% da soma dos escopos.
A partir do diagnóstico apresentado nesse inven-
tário, estão sendo definidas estratégias de gestão 
corporativa de emissões de GEE que direcionem as 
atividades da OGOCHI para um cenário de baixo 
carbono.

A redução dos gases de efeito estufa compensados pela ener-
gia limpa, equivale ao que 120 carros de passageiros emitem 
em um ano, ao consumo de energia para alimentar 4.736 com-
putadores em um ano e ao consumo de energia para alimen-
tar 4.043.467 horas de TV, até dezembro de 2019.

Fonte: Plataforma de gerenciamento de planta fotovoltaica Aurora Vision

Compensação dos GEE,evitados pelo uso de energia
renovável:

Óxido de Nitrogênio (NOx) (kg)Dióxodo de Carbono (CO ) (kg)2 Dióxido de Enxofre (SO ) (kg)2

0,00

548.368,65

847,03

91.394,77

2,93 141,17 0,49

Gases de efeito estufa evitados pelo uso de energia renovável

Environmentals

Greenhouse Gases Avoided

Carbon Dioxide

kg682,242.74 CO2

Sulfur Dioxide

kg3.67 CO2

Nitrogen Oxide

kg1,053.83 NOx

by use of renewable energy
Environmental Benefits
lifetime until 2020-09-18 11:50 BRT

The greenhouse gases that 150.00 passenger
cars emit over 1 year

The energy to power 5,899.00 computers for
1 year

The energy to operate a TV for 5,329,359.00
hours
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11.3 Gestão de Resíduos Sólidos
Nos processos de produção da OGOCHI, um dos 
grandes desafios ambientais é a destinação 
de resíduos sólidos gerados. Por serem resíduos 
não-perigosos, podem passar por processos de 
reutilização e reciclagem, possibilitando a reinser-
ção dos mesmos em diferentes cadeias produtivas. 
A OGOCHI preza pela gestão dos resíduos gerados 
em seus processos e considera uma série de me-
didas que possam reduzir a geração a longo prazo, 
além de garantir a segregação, o armazenamento 
e a destinação ambientalmente correta dos resídu-
os gerados através do seu Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos.
A OGOCHI em seu processo produtivo é responsá-
vel pela geração de resíduos de diversas catego-
rias, mas em sua grande maioria, resíduos consi-
derados pela classificação ambiental como não 
perigosos. O maior volume de resíduos gerados 
está relacionado a sobras do processo produtivo. 
Sabendo disso, a gestão da OGOCHI tem como 
foco reduzir a geração e garantir a destinação 
adequada destes materiais, em conformidade com 
a legislação ambiental.
Para auxiliar na redução de resíduos a OGOCHI 
investe em tecnologia, um exemplo disso é o setor 
de corte, que utiliza software e maquinários de 
ponta para alcançar o maior aproveitamento de 
malhas e tecidos e diminuir a geração de sobras. 
Atualmente temos um índice de aproveitamento de 
matéria-prima de média de 87%.
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Geração de
resíduos por peça
produzida
Com as melhorias nos processos industriais, foi possível reduzir signi-
ficativamente o consumo de material por peça produzida, conforme 
demonstração:

Kg de resíduos/peça

% de redução

Unidade de medida: 
[%]

2017 2018 2019

0,177

-

0,112

37%

 0,058

48%

As sobras de materiais e retalhos gerados no processo produtivo são 
comercializados para parceiros que reutilizam como matéria-prima 
ou ainda encaminham para reciclagem. Parte deste material também 
é utilizado pelo Ateliê OGOCHI, que utiliza as sobras de tecido para 
confecção de produtos de artesanato.
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Os resíduos recicláveis são encaminhados para 
empresas devidamente certificadas para esse 
trabalho. O processo de reciclagem inicia-se com a 
segregação, classificação e separação dos mate-
riais. 
Após a separação, resíduos como papel, plástico e 
papelão são prensados e encaminhados para os 
processos físicos e químicos de transformação em 
empresas especializadas.
Os resíduos têxteis passam por uma triagem onde 

2.296

4.773

8.164

Doação de retalhos em kg

20172 018 2019

é realizada a separação dos ma-
teriais de acordo com suas espe-
cificações (malhas, tecido, jeans, 
poliéster, entre outros) para que os 
mesmos possam ser comercializa-
dos tanto para reuso quanto para 
a reciclagem.
Portanto, a empresa não realiza 
nenhum processo de transforma-
ção física ou química dos resíduos, 
apenas separa, classifica e enca-
minha os resíduos para empresas 
especializadas para que os demais 
processos de reciclagem sejam 
realizados ou para que haja reuso 
dos resíduos têxteis.
Os principais produtos gerados a 
partir do processo de reciclagem 

são papel, papelão e plástico reciclado, materiais 
de enchimento, colchas, travesseiros, estopas, entre 
outros.
Desde o início do processo foram implementadas 
algumas ações para trazer melhorias e reduzir o 
impacto ambiental negativo:
1. Melhor separação das malhas e tecidos dos 
demais materiais do processo do corte (papel e 
plástico);
2. Separação dos tecidos que saem do processo de 
corte por malhas/plano/jeans/poliéster;
3. Intensificou-se o trabalho de treinamento dos co-
laboradores com base nos 3 R’s – Reduzir, Reutilizar 
e Reciclar;
4. Criação de cadastro e fomento de parcerias com 
APAEs, ONGs, CRAS, CPAS, instituições, artesões, entre 
outros, para a doação de retalhos para a confec-
ção de artesanatos, atividades escolares, etc.

Diversas ONG’s, entida-
des, grupos de volun-
tariado e artesãs foram 
beneficiados com a 
doação de retalhos que 
são distribuídos.

Descontaminação
de lâmpadas

Volume de resíduos 
perigosos por método 
de destinação

480 unidades 255 unidades 325 unidades

2017 2018 2019

Reuso

Reciclagem

Aterro

Volume de resíduos 
não perigosos por 
método de disposição

2017 2018 2019

-

28.651 kg

401.950 kg

-

185.343 kg

224.000 kg

120.000 L

121.372 kg

168.000 kg

Resíduos perigosos
(lâmpadas)

Resíduos não
perigosos

Volume total de 
resíduos descartados

2017 2018 2019

480 unidades

430.601 kg

255 unidades

409.343 kg

325 unidades

289.372 kg
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11.4 Água
Sabendo que o maior consumo de água na or-
ganização é humano, grande parte das ações de 
redução são voltadas a campanhas internas de 
conscientização dos colaboradores.
Além disso, as unidades fabris possuem sistemas 
de captação de água da chuva instalados nas uni-

Consumo de água
por peça produzida

Taxa de redução de
consumo de água
por peça produzida

Redução do consumo 
de água

2017 2018 2019

2,26

-

1,74

76,99%

1,45

83,33%

Abastecimento
municipal de água

Volume Total de Água
Consumida/Retirada
por fonte 

2017 2018 2019

5.518 m³ 6.405 m³ 7.883 m³

Estação de Tratamento de Efluentes

dades que permite o aproveitamento deste recurso 
natural em banheiros e jardins.
A Estação de Tratamento de Efluentes instalada em 
uma das unidades de São Carlos, tem por objetivo 
a reutilização da água utilizada nos processos de 
estamparia e sublimação. Em 2019 a E.T.E. possi-

bilitou o reuso de 120.000 Litros de água, que após 
tratada obedecendo a legislação ambiental, voltou 
para reutilização no processo produtivo.
Os mecanismos de reutilização de água reduzem 
a necessidade da organização em captar água de 
forma adicional proveniente rede municipal.
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12.
G4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23, 4-28, 4-29, 4-30, 4-31, 4-33

PRÁTICA
DE RELATO 
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12.1 Ciclo do
Relatório

12.4 Contato

12.2 Padrão
Relato 

12.3 Critérios da 
Materialidade 

A OGOCHI publica anualmente seu Relatório de 
Sustentabilidade a fim de estabelecer uma relação 
ética e transparente com seus stakholders. A quinta 
edição traz os resultados consolidados das suas 
unidades fabris, escritório de estilo e sede adminis-
trativa, referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2019. A publicação anterior foi divul-
gada em junho 2019. 

É possível fazer comentários, questionamentos ou 
esclarecer dúvidas sobre o Relatório de Sustentabi-
lidade da OGOCHI, por meio do contato
sustentabilidade@ogochi.com.br

A elaboração deste Relatório está referenciada na 
GRI Standards nível de aplicação essencial. 

O conteúdo do relatório foi definido através da Ma-
triz de Materialidade, aplicada seguindo a metodo-
logia do Global Reporting Initiative (GRI), e assuntos 

ligados aos desafios do negócio listados no Plane-
jamento Estratégico para 2030 da OGOCHI. 
Os temas identificados como relevantes no proces-

so de materialidade orientaram o levantamento de 
indicadores e informações para construção deste 
relatório.
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Ética e 
Integridade

Corrupção

TÓPICOS
MATERIAIS

GRI Standards

Disclosure

G4-56, 4-57, 
4-58

G4-SO3, SO4, 
SO5

LIMITES

Interno Externo

Onde Ocorre o Impacto

Proprietários, 
Empregados

Governo, 
Cliente e 

Fornecedores

Proprietários, 
Empregados

Governo, 
Representantes, 

Clientes e 
Fornecedores

POR QUE É 
RELEVANTE

Assegurar o padrão 
ético no ambiente 

dos negócios

Desempenho 
Econômico G4-EC1

Proprietários, 
Empregados

Governo, Clientes, 
Consumidores, 
Fornecedores, 
Comunidades 

Locais

Assegurar a saúde 
financeira da 
organização

Assegurar o padrão 
ético no ambiente 

dos negócios

Diálogo com 
partes 
interessadas

G4-24, 4-25, 
4-26, 4-27

Proprietários, 
Empregados

Governo, Clientes, 
Fornecedores, 
Comunidades 

Locais

Gerenciar necessidades 
e expectativas das 
partes interessadas

DIMENSÃO GOVERNANÇA

12.5 Relação de Tópicos
Materiais e Limites 
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TÓPICOS
MATERIAIS

GRI Standards

Disclosure

LIMITES

Interno Externo

Onde Ocorre o ImpactoPOR QUE É 
RELEVANTE

DIMENSÃO SOCIAL

Emprego e 
Relações de 
Trabalho

Saúde e 
Segurança

G4-LA1, 4-LA2, 
4-LA3

Proprietários, 
Empregados

Governo, 
Comunidades 

Locais

Atrair e reter talentos; 
contribuir com o 

desenvolvimento das 
comunidades

Impactos na 
Cadeia de 
Suprimentos

G4-LA14, 4-LA15, 
4-NE32, 4-EN33

Fornecedores e 
Facções

Prevenir potenciais 
impactos 

socioambientais

Treinamento G4-LA9, 4-LA11
Empregados e 

Terceiros
Comunidades 

Locais

Desenvolver a 
prontidão do capital 

organizacional

Comunidade G4-SO1 Empregados Comunidades 
Locais

Atrair e reter talentos e 
contribuir com o 

desenvolvimento das 
comunidades

G4-LA5, 4-LA6
Empregados e 

Terceiros
Comunidades 

Locais

Assegurar a integridade 
dos funcionários e dos 

terceiros nas atividades 
e operações

12.5 Relação de Tópicos
Materiais e Limites 
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TÓPICOS
MATERIAIS

GRI Standards

Disclosure

LIMITES

Interno Externo

Onde Ocorre o ImpactoPOR QUE É 
RELEVANTE

DIMENSÃO AMBIENTAL

Materiais

Consumo de 
energia

G4-EN1
Unidades 

Fabris Sociedade

Unidades 
Fabris Sociedade

Reduzir o uso de 
recursos naturais

Resíduos G4-EN1
Reduzir impactos 

ambientais

G4-EN3
Preservar fontes 

renováveis de energia

Unidades 
Fabris Sociedade

Água G4-EN10
Reduzir o uso de 
recursos naturais

Unidades 
Fabris Sociedade

Emissões G4-EN15, 4-EN16
Redução dos 

impactos ambientais
Unidades 

Fabris Sociedade

12.5 Relação de Tópicos
Materiais e Limites 
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