
ESG  |  LAMIECCO

RELATÓRIO 
DE IMPACTO
2020



02  |  Relatório de Impacto 2020 

Mensagem do Presidente

“A sustentabilidade é uma 
questão muito mais ampla 
do que a reciclagem. 
Ser sustentável é poder 
fazer parte de um mundo 
novo onde as pessoas tem 
demandas novas.”

Alexandre Figueiró
CEO Lamiecco



A LAMIECCO foi fundada em 2007 por três sócios, Cladir, Nestor e Alexandre. Cladir e Nestor já 

atuavam no segmento de reciclagem de PET há 8 anos, ajudando a re�rar milhões de garrafas PET do 

meio ambiente todos os anos. Alexandre estava envolvido com a�vidades de reciclagem de PET e de 

outros plás�cos desde 1993, sendo um dos pioneiros no Brasil na reciclagem de PET. Durante sua 

trajetória sempre defendeu o argumento do Marke�ng Verde, muitas vezes contestado por teorias 

de que o consumidor não estava preparado para valorizar o uso de materiais reciclados. Na época da 

elaboração do projeto da nossa empresa, um dos primeiros pontos que debatemos foi o nome da 

empresa. Queríamos que o nome representasse nossas crenças de sustentabilidade, associado ao �po 

de produto que fabricaríamos. Surgiu o nome LAMIECCO, representando nossas aspirações. Depois 

debatemos sobre os nossos VALORES. Em poucos instantes surgiram as bases da LAMIECCO: é�ca e 

confiabilidade; transparência; crescimento dos entes envolvidos; inovação e cria�vidade. Em 2014 o 

FUNDO INSEED FIMMA entra como novo sócio.

Nossa VISÃO de ser o MELHOR, mais INOVADOR, mais RECONHECIDO e mais RENTÁVEL da 

América La�na representa o nosso desejo de sustentabilidade econômica e financeira, como forma de 

proporcionar o crescimento da LAMIECCO a longo prazo. 

Nossa MISSÃO de buscar o ESTADO DA ARTE, consolida nossa crença de fazer o melhor para crescer 

e se perpetuar.

Nossa POLÍTICA DA QUALIDADE destaca a importância de evoluirmos sempre, cuidando de cada 

detalhe, conquistando cada dia novos clientes. Entendemos a qualidade com a extensão da nossa 

área comercial e como uma importante via de fidelização. 

03  |  Relatório de Impacto 2020 

Manifesto LAMIECCO



Recentemente reforçamos estes aspectos da nossa cultura no documento “O DNA LAMIECCO”:

• Ser o "Estado da Arte" em reves�mentos decora�vos é ser o melhor, mais eficiente, inovador e 

   reconhecido do mercado de reves�mentos da América La�na.  

• Conquistar os melhores resultados para todos os envolvidos (�me, clientes, fornecedores, sociedade 

   e inves�dores).

• Manter nossos valores como uma bússola para nossas ações: é�ca, confiabilidade, transparência 

   e engajamento. 

• Ter um compromisso em garan�r a qualidade dos produtos e serviços através do Sistema de Garan�a 

   da Qualidade, que visa o zero defeito.

• Cumprir o nosso propósito aliando técnica e sustentabilidade faz parte do nosso DNA.

Você é nosso convidado para tornar a LAMIECCO a mul�nacional brasileira da técnica e 

  sustentabilidade em reves�mentos. Juntos vamos mais longe!
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O DNA LAMIECCO

Para um observador atento fica evidente a convergência das nossas prá�cas 

ESG desde a criação do negócio. 



ESG
Environmental, Social 

and Governance

NOSSO COMPROMISSO COM O

MEIO AMBIENTE



- A LAMIECCO recicla cerca de 47 milhões de garrafas PET por ano, colaborando para a re�rada de 

resíduos plás�cos do meio ambiente;

- Os produtos LAMIECCO são fabricados com até 90% de matéria prima reciclada;

- Com o aperfeiçoamento do nosso processo produ�vo, ampliamos a gama de matérias primas u�lizadas, 

trabalhando com reciclagem pós industrial e pós consumo, reaproveitamento de sobras e aparas internas 

e coleta de aparas dos nossos clientes;

- Dentre os resíduos pós indústria destacamos a u�lização de resíduos de fibra têx�l, que são compactados 

e inseridos em nosso processo;
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1. O impacto que causamos é posi�vo.

RECICLAGEM PÓS CONSUMO RECICLAGEM PÓS INDÚSTRIA

RECICLAGEM DAS APARAS INTERNAS COLETA DE APARAS DOS CLIENTES

REVESTIMENTOS COM ESTILO, TÉCNICA E SUSTENTABILIDADE

E EnvironmentalSG - 



Ao longo de 2020 foram reinseridos em nosso processo 2.251.160,85 kg de PET reciclado. Esse número 

representa 88% de toda a nossa matéria prima u�lizada.

07  |  Relatório de Impacto 2020

Consumo de PET Reciclado em 2020 - Por Tipo (em Kg)

RECICLADOS PÓS
INDÚSTRIA

RECICLADOS PÓS
CONSUMO

APARAS DE
LAMINADO

RECICLADO
IMPORTADO

841.009,80

726.718,35

508.192,20

175.240,50

O levantamento realizado pelo WWF (Fundo Mundial para a Natureza) com base nos dados do Banco 

Mundial, analisou a relação com o plás�co em mais de 200 países, e apontou que o Brasil produz, em 

média, 1 Kg de lixo plás�co por habitante a cada semana.

A quan�dade reciclada pela LAMIECCO em um ano corresponde a produção de resíduo plás�co de uma 

cidade com 40 mil habitantes pelo mesmo período.

Além do compromisso em modificar a nossa realidade, tornando nossas cidades mais limpas, a LAMIECCO

iniciou no ano de 2020 a importação de PET reciclado de diversos países, como Canadá, Espanha, 

Portugal e EUA, reforçando o compromisso com um mundo melhor.

E EnvironmentalSG - 

No mercado brasileiro a LAMIECCO possui cerca de 8% de par�cipação no segmento de reves�mentos,

nas áreas da construção civil e moveleira. Temos uma ferramenta de Market Poten�al que visa levantar

e atualizar os dados de potencial de mercado (Vide Market Poten�al). 

Na América La�na estamos levantando dados. 

2. O tamanho do nosso mercado.
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Temos potencial para crescer a uma média de 40% a 50% ao ano nesta década, além da expansão 

internacional. 

3. O quanto podemos crescer.

Estamos em uma jornada de escalar o nosso EBITDA. Desde 2014 mul�plicamos o nosso resultado em 

mais de 8 vezes. Nossa previsão em 2021 é de dobrar o resultado de 2020. Entendemos esta métrica 

como o melhor Indicador de Eficiência Operacional. Em 2020 superamos a marca de 26% de EBITDA e 

estamos realizando esforços para a�ngir a marca de 30% no acumulado do ano. Em alguns meses 

a�ngimos este resultado e temos o caminho para chegar lá. Nos próximos anos entendemos que a 

nossa capacidade de crescimento anual irá mul�plicar exponencialmente nossos resultados. 

4. Nossa eficiência operacional.

E EnvironmentalSG - 

Estamos trabalhando em VETORES DE CRESCIMENTO para elevar nossas receitas e resultados. 

A seguir destacamos os principais:

- NOVOS PRODUTOS: estamos em constante evolução no campo de P&D. Novas linhas de produto 

como os reves�mentos com resistência UV agregam excelente resultado ao negócio. Além disso estamos 

desenvolvendo aplicações novas, como a área de molduras para quadros e a subs�tuição do acabamento 

em gesso para molduras des�nadas a exportação. No final de 2020 também definimos nosso Modelo de 

Inovação, a fim de classificar nossos �pos de inovação e apurar de maneira mais asser�va os resultados 

financeiros oriundos deste trabalho.

5. Como melhorar a nossa eficiência operacional.

Modelo de Inovação LAMIECCO

Inovações
Disrup�vas

Inovações
de Mercado

Inovações Incrementais
de Produto

Sobre a classificação dos itens:

O produto apresenta alguma vantagem técnica em relação ao anterior. - SIM - Inovação Incremental
O produto permanece sem alteração de desempenho.                             - SIM - Melhoria
Item cadastrado será direcionado a um novo mercado?                           - SIM - Inovação de Mercado
O produto apresenta mudança significa�va em relação aos demais?      - SIM - Inovação Disrup�va Radical

Melhorias
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- INOVAÇÕES INCREMENTAIS: somos reconhecidos como a melhor opção em reves�mentos para 

esquadrias internas. Periodicamente estamos incrementando nossa qualidade, nos diferenciando 

ainda mais dos nossos concorrentes, atendendo assim as variadas demandas do mercado. 

- MATÉRIAS-PRIMAS: um leque de matérias-primas alterna�vas está sendo desenvolvidas pela 

LAMIECCO. Estamos importando materiais de vários países, descolando cada vez mais dos commodi�es 

nacionais. 

- MELHORIAS NA OPERAÇÃO: em 2017 iniciamos um programa de melhoramento dos nossos 

equipamentos que nos trouxeram ganhos expressivos. Os gargalos produ�vos foram mapeados e estão 

con�nuamente sendo eliminados. 

Sobre nossa eficiência operacional, vale destacar o aumento da produ�vidade no úl�mo ano. Graças aos 

mais diversos inves�mentos em nossas linhas de produção e o treinamento de nossa equipe �vemos um 

ganho expressivo na produ�vidade, sendo um resultado 17% superior ao de 2019 e 11% ao de 2018.

Destacando também o ganho de eficiência no consumo de combus�vel sobre o total produzido.

- MELHORIAS DE GESTÃO: nosso �me de líderes busca crescimento constante nos nossos KPI´s. 

Nossos níveis de CRESCIMENTO, EBTIDA, INADIMPLÊNCIA e LL estão em patamares muito sa�sfatórios.

- AMPLIAÇÃO DA EQUIPE COMERCIAL: abrimos processo sele�vo para a contratação de 3 

vendedores técnicos para o mercado interno. A equipe de exportação deve receber reforços e �me 

dedicado exclusivamente ao mercado internacional. 

- AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA: neste ano iremos realizar inves�mentos com vistas a 

duplicar a capacidade de extrusão.

E EnvironmentalSG - 

Toneladas processadas por Número
de Colaboradores

60,455

2018 2019 2020

56,999

67,032

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

64,000

66,000

68,000

Gastos com combus�vel para a caldeira
por tonelada produzida

2018 2019 2020
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R$ 0,060

R$ 0,050

R$ 0,040

R$ 0,030

R$ 0,020

R$ 0,010
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- ENGAJAMENTO DA EQUIPE: nossos percentuais de ENGAJAMENTO são acima dos 90%. 

Estamos situados na faixa das empresas outliers, segundo pesquisas cien�ficas capitaneadas pela 

universidade de Harvard, uma autoridade no assunto. 

- GO TO MARKET: Ajustamos o nosso modelo de GO TO MARKET, reduzindo substancialmente o 

tempo de abertura de novos clientes

Histórico de avaliações de ENGAJAMENTO

E EnvironmentalSG - 
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Em 2020 crescemos 40% em meio a pandemia. Projetamos crescimento de 50% em 2021 e média de 

crescimento de 40% de 2022 a 2025. Desta forma pretendemos elevar o nosso equity em sete vezes nos 

próximos 5 exercícios. Arrojado? Sim, mas bastante embasado no Market Potencial e nosso Market Share.

No primeiro trimestre de 2021, nosso crescimento foi de 51,66%. 

6. Quantas vezes podemos mul�plicar o nosso equity nos 
próximos 5 anos.
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- Clientes: nossos produtos adicionam elevado valor ao produto final sem impacto significa�vo nos 

custos. Oferecemos garan�as de qualidade que dão maior vida ú�l ao produto final, elevando resistência 

contra o amarelamento e umidade, por exemplo. Além disso, customizamos nossos produtos de acordo 

com as necessidades do mercado (tailor made). Nossa versa�lidade no desenvolvimento garante 

reprodução fiel das necessidades. Nosso serviço de pós venda disponibiliza técnico de aplicação e 

laudos técnicos realizados em nosso laboratório. Realizamos pesquisa mensal de sa�sfação junto aos 

clientes. São avaliados os nossos departamentos de venda, produção, logís�ca e financeira. Com as 

polí�cas de garan�a da qualidade, atendimento ao cliente, melhorias no processo e produto, comitês de 

gestão e treinamento, viemos em um ritmo de forte queda no percentual de devoluções de produto, 

sendo 2020 o ano com melhor resultado histórico no indicador.

7. O impacto em nossos stakeholders.

E EnvironmentalSG - 

DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS
3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

META: 0,5%
2,52%

1,24%

1,01%
0,87%

0,61%

0,93%

0,26%

- Colaboradores: o TIME LAMIECCO par�cipa dos resultados gerados pelo negócio. Nosso programa 

de remuneração variável, dá acesso para até 15 salários base no ano. Em 2020 pagamos 14,7 salários 

base para o nosso �me, associado as regras de medição do nosso engajamento. Proporcionamos o 

melhor plano de saúde disponível na região, extensivo aos familiares, com pequena contrapar�da do 

colaborador. Com muita alegria acompanhamos o desenvolvimento do �me, que cresce e se desenvolve 

todos os anos. Nosso �me de gestores é composto em sua maioria por profissionais formados dentro 

da LAMIECCO, que conhecem, defendem e perpetuam nossa cultura. Para as oportunidades de 

crescimento, primeiro buscamos pessoas de dentro de casa. Se es�verem preparadas serão chamadas 

para os desafios. Se não es�verem é nosso dever acelerar o desenvolvimento de talentos.

- Fornecedores: desenvolvemos parcerias de longo prazo, ajustando periodicamente os ponteiros para 

que a relação seja posi�va para ambos. Sempre que uma inconformidade acontece comunicamos para 

que o fornecedor possa corrigir o processo. Muitos dos nossos fornecedores estão conosco desde a

pedra fundamental da empresa e seguirão em frente. Outros foram agregados ao longo do percurso. 

Todos são nossos convidados para crescer, melhorar produtos e serviços, de modo a acompanhar a 

nossa evolução. 
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- Sociedade: a LAMIECCO contribui com 8,40% dos Índices de ICMS arrecadados no Município de 

Montauri/RS, isto representa não só a relevância, mas também a contribuição para o crescimento da 

comunidade. Impostos que são inves�dos em saúde, saneamento, calçamento, iluminação, educação, 

maquinário, etc. A renda direta gerada no município movimenta o comércio local. Outro grande bene�cio 

social é a geração de empregos indiretos. Fornecedores de embalagens, insumos, serviços, etc., mas 

destacamos a geração de empregos ligados à reciclagem. CATADORES DE RUA: para coletar o volume de 

garrafas que a LAMIECCO processa, são necessários mais de 500 catadores. São pessoas com baixo nível 

de capacitação e alta vulnerabilidade. A oportunidade representa importante fonte de renda em uma 

camada social extremamente necessitada. Dados levantados pela Abiplast apontam que para reciclar uma 

tonelada de material plás�co por mês, são necessários aproximadamente 3,14 catadores. A LAMIECCO 

processou no ano de 2020, 210 ton/mês de material reciclado, quan�dade suficiente para gerar emprego 

a cerca de 660 catadores por mês. CENTRO DE TRIAGEM - RECICLAGEM DE PET: No processo final de 

reciclagem, onde o Pet é lavado, descontaminado e moído, es�ma-se que são necessários 0,05 colaborador/

tonelada (dados informados pelo fornecedor). Os volumes processados pela LAMIECCO garantem mais 

10 empregos nesta etapa.

- Governo: já citamos a geração de impostos e podemos agregar a geração de empregos. Hoje a 

LAMIECCO tem 43 colaboradores no �me. Com a duplicação da capacidade de extrusão pretendemos 

chegar a 65 colaboradores na empresa. 

- Acionistas: temos um compromisso de mul�plicação do capital inves�do e de geração de ROE acima 

da média da indústria. Em 2020 iniciamos o pagamento de dividendos mínimos de 25%, podendo ser 

elevados conforme disponibilidade e demanda de capital para expansão. 

E EnvironmentalSG - 

8. Como mul�plicar o capital inves�do.
O crescimento constante da LAMIECCO, com níveis elevados de geração de EBITDA, resultam em 

crescimento do nosso VALUATION. O nível reduzido de endividamento contribui neste sen�do.

Na fase em que estamos ingressando serão necessários muitos inves�mentos diretos para a expansão 

das a�vidades fabris e comerciais. A aplicação de recursos na duplicação da nossa capacidade produ�va, 

acompanhada da expansão da equipe de vendas e dos mercados em que atuamos irá construir valor 

para as partes relacionadas.

Lançamos um desafio para a equipe de gestores da LAMIECCO: “Se não houvessem restrições (recursos 

econômicos, humanos, infraestrutura, know-how, etc), quais são os projetos que você inves�ria para 

chegarmos ao faturamento desejado em 2025”.

VETORES DO CRESCIMENTO

//A- NOVOS MERCADOS & PRODUTOS

//B- AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA

//C- ESTRUTURA DE APOIO

//D- DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE

//E- AMPLIAÇÃO DA EQUIPE COMERCIAL

//F- GESTÃO

//G- PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

//H- ESCALAR A NOSSA SOLUÇÃO

//I- AQUISIÇÕES
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A des�nação incorreta do lixo no meio ambiente é uma das principais causas dos impactos ambientais 

e das mudanças climá�cas. Durante a degradação a céu aberto, ou até mesmo em aterros, ocorre a 

liberação de CO2, um dos principais causadores do efeito estufa. De acordo com dados de um estudo 

realizado pelo Centro de Tecnologia de Embalagens (CETEA) em parceria com o Compromisso Empresarial 

para Reciclagem (CEMPRE) es�ma-se que a cada 80kg de plás�co reciclado é poupada uma quan�dade 

equivalente a 50kg de CO2. Considerando que ano de 2020 a LAMIECCO processou 2.251.160,85 Kg 

de Pet reciclado.

9. Nosso impacto na mudança climá�ca.

A LAMIECCO também u�liza energia renovável em sua planta.

E EnvironmentalSG - 

LAMIECCO

131,49 tCO 2  equivalente*

2.251.160,85 Kg
Reciclados

Redução de 1.406.975,53 Kg
de CO² Emi�dos
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No ano de 2020 aumentamos a eficiência energé�ca da nossa linha de produção em 20%, passando de 

1.040 kg processados por KWh em 2019 para 1.257 em 2020. No mesmo viés de eficiência energé�ca, 

destacamos que nossa unidade fabril opera com 100% de lâmpadas LED, representando uma redução 

de 60% no consumo energé�co, prolongando a vida ú�l e evitando descarte prematuro. A empresa também 

vem instalando telhas translúcidas no pavilhão, aproveitando a iluminação natural do sol.

Reciclagem de PET x Produção de PET VIRGEM.

Estudos coordenados por en�dades relacionadas a cadeia produ�va do plás�co, bem como por diversos 

pesquisadores do assunto, indicam que a resina proveniente da reciclagem u�liza apenas 40% da energia 

necessária para a produção da resina virgem, no ano de 2020 a LAMIECCO u�lizou uma quan�dade de 

energia equivalente a 2.025,938 MWh, levando em consideração os dados acima relatados, contribuímos 

com uma economia de 810,37 MWh. Ainda no viés de gestão dos recursos energé�cos, cabe um 

parênteses rela�vo ao consumo de petróleo u�lizado na produção das resinas. Dados levantados pelo 

WWF es�mam que 100 toneladas de plás�co reciclados evitam a extração de 1 tonelada de petróleo. 

Em 2020 o consumo de reciclados pela LAMIECCO evita uma extração de 25 toneladas de petróleo 

(que é um recurso não renovável).

Esta solução converge com o modelo empregado pelas construtoras, de serem montadoras de diversas 

soluções: rapidez na instalação, obra mais limpa, silenciosa e sem cheiro. A durabilidade do reves�mento 

elimina a necessidade de reaplicar �nta e lidar com situações de mofo e amarelamento.

10. Qual é a solução urbana que melhoramos.

E EnvironmentalSG - 

Caso a LAMIECCO não reu�lizasse os reciclados em seu processo produ�vo, a quan�dade de plás�co 

passível de ser descartada irregularmente no meio ambiente no ano de 2020 seria de:

375 caminhões carregados 47 milhões de garrafas Pet 1.915 contentores de resíduos

Kg de Material processado por KWh

2018 2019 2020

1038,162 1040,654

1257,309
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11. O des�no que damos aos resíduos gerados.

Economia circular:

Coletamos as aparas e  sobras de reves�mento LAMIECCO dos nossos clientes e inserimos 

novamente no processo produ�vo.

Vantagens de enviar as sobras para a LAMIECCO:

• A empresa não terá custo de enviar para aterro sanitário. 

• Não tendo onde depositar as aparas, as mesmas terão que ser descartadas nos resíduos normais da 

   empresa, podendo sofrer multa por descarte irregular.

• Utilizar esta informação como marketing para a empresa, como prática da Economia Circular.

GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Trabalhamos de acordo com os três pilares da coleta sele�va: reduzir, reciclar e reu�lizar, a fim de 

diminuir os impactos ambientais nega�vos, para que nossos recursos sejam mais bem aproveitados e 

nossos custos com des�nação final sejam menores. 

 • Aparas e material não conforme

São reaproveitados dentro do processo produ�vo, servindo como matéria-prima para produtos específicos.

• Borras de PET

Resíduo oriundo da filtragem da massa de Pet fundida. Por conter impurezas não pode ser reu�lizado 

no processo de produção do laminado. Para des�nação, desenvolvemos uma aplicação para a indústria 

calçadista, especificamente na produção de contrafortes para calçados. Periodicamente formamos uma 

carga destes resíduos e enviamos para empresa responsável pela transformação do item. 

No ano de 2020 foram encaminhados para a reu�lização cerca de 63 toneladas de borra de Pet.

E EnvironmentalSG - 
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E EnvironmentalSG - 

 • Demais resíduos

Tudo o que não é reaproveitado segue para empresas especializadas em reciclagem e des�nação final, 

abaixo os números referentes a 2020.

CLASSIFICAÇÃO TIPO DO RESÍDUO QUATIDADE KG DESTINAÇÃO FINAL 

CLASSE IIA 
PAPEL E PAPELÃO 545 

ENCAMINHADO PARA 

EMPRESA DE RECICLAGEM 

RESTOS DE MADEIRA 
ENCAMINHADO PARA 

INCINERAÇÃO 

CLASSE IIB 
SUCATAS DE FERRO 390 

ENCAMINHADO PARA EMPRESA 

DE RECICLAGEM OU REUTILIZADO 

PLÁSTICOS RECICLÁVEIS 1.733 ENCAMINHADO PARA 

EMPRESA DE RECICLAGEM

CLASSE

IIA e  IIB 

RESÍDUOS NÃO 

CONTAMINADOS POR 

AGENTES NOCIVOS A 

SAÚDE (VARRIÇÃO, PÓ DE 

PET, PAPEL TOALHA...) 

14.523 
ENCAMINHADO À EMPRESA 

RESPONSÁVEL PARA DESTINAÇÃO 

FINAL EM ATERRO

CLASSE I 

ESTOPAS, RESÍDUOS 

DE TINTAS 

7.000 

ENCAMINHADO À EMPRESA 

RESPONSÁVEL PARA 

DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO 

RESTOS DE VERNIZES 

E PRIMERS 

4.000

ENCAMINHADO À EMPRESA 

RESPONSÁVEL PARA 

DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO 

 • Gasto com des�nação final

O gráfico abaixo representa a melhora na gestão de nossos resíduos sólidos ao longo dos úl�mos anos. 

No ano de 2020 reduzimos em 28% o gasto com envio de resíduos para aterro, enquanto em relação 

ao ano de 2018, essa redução é de 78%.

Gasto com Resíduos por Tonelada
de Pet Processada

2018 2019 2020

R$ 2,62

R$ 0,79
R$ 0,57

R$

R$ 0,50

R$ 1,00

R$ 1,50

R$ 2,00

R$ 2,50

R$ 3,00



ESG
Environmental, Social 

and Governance
LAMIECCO

NOSSO COMPROMISSO COM AS

FUTURAS GERAÇÕES



18  |  Relatório de Impacto 2020

E G -S Social 

1. Os bene�cios que geramos para a nossa comunidade.

Oportunidades de emprego e renda: A LAMIECCO representa cerca de 28% dos índices de ICMS gerados 

pela indústria e comércio que retornam ao município de Montauri. É notório o impacto posi�vo da nossa 

instalação na cidade, uma vez que os linkages de produção foram responsáveis por construções de novas 

residências, comprasno mercado local, consumo de serviços, materiais diversos e fornecedores diretos. 

Uma caracterís�ca das áreas agrícolas é a saída dos jovens em busca de oportunidades de emprego nas 

grandes cidades. A LAMIECCO emprega químicos, administradores, contadores, advogados e outras 

especialidades, auxiliando na manutenção dos jovens na cidade. A remuneração dos nossos colaboradores 

é compa�vel e justa com os parâmetros de mercado. Incen�vamos as boas prá�cas de engajamento para 

que através da remuneração variável possamos ampliar os ganhos para todos, compar�lhando os 

resultados. Em 2020 além dos treze salários legais, pagamos bônus de quase um salário nominal no 

primeiro semestre e quase um salário nominal no segundo, perfazendo cerca de quase quinze salários 

nominais por ano para cada colaborador. O valor variou de acordo com o percentual de engajamento de 

cada colaborador.

Mudança no perfil tecnológico: a região de Montauri, ao norte do Rio Grande do Sul, é uma região 

predominantemente agrícola. Tendo em vista a importância de fortalecer a economia local, a LAMIECCO 

busca apoiar e desenvolver fornecedores e prestadores de serviço dentro do município de Montauri. 

Exemplos disso não faltam: adquirimos matéria prima local, materiais de uso geral, uniformes, 

embalagens, serviços de transportadora e suprimentos de informá�ca, totalizando no ano de 2020 o valor 

de R$ 4.178.999,70, gasto com folha líquida + fornecedores locais + vale alimentação. Montauri é uma 

pequena cidade, com menos de 2.000 habitantes. A par�r da instalação da LAMIECCO no município, 

agregamos valor ao material reciclado na região, empregando tecnologia de extrusão, pintura, gofragem, 

dentre outras, pela primeira vez na região. Além disso, montamos um CENTRO TECNÓLOGICO de ponta 

para a realização de P&D e GARANTIA DA QUALIDADE. Além dos equipamentos para inspeção dos 

quesitos da qualidade dos produtos, a produção de inovações incrementais e disrup�vas trouxe ao 

mercado pela primeira vez REVESTIMENTOS DECORATIVOS para a moldagem tridimensional: tecnologia 

aplicada na fabricação de móveis. Desenvolvemos aplicações em reves�mento con�nuo inéditas em PET 

reciclado, promovendo o desenvolvimento tecnológico e sustentável destas aplicações.

Fábrica da LAMIECCO em Montauri
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2. Como tratamos os nossos colaboradores.

BENEFÍCIOS:

• Vale alimentação

• Plano de saúde UNIMED para funcionários e dependentes, com uma contra par�da do funcionário  

de apenas 20%

• Auxílio combus�vel

• PLR (de até dois salário nominais por ano)

• Prêmio produ�vidade em 2020

• Seguro de vida

REMUNERAÇÃO:

A empresa se preocupa com o desenvolvimento e crescimento dos entes envolvidos, com atenção 

especial a um dos princípios que é:  “O crescimento do negócio é medido pelo crescimento dos entes 

envolvidos”. Dessa forma, de acordo com resultado de pesquisa de salário efetuada na região, a 

remuneração do �me está em torno de 20 % acima da média. Somando a isso ainda temos bene�cios 

(vale alimentação, vale combus�vel, seguro de vida e um ó�mo plano de saúde extensivo a família)  

e mais, temos um programa de  PLR em que o colaborador pode a�ngir até um salário  nominal a mais 

a cada semestre. 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL:

Nossa remuneração variável esta alinhada com os valores da empresa através de um programa de 

engajamento da equipe com metas individuais e cole�vas, com foco não somente em resultado, mas 

também no crescimento e desenvolvimento pessoal do �me. Os colaboradores são avaliados pelas 

lideranças semestralmente, ainda cada um deles responde por 3 indicadores (metas) que são divulgadas 

mensalmente com bastante transparência, são realizadas reuniões periódicas com o �me para 

comemorar os resultados e iden�ficar os pontos a desenvolver.
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3. O perfil de inclusão do trabalho em toda a nossa 
    cadeia produ�va.

INDICADORES 2019-2S 2020-1S 2020-2S

Empregabilidade 

Número total de Colaboradores                                                        38 35 41

Nº de sócios execu�vos

Colaboradores (em regime CLT)

Colaboradores (terceirizados / PJ)

Colaboradores (Estagiários / Bolsistas)

1 1 1

36 33 39

1 1 1

0 0

Qualificação

Nº de colaboradores com Nível Superior

Nº de colaboradores com Mestrado, Doutorado ou Especialização

7 9 12

3 3 3

Renda

Nº de colaboradores com remuneração acima de 2 salários mínimos 27 22 22

Diversidade

Nº de colaboradores do sexo feminino

Nº de colaboradores do sexo masculino

Nº de colaboradores com necessidades especiais

14 14 16

24 21 23

0 0 0

Inovação

Inves�mentos em P&D (acumulado do ano, em R$ mil)

Novos produtos (acumulado do ano, em unidades)

Total de produtos no por�ólio (em unidades)

Nº de so�wares registrados (total até o ano vigente)

Nº de patentes requeridas Brasil (total até o ano vigente)

Nº de patentes requeridas Exterior (total até o ano vigente)

Nº de patentes concedidas Brasil (total até o ano vigente)

Nº de patentes concedidas Exterior (total até o ano vigente)

86 43 118

1 1 1

6 6 6

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1
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4. Nossa colaboração com relação aos resíduos urbanos.

Bene�cios socioambientais da reciclagem de materiais plás�cos:

A cada
1 tonelada de

material reciclado
produzido:

Reduz 1,1 tonelada
em média de

resíduos plás�cos
dispostos em aterros

Gera empregos
de 3,16 catadores

que recolhem
esse volume de
material no mês

O que isso significa?

375 caminhões 
carregados

47 milhões de
garrafas Pet por ano

O levantamento realizado pelo WMF (Fundo Mundial para a Natureza), com base nos dados do Banco

Mundial, analisou a relação com o plás�co em mais de 200 países, e apontou que o Brasil produz em

média, 1Kg de lixo plás�co por habitante a cada semana.

A quan�dade reciclada pela LAMIECCO em um ano corresponde a produção de resíduos plás�cos de

uma cidade com 40 mil habitantes pelo mesmo período.

Consumo de PET Reciclado em 2020 - Por Tipo (em Kg)

RECICLADOS PÓS
INDÚSTRIA

RECICLADOS PÓS
CONSUMO

APARAS DE
LAMINADO

RECICLADO
IMPORTADO

841.009,80

726.718,35

508.192,20

175.240,50
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5. Como compar�lhamos os nossos resultados.

Dados de remuneração variável

Indicadores Sociais Internos

PLR R$ 294.820,59 Referente aos 2 semestres 

de 2020

Valor 2020 Observações

Prêmio Produ�vidade R$ 20.688,72

Alimentação R$ 114.033,78

Plano de Saúde R$ 329.944,44

Seguro de vida R$ 7.800,00

Presente de Natal R$ 6.000,00

6. Nosso nível de atendimento às legislações que regulam 
    a a�vidade.
A empresa atende as normas que regulamentam a operação, no que tange a parte ambiental seguimos 

as normas da Licença de Operação, des�nando todos resíduos gerados pelo processo com emissão 

de MTR. Atendemos as adequações de instalação  solicitadas para as renovações do Alvará . Também nos 

preocupamos com a saúde e segurança dos colaboradores, mantemos todos laudos atualizados, LTCAT, 

PPRA, PCMSO e Laudo de Ergonomia. Com atenção especial na qualidade de vida, bem estar e saúde dos 

colaboradores, fizemos um trabalho para reduzir a exposição aos voláteis, inves�mos em 2020 em 

equipamentos, ven�lação, alteração na composição de insumos, parceria com novos fornecedores, e 

assim conseguimos reduzir em mais de 60% a emissão voláteis. Hoje todos setores da fábrica tem a 

emissão dos vapores químicos abaixo dos níveis de tolerância. Alguns setores com a concentração 

abaixo do limite de quan�ficação.

Composto Norma/TWA Norma/STEL NR15 Resultado Setor

1 20 - 78 0,343 EXTRUSÃO

2 200 - 155 EXTRUSÃO300 4,78

3 400 - 310 EXTRUSÃO- 2,33

2 - 78 IMPRESSÃO- 21,961

2

3

4

1

2

3

4

5

6

200 300 155 25,14 IMPRESSÃO

IMPRESSÃO

IMPRESSÃO

LAMINAÇÃO

LAMINAÇÃO

LAMINAÇÃO

LAMINAÇÃO

LAMINAÇÃO

LAMINAÇÃO

50 75 -

-20 50

200

250

20

20

20

400

-

-

-

-

50

75

300

500 780

155

78

310

<0,26

<0,3252

2,1711

16,5609

2

0,31

2,4906

10,9734
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7. Os Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável que o 
    nosso negócio atende.

1- Erradicação da Pobreza: Na cadeia produ�va da LAMIECCO emprega-se catadores de resíduos 

plás�cos, como é do conhecimento de todos, trata-se de recursos humanos com baixíssimo nível 

de qualificação e com elevada necessidade de inclusão no mercado de trabalho. A LAMIECCO 

emprega indiretamente mais de 500 profissionais nesta área, contribuindo assim de maneira 

relevante para redução dos níveis de pobreza no seu raio de atuação.

2- Saúde e Bem Estar: O nosso processo de fabricação, é um processo limpo atendendo a quesitos de 

atoxicidade dos polímeros processados. Nossos colaboradores estão subme�dos a um ambiente salubre 

e de qualidade. Nossos clientes recebem nossos reves�mentos de origem reciclada, atóxicos e 

sustentáveis, garan�ndo elevados níveis de saúde ocupacional para quem os processa e u�liza nas 

aplicações finais.

3- Igualdade de Gênero: Hoje mais de 40% do �me é composto por colaboradoras do sexo feminino. 

30% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres. A LAMIECCO não dis�ngue sexo, raça ou 

crenças para determinação do nível de remuneração.

4- Água Potável e Saneamento: Reciclamos mais de 47 milhões de garrafas Pet por ano, boa parte 

desse volume é re�rada do meio ambiente e de rios, fazendo assim com que a LAMIECCO contribua 

para o saneamento ambiental.

5- Energia Limpa e Renovável: 

-Os produtos LAMIECCO são de origem reciclada e são recicláveis;

- A LAMIECCO u�liza em sua planta energia renovável;

- O uso de matérias primas recicladas evita a extração de Petróleo (que é um recurso finito);

6- Indústria, Inovação e Infraestrutura: Muitos de nossos produtos são de caráter inovador e até 

inéditos no mercado. Desta forma não só nossa estratégia mas também nossos resultados são 

impulsionados por pesquisas e desenvolvimentos e representam progresso e vanguarda para a 

empresa e o país.

7- Cidades e Comunidades Sustentáveis: A contribuição da LAMIECCO para cidades mais 

sustentáveis começa na reciclagem de resíduos urbanos, avançando para o processamento de 

fabricação limpa e inserindo produtos em sua maioria reciclados em aplicações anteriormente 

atendidas por PVC, um polímero cancerígeno, pela liberação de ácido clorídrico bem como outros 

materiais não sustentáveis como papéis resinados não recicláveis e laminados de alta pressão 

também não recicláveis.

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

saúde e
bem estar

igualdade
de gênero

água potável
e saneamento

energia limpa
e renovável

indústria, inovação
e infraestrutura

cidades e comunidades
sustentáveis
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8. A postura da empresa em relação ao COVID-19.

A LAMIECCO nasceu há 13 anos e logo no início da operação fomos surpreendidos com a "bolha 

imobiliária americana". Muita gente estava desesperada, o mercado em recessão e a bolsa de valores 

despencando. Nós não aderimos a crise, inclusive criando este slogan e multiplicando-o através da 

assinatura eletrônica dos nossos e-mails e através do nosso site. Depois vieram novas crises, como a 

que culminou com o impedimento de presidente, trazendo ao Brasil longos anos de recessão enquanto 

o mundo expandia. Joesley day, crise dos caminhoneiros, enfim: muitos eventos que pareciam ser o fim. 

Quando passam (e sempre passam), percebemos nunca duram para sempre. Foi assim em tempos de 

pestes, epidemias, surtos e guerras. Sempre passam! E o que fica: aprendizado. Por este motivo talvez 

faça sentido você dar um passo atrás, sair do olho do furacão e perceber: O que eu aprendo com o que 

está acontecendo. Posso garantir: se você se permitir os aprendizados serão inúmeros, em 3 esferas:

• Na forma como lido comigo (EU)

• Na forma como lido com o outro (O OUTRO)

• Na forma como com o ambiente (SEU MUNDO)

Refletir sobre isto e aprender sobre estas 3 esferas fará você sair desta crise muito maior do que você 

entrou. Nós na LAMIECCO estamos aproveitando o momento para refletir a este respeito. Estamos 

realizando muitos projetos para que possamos sair desta quarentena ainda melhores. 

Adotamos todos os protocolos contra a Covid 19
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1. Eventuais prá�cas no negócio que devem ser modificadas.

A Lamiecco passou a ser auditada no ano de 2014 pela Mar�nelli, sendo que a primeira auditoria foi 

contratada em 2015 para auditar 2014, na ocasião a Mar�nelli não conseguiu acompanhar o inventário 

em virtude da data de contratação. E desde 2018 não apresenta nenhum parecer com ressalvas. 

As orientações da auditoria são bastante importantes e são tratadas com prioridade para melhorias de 

processos, sempre obje�vando elevar o nível das demonstrações financeiras com segurança para todos 

que fazem uso das mesmas. Para 2021 elevou-se o nível de exigência com escopo de trabalho em 

fechamentos trimestrais.

No ano de 2020 não houve nenhuma ressalva. Em 2020 e anos anteriores, os trabalhos iniciaram no

úl�mo trimestre e consideramos que iniciar o trabalho de auditoria ainda no primeiro trimestre é uma 

prá�ca importante a ser modificada para que as eventuais melhorias sejam realizadas no decorrer do 

ano corrente.

Histórico das auditorias:

2014

Contratação em 2015, impossibilitando acompanhamento de inventário �sico. Ajustes relevantes de 

saldos de caixa, contas a receber, impostos a compensar e nas reservas para incen�vos fiscais de períodos 

anteriores contra o PL, requerem a reapresentação das demonstrações de períodos anteriores.

2015

Não houve contagem pela auditoria do estoque em poder de terceiros no valor de R$ 291.736,00

2016

Tributos diferidos rela�vos a prejuízos fiscais do IRPJ e CSLL sobre o LL no montante de R$ 1.735.138,00 

(com prejuízos contábeis recorrentes era incerto o lucro)

2017

Tributos diferidos rela�vos a prejuízos fiscais do IRPJ e CSLL sobre o LL no montante de R$ 1.612.946 

(com prejuízos contábeis recorrentes era incerto o lucro)

2018

Sem ressalvas

2019

Sem ressalvas

2020

Sem ressalvas
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2. O nível de transparência na divulgação dos resultados.

- Como divulgamos internamente os resultados:

Os resultados da empresa são divulgados mensalmente via e-mail e tratados em reuniões específicas 

com as equipes. A divulgação dos indicadores também é exposta no quadro mural da empresa.

- Publicações legais:

As publicações legais são realizadas anualmente em dois jornais, sendo o oficial do estado e outro 

regional onde a empresa está sediada.

- RCA

Nas reuniões de conselho também são apresentados os resultados com oportunidade para explanação 

e ques�onamentos dos números.

3. Conselho de administração com conselheiro(s) 
    independentes.

Formamos nosso CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO em 2014, logo após a empresa ser transformada 

em S.A. e ser inves�da pelo fundo FIMMA. A par�r deste período o nosso conselho passou a ser 

integrado por um sócio fundador, um indicado pelo fundo e um membro independente escolhido pelos 

fundadores em consenso com o fundo. Neste período, como conselheiro independente, �vemos a 

presença de Ricardo Jornada, diretor comercial da Cyrela, uma das maiores construtoras do país. Nos 

úl�mos 3 anos integra o nosso conselho de maneira consul�va, Giano D´Agos�ni, ex-CEO da Goodyear 

na América La�na. As reuniões do conselho de administração ocorrem com freqüência de 45 a 60 dias, 

onde par�cipam os gestores, diretores, sócios e conselheiro consul�vo independente, e são levados 

para ciência dos par�cipantes todos os temas relevantes e também consultado a opinião dos presentes 

sobre os temas discu�dos.

4. Comitês de gestão para evolução de temas importantes 
    para o crescimento da organização.

Em 2017 iniciamos a implementação de comitês de gestão para as seguintes áreas:

- Qualidade

- Melhorias de matérias-primas (ponto gel)

- Desperdício

- Evolução das vendas 

No início de 2021 implementamos o COMITÊ ESG, responsável por desenvolver e comunicar as polí�cas 

de Sustentabilidade, Social e de Governança da empresa. 
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5. Valores da organização alinhados com prá�cas de 
    transparência, é�ca e combate a corrupção.

É�ca e transparência são pedras fundamentais na LAMIECCO. Essa postura é fomentada em todos os 

níveis da organização. A LAMIECCO tem em seu DNA aspectos conservadores que blindem de prá�cas 

incertas.

6. Manual de melhores prá�cas corpora�vas.

Reforçamos a comunicação de boas prá�cas desde o processo de contração. Divulgamos a nossa cultura 

em vídeos, textos, postagens e eventos com o grupo. Implantamos em 2019 a polí�ca comercial, 

reforçando valores de missão, princípios, bem como alinhar e padronizar as prá�cas comerciais. O roteiro 

de vendas (Killer Pitch) corrobora uma comunicação para nossos clientes, uniforme e condizente com 

nossos valores e princípios.

//
SOLUÇÕES
LAMIECCO

DESENVOLVEMOS 
E CO-CRIAMOS A 
MELHOR SOLUÇÃO
Atuamos e desenvolvemos através da 
Co-criação entre a LAMIECCO e nossos 
clientes, entregando produtos no padrão 
de cor do cliente e sob medida de acordo 
com a necessidade do projeto. 
          Maior produ�vidade e lucra�vidade 
                      para nossos CLIENTES.

KNOW-HOW E 
ALTA TECNOLOGIA 
A DISPOSIÇÃO 

Fornecemos soluções que 
eliminam as dores:
• Consultoria técnica especialista 
em produtos e processos, garan�ndo 
eficiência, produ�vidade e redução 
de perdas • Produtos com alta 
estabilidade entre lotes nas cores 
     sólidas e madeirados.
         • 100% dos lotes com 
             controle de liberação 
                  e rastreabilidade.

TECNOLOGIA DE PONTA.
UM SÉCULO DE EXPERIÊNCIA! 
Nossos produtos são garan�dos pelo 
Centro Tecnológico LAMIECCO (CTL). 
Com profissionais,que somados possuem 
mais de 120 anos de experiência. 
Completa estrutura de equipamentos 
para análise de superficie e 
elaboração de laudos técnicos 
exclusivos para cada produto 
        e cliente;

PRODUZIMOS 
REVESTIMENTOS DE 
ALTA PERFORMANCE
Os Reves�mentos Ecológicos LAMIECCO 
têm maior resistência à luz UV, inclusive 
se comparado à similares importados:
• Maior resistência à riscos, químico e 
abrasão (26% > PVC e 50% > Papel); 
• Não amarelam • Barreira contra 
           gordura, mofo, cupim e umidade
                   • Possui ação an�microbiana, 
                         • Cores sólidas e excelente
                              ni�dez e naturalidade para
                                        os padrões madeirados.

GARANTIMOS 
NOSSOS PRODUTOS 

POR 5 ANOS
A LAMIECCO tem atuação de destaque nos 

mercados nacional e internacional. Produtos 
e serviços de alta qualidade para a indústria, 

para o seu negócio e para você. Com exper�se 
e clientes nos mais diversos mercados de 

reves�mento, portas e batentes, paredes e 
divisórias, móveis e objetos, molduras, 

guarnições e fitas de borda. 

PROMOVEMOS A 
ECONOMIA CIRCULAR
A LAMIECCO re�ra mais de 8 milhões 
de garrafas PET por mês do meio 
ambiente e u�liza na produção de 
produtos de alta QUALIDADE. 
Assim a LAMIECCO atua construindo 
capital econômico, natural e social.
Recolhemos as sobras do LAMIECCO 
junto aos clientes para serem 
RECICLADAS.

E
N

T
E

N
D

IM
E

N
T

O

O
D ATL US E R

O ESTADO 
DA ARTE

EM REVESTIMENTOS

Resistência 
à impactos, riscos 

e abrasão

Barreira contra
gordura e umidade.

Impermeável

Barreira contra
mofo e cupim

Não amarela.
Cores estáveis
entre os lotes

Alta resistência a 
produtos químicos e 

agentes manchadores

Ação
antimicrobiana

Produto 100%
ecológico.

Livre de PVC



29  |  Relatório de Impacto 2020

ES  -G Governance 

7. Canal de comunicação definido entre os diversos 
    stakeholders.

Com os colaboradores temos o CAFÉ COM A DIREÇÃO. É um evento mensal com 6 colaboradores, que 

visa estabelecer um canal aberto de comunicação com todo o �me. 

Além dele temos o encontro bimestral de ENGAJAMENTO, chamado CNS (Construindo Nosso Sucesso). 

É uma reunião com todo o �me, onde compar�lhamos ferramentas de desenvolvimento pessoal, falamos 

sobre os nossos valores e avaliamos o andamento dos nossos resultados. 

Existem reuniões semanais com as equipes de gestão, onde par�cipam os diretores, gerentes e lideranças 

convidadas.

8. Prá�cas de gestão de acordo com o estatuto.

O estatuto prevê a eleição de diretoria anualmente, fato que ocorre sempre no mês de novembro. 

São escolhidos o diretor presidente e os diretores adjuntos. Também são escolhidos anualmente os 

membros do Conselho de Administração, sendo um membro pertencente ao grupo “sócios fundadores”, 

um membro indicado pelo Fundo Inseed FIMMA e o terceiro membro escolhido em conjunto pelos dois 

grupos, chamado “conselheiro independente”. O Conselho de Administração tem um agenda anual de 

reuniões, com encontros a cada 45 dias para ouvir da administração sobre o andamento dos planos de 

expansão e demais temas relevantes da companhia. 

Mensalmente divulgamos os resultados da empresa conjuntamente com um relatório de administração. 

Acompanham o documento um relatório chamado PERFIL DAS VENDAS, com dados completos sobre 

o perfil dos nossos clientes e margens, bem como o relatório PERFIL DA PRODUÇÃO, com dados fabris. 

Soma-se a este material o resultados dos KPI´s, chamados internamente de INDICADORES DE 

DESEMPENHO.  Estes temas fazem parte da nossa polí�ca de transparência e são divulgados para a 

equipe e acionistas. Anualmente publicamos nossos resultados em um jornal de grande circulação, 

atendendo a exigências legais, acompanhado do parecer da auditoria independente, outra prá�ca 

sugerida pelo nosso estatuto.
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9. Como são as alçadas hierárquicas nos diversos níveis 
    da empresa.
A diretoria eleita tem alçada para as questões do dia-a-dia, inves�mentos e financiamentos até 

R$ 200.000,00. Acima disto os temas são deliberados em reuniões do Conselho de Administração.

FiscalControloladoriaDesenv. Humano

Diones

Gerência Administra�va

Adriane

(gerência) (contratar 2 meses) (gerência)
Financeiro

DP

RH
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SST 

COMPLIANCE/RISCO
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PATRIMÔNIO

AUDITORIA
EXTERNA

FATURAMENTO

TRIBUTOS

SPEDS

DP

RH

Endomarke�ng

Contabilidade

Sócios

Conselho

CEO
Alexandre

COO
Varela
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Gustavo

Produção Industrial

Anderson
Supply

(a contratar)
Manutenção/Kaisen

Maico
PCP/PCPM

Saiuri
P&D/Qualidade
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Mercado Interno

(gerência)
Mercado Externo
(em contratação)

Inteligência Negócio

Gerente Comercial
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Centro Técnico
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con�nua

Manutenção produ�va 
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Compras

Logís�ca/Exped.
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Almoxarifado
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Laminação

Pintura
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Pcp
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Estrutura Produtos

SGQ

Homologação 
Fornecedores/MP

P&D inovação 

LAUDOS TÉCNICOS

Construção civil/
Móveis

Revendas

Novos Mercados

Branding

Mídias e Promoção

TI



MAPEAMENTO DO MERCADO ATUAL

• Atualização do potencial 

e segmentação por cluster.

• Análise de concorrência.

31  |  Relatório de Impacto 2020

ES  -G Governance 

Com base na aliança com en�dades de classe específicas para cada segmento que atuamos, nossa área 

de inteligência busca informações para avaliação e validação do potencial consumo do mercado no qual 

é subdivido em cluster (grupo de clientes com o mesmo perfil de compra), conforme mostra a figura abaixo.

10. Como são analisadas as oportunidades de crescimentos, 
      bem como a definição das metas e leads, para a�ngimento 
      dos obje�vos de venda.

BUSCAR NOVOS MERCADOS

• Iden�ficar novas oportunidades

• Verificar compa�bilidade do

produto em outras aplicações

• Foco na exportação

QUALIFICAÇÃO DE LEADS

• Pesquisa com clientes 

e representantes

• CRM

• Curva ABC

CLUSTERS

MOLDURAS
PERFIS PARA

RECOBRIMENTO

PORTAS DE

PASSAGEM

MOLDURAS

P/ EXPORTAÇÃO
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Com o potencial de consumo estabelecido, definimos metas de crescimento para cada subsegmento e 

leads a serem buscados. Avaliamos case de sucesso, performance de produto, estrutura comercial e fabril. 

Atualmente possuímos 8% de share no mercado pesquisado e analisado por nossa área de inteligência. 

Nos úl�mos 3 anos apresentamos crescimento considerável, inclusive no período de pandemia. 

Para embasar e efetuar o a�ngimento da expansão do negócio, os vetores necessários para gerar o 

crescimento proposto são analisados e efetuados por um grupo específico par�cipando gestores e 

representantes de todas as áreas da empresa. Proposta de crescimento 2021 à 2025*.

* Vide plano de negócios.




