RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

É com imenso orgulho que apresentamos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade.
A BDOIS cultiva desde o início de sua história, há mais de uma década, as crenças e valores dos
seus fundadores. Somos uma empresa paranaense, que acredita no Brasil e nas pessoas, e que
não medimos esforços para construir relações próximas e duradouras. Acreditamos que este
relatório possa estreitar ainda mais o nosso relacionamento com todos os nossos públicos. A
BDOIS é uma empresa de capital fechado, portanto, não tem obrigações de divulgação de
informações periódicas, mesmo assim, decidimos elaborar o nosso primeiro relatório para
reforçar a transparência, um dos pilares de boas práticas de governança corporativa e do
compromisso assumido com nossa visão estratégica.
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1. CONHECENDO A EMPRESA
A BDOIS foi fundada em 21 de abril de 2008, em Londrina no Paraná com a chegada das primeiras
máquinas de serigrafia. Em 2012 expandiu-se para o mercado de segmento bancário, 2013 instalou-se em
Rolândia no Paraná e em 2014 iniciou no mercado com a aquisição de máquinas de alta tecnologia de
fabricação. Em 2018 ampliou seus negócios com a conquista de novos clientes, quadruplicando o seu parque
fabril. A BDOIS é uma empresa que nasceu com a vocação de estar sempre desenvolvendo novos mercados.

2. QUALIDADE
POLÍTICA DA QUALIDADE
Vide site
MSSÃO
Engenharia, produção e comercialização de produtos e soluções para os setores de comunicação visual,
energia, transporte e bens de capital, atendendo as exigências dos nossos clientes de modo a garantir
qualidade superior.
VISÃO
Ser uma empresa que cresce 25% ao ano, além de reconhecida nos seus campos de atuação por
proporcionar aos seus clientes: soluções customizadas, inovação, redução de custos, aumento de
produtividade e qualidade; com excelência e simplicidade.
VALORES
• Satisfação do cliente; Proximidade com o cliente; Amor pelo que faz; Segurança; Lucro; Ética e
responsabilidade
POLÍTICA AMBIENTAL
A BDOIS na busca da melhoria contínua e ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está
comprometida em promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio ambiente através de:
• Adoção da coleta seletiva;
• Ações que visem à redução do consumo de energia;
• Ações para evitar o desperdício de água.
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3. ATUAÇÃO
DE ROLÂNDIA PARA O BRASIL
A BDOIS atende seus clientes em todas as regiões do Brasil mantendo o mesmo nível de qualidade.
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4. TEMAS RELEVANTES
Neste relatório elencamos os temas relevantes para a sustentabilidade do nosso negócio, para conhecer mais,
veja abaixo a descrição detalhada de cada um deles.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Quando crescemos juntos,
vamos mais longe.
Seguir os princípios da sustentabilidade vai muito além das iniciativas que implementamos para
minimizar os impactos negativos das nossas operações. Significa também potencializar os impactos positivos,
promovidos por meio do desenvolvimento econômico e social das comunidades locais, da geração e
distribuição dos valores econômicos gerados por nossos negócios na região. Esta geração de valor e impactos
positivos podem se dar por meio de diversas formas: geração de emprego, pagamento de impostos,
investimentos em infraestrutura, escolha prioritária de fornecedores locais, qualificação de fornecedores e
capacitação de mão-de-obra local, entre outras.
Em 2019 foram gerados mais de 110 empregos diretos e mais de 160 indiretos.

MEIO AMBIENTE
Queremos deixar um legado positivo para as próximas gerações, portanto,
estamos comprometidos com a melhoria do nosso desempenho ambiental.
O compromisso com o meio ambiente é um dos nossos valores empresariais. Buscar continuamente os
melhores índices de produtividade das operações e o alto grau de qualidade de nossa produção sem geração
de resíduos ou retalhos, significa manter elevados índices de desempenho ambiental. Atuamos em
conformidade com a legislação brasileira, adotamos padrões normativos em nossas atividades e conversamos
continuamente com os nossos parceiros sobre o meio ambiente.
Em 2019 foram destinados a parceiros homologados para tratamento de resíduos mais
de 300 toneladas de materiais, entre eles AÇO, PLÁSTICO, PAPEL, MADEIRA e MATERIAIS
CONTAMINADOS.
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AÇÃO SOCIAL – PROGRAMA “BDOISCARE”
Acreditamos que a ação social está diretamente ligada a um dos
mandamentos deixados por Jesus que é o amor ao próximo.
A BDOIS, sempre está engajada em ações sociais da região norte do Paraná, e sempre que é acionada por
ONG’s, casas de apoios e demais grupos com o objetivo de ajuda ao próximo, a BDOIS não mede esforços para
ajudar, frequentemente participa de projetos de doação e arrecadação de alimentos, brinquedos, fraldas
geriátricas, campanhas internas de doação de sangue entre outras ações.

Em 2019 foram realizadas várias ações sociais no que tange a ajuda com alimentos e
roupas a diversas famílias da cidade de Rolândia e região, reformas de escolas, eventos para
crianças, doações de brinquedos, instrumentos musicais, roupas para famílias, escolas,
organizações e demais entidades. Também há campanhas internas de doações de sangue, e
coleta de roupas e alimentos, todas ações são registradas no Instagram oficial. Foram
aproximadamente 30 famílias ajudadas, mais de 10 entidades amparadas e mais de 500
crianças beneficiadas.

@bdoiscare

SAÚDE E SEGURANÇA
O maior patrimônio é a vida, a maior proteção é a prevenção.
Temos a Segurança como prioridade na BOIS. Ano após ano, esse valor é compartilhado e reforçado, como
parte da nossa cultura de cuidar de nós mesmo e dos que nos rodeiam. A BDOIS adota a filosofia de que todo
acidente pode e deve ser evitado e transmite isso como verdade em seu ambiente de trabalho. A não
observância das normas de segurança, implica em penalidade de advertência e/ou dispensa do infrator.

Política de segurança: “Promover a proteção da vida e saúde de seus colabores,
mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro, cumprindo todas as normas e
regulamentos referentes a saúde e segurança do trabalhador, treinando e orientando os
colaboradores nos aspectos de saúde, segurança e meio ambiente.”
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GESTÃO DE PESSOAS
Um desafio inspirador

O capital humano é o maior bem de qualquer empresa. E na BDOIS, o compromisso com todos os
colaboradores, sejam próprios ou terceiros, é um valor expresso, que motiva a melhoria contínua das nossas
práticas de gestão de pessoas. Isso inclui uma política de remuneração alinhada ao mercado, o cuidado
constante com a saúde e o bem-estar, a promoção de um ambiente de trabalho seguro e o investimento na
formação e na capacitação de nossos profissionais.

DIREITOS HUMANOS
Princípios orientadores das nações unidas sobre empresas e direitos
humanos es 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A Bdois repudia qualquer forma de exploração das pessoas pelo trabalho, quer seja ele compulsório, forçado,
escravo ou infantil e declara que possui o compromisso com o respeito aos direitos humanos e segue os
princípios orientadores das nações unidas para os negócios e Direitos Humanos mantendo-os disponíveis
publicamente em nosso site.
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MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS
Os insumos utilizados possuem origem rastreável
Nos preocupamos em trabalhar com as matérias primas de origem rastreável, como é o caso da madeira que
utilizamos em nossas embalagens, que são de origens de reflorestamento.

FORNECEDORES
Acreditamos em nossos parceiros e somente juntos podemos crescer
A BDOIS frequentemente realiza auditorias em seus fornecedores que além da auditoria de processo e produto
também realizada auditoria socioambiental, garantindo assim a ideia de sustentabilidade em toda sua corrente
desde os seus fornecedores até os seus clientes que compartilham dessa mesma linha de trabalho.

5. LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
A BDOIS honra com todos os compromissos, leis e obrigações trabalhistas para com os seus
colaboradores e parceiros.

6. CÓDIGO DE CONDUTA
A BDOIS, através do seu código de conduta ajuda a estabelecer um relacionamento com colegas de
trabalho, clientes e fornecedores que tenha como referência alguns dos valores mais importantes, tais como
o respeito, a responsabilidade e a honestidade.

7. CÓDIGO DE ÉTICA
Acreditamos que o sucesso de uma organização depende, entre outros fatores, da imagem positiva
que ela mantém junto aos seus acionistas, clientes, fornecedores e comunidade. É necessário que eles se
sintam confiantes em estar se relacionando com uma empresa séria e honesta, regida pelos mais elevados
padrões de conduta ética.

