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Mensagem da 
administraçãoPara garantir 

seu crescimento 
com base na 
sustentabilidade, 
a Metalfrio preza 
por altos níveis 
de qualidade e 
excelência em 
seus processos, 
garantindo a 
satisfação de 
seus clientes e 
sua capacidade 
de inovação

Com grande satisfação apresentamos o pri-
meiro Relatório de Sustentabilidade da Me-
talfrio Solutions (Brasil). Esta publicação tem 
como objetivos transparecer às partes inte-
ressadas as ações socioambientais de nosso 
empreendimento, o comprometimento à 
sustentabilidade dos negócios e geração de 
valor ao desenvolver junto aos clientes pro-
dutos e serviços inovadores com alta tecno-
logia, qualidade e confiabilidade.

Fundada no ano de 1960, a companhia é 
uma multinacional brasileira de sistemas de 
refrigeração com focos nos setores de bebi-
das e sorvetes com atuação em mais de 108 
países e 5 unidades industriais (duas no Bra-
sil, uma no México, uma na Rússia e uma na 

Turquia), o que representa um crescimento 
estratégico focado nas necessidades globais 
e regionais de seus clientes em todo o mun-
do.

Somos um dos maiores produtores mundiais 
de refrigeradores comerciais do tipo plug-in 
presente em 90,5% nos pontos de vendas 
brasileiros e líder no mercado latino-ameri-
cano. Pioneiros em eliminar os gases CFC em 
todo o portfólio, reforçamos nossa vocação a 
atuar de forma sustentável ao utilizar gases 
refrigerantes amigáveis ao meio ambiente 
em nossos produtos. 

Para fortalecer o compromisso com a susten-
tabilidade, a Metalfrio otimizou a eficiência 
dos produtos reduzindo o consumo energé-
tico de kWh/dia em 30% nos últimos anos. 
Houve uma redução de 16% no consumo de 
água, 14% em energia e 14% em geração de 
resíduos sólidos através de conscientização 
e aperfeiçoamentos de processos. Possui 
também como foco realizar projetos de res-
ponsabilidade social ao atuar junto à comu-
nidade como ações de educação ambiental, 
plantios de mudas nativas para compensa-
ção de carbono e parcerias com o meio aca-
dêmico. 

Para garantir seu crescimento com base na 
sustentabilidade, a administração corpo-
rativa da empresa preza por altos níveis de 
qualidade e excelência em seus processos, 
garantindo a satisfação de seus clientes e 
sua capacidade de inovação. A companhia 
– de capital aberto e com ações negociadas 
na Bolsa de Valores de São Paulo – também 
investe em Pesquisa e Desenvolvimento de 
produtos e gestão de impactos ambientais. 

Atualmente somos a empresa mais inovado-
ra do segmento no mercado latino america-
no que fornece o sistema de prestação de 
serviços de última geração, o Life Cycle, onde 
realizamos manutenção, movimentação, re-
posição de peças e revitalização dos produ-
tos a fim de estender sua vida útil.

Convidamos todos a conhecerem nossas 
práticas e avanços. Nosso objetivo é evoluir 
no tema da sustentabilidade e consolidar 
cada vez mais a nossa liderança.

Boa leitura!
Fabio Figueiredo
Country Director

  (GRI 102-14)
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Sobre o relatório 
  (GRI 102-46, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-56)

A Metalfrio Solutions S.A (Brasil) tem o or-
gulho de apresentar seu primeiro Relatório 
de Sustentabilidade, elaborado de acordo 
com a GRI Standards: opção “Essencial”.

Para definir o conteúdo foi realizada uma 
consulta aos principais grupos de interes-
se com o intuito de levantar os temas mais 
relevantes a serem reportados. Com isso, 
foi elaborada uma Matriz de Materialidade, 
apresentada a seguir. 

Este relatório, em português e inglês, está 
disponível para visualização ou download no 
site da empresa: http://www.metalfrio.com.
br/site/brasil/pt/home/home.aspx

Matriz de materialidade
  (GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47)

Para definir o conteúdo deste relatório – e 
respectivos indicadores GRI –, a Metalfrio 
realizou no início de 2018 um processo es-
truturado de consulta aos seus stakeholders, 
ou públicos de interesse, que resultou na ela-
boração da Matriz de Materialidade. 

Assim, foram listados os assuntos de maior 
relevância para a organização e seus públi-
cos de interesse, considerando também a 
definição dos principais aspectos e impactos 
econômicos, sociais e ambientais relaciona-
dos aos negócios.  

Ferramenta de engajamento
O recurso utilizado para mapear os assuntos 
que compõem a Matriz de Materialidade foi 
a aplicação de um questionário on-line com 
base nas diretrizes da GRI; em pesquisas so-
bre temas relevantes para o setor e nos con-
ceitos estratégicos da Metalfrio.

O estudo abordou três grandes temas – De-
sempenho Ambiental, Desempenho Social e 
Desempenho Econômico e Responsabilida-
de pelo produto –, cada um deles abrangen-
do sete assuntos, que foram ordenados do 
mais relevante (1) até o menos relevante (7). 
Com isso, foi possível conhecer a opinião da 
Metalfrio e seus stakeholders a respeito de 21 
diferentes assuntos.

Os negócios cobertos neste relatório in-
cluem as operações da Metalfrio no Brasil 
e o escopo dos indicadores de sustentabili-
dade se refere aos resultados das unidades 
da Metalfrio de São Paulo e Mato Grosso do 
Sul. 

O ciclo de emissão do relatório será anual 
e, desta vez, a companhia optou por não 
realizar verificação externa do documento.

Para contatos relacionados ao Relatório de 
Sustentabilidade da Metalfrio 2017, dispo-
nibiliza o seguinte canal de relacionamen-
to: nakamurac@metalfrio.com.br; Camila 
Nakamura – telefone: (5511) 2627-9123.

Definição de stakeholders
Para a definição dos públicos de interesse a 
serem consultados na Matriz de Materialida-
de, foram eleitos aqueles considerados estra-
tégicos para o desempenho dos negócios 
da empresa como clientes, colaboradores 
e fornecedores. Essa escolha foi feita com 
base no impacto das atividades, produtos e 
serviços da companhia sobre esses públicos, 
bem como de suas expectativas, interesses e 
capacidades. O engajamento oferece ferra-
mentas para a eficácia do processo decisório 
da empresa, contribuindo para o desenvol-
vimento de relacionamentos a longo prazo. 

Tópicos materiais
Com os resultados obtidos a partir da consulta 
aos diversos públicos, foi possível elaborar um 
gráfico que revela os quatro assuntos conside-
rados mais relevantes, tanto pelos stakeholders 
como pela alta gestão da Metalfrio, distribuí-
dos em três temas e respectivos assuntos:

•  Desempenho Ambiental: Mudanças climá-
ticas e Impactos ambientais de produtos.

•  Desempenho Social: Saúde e segurança 
dos colaboradores.

•  Desempenho Econômico e Responsabili-
dade pelo Produto: Resultados financeiros. 
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Após a elaboração da Matriz de Materialidade, foi realizado um levantamento de todos os indicadores GRI relaciona-
dos aos aspectos materiais identificados, bem como a definição de indicadores relevantes. Após completar todo esse 
processo, foi estabelecido o conjunto de indicadores reportados neste relatório.

Temas materiais
Públicos 

impactados
Correlação GRI 

Standards
Abordagem de gestão da  
Metalfrio e avaliação da abordagem de gestão 

Resultados 
financeiros: 
apresentar de maneira 
transparente o 
resultado financeiro 
e desempenho 
econômico da 
empresa.

Colaboradores
Liderança

Investidores
Bancos

GRI 201-1

As demonstrações financeiras da Metalfrio incluem 
as demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas, que são preparadas conforme as normas in-
ternacionais de relatório financeiro (“IFRSs”) emitidas 
pelo “International Accounting Standards Board – IASB” 
e também de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, que seguem os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPCs”) e demais instruções emitidas pela Comissão 
de Valores Mobiliários -  CVM. As demonstrações são 
auditadas por empresa de auditoria independente 
externa registrada junto à CVM e são divulgadas nas 
versões português e inglês, nos endereços eletrôni-
cos www.metalfrio.com.br/ri e www.cvm.gov.br. 

Temas materiais e abordagem de gestão
  (GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Temas materiais
Públicos 

impactados
Correlação GRI 

Standards
Abordagem de gestão da  
Metalfrio e avaliação da abordagem de gestão 

Mudanças climáticas: 
conhecer ações 
relacionadas ao 
mapeamento de 
emissões de Gases de 
Efeito Estufa geradas 
pela Metalfrio e 
iniciativas de controle e 
redução de emissões.

Clientes
Sociedade

Investidores
Colaboradores

GRI 201-2,
GRI 302-1,  
GRI 302-2, 
GRI  302-3, 
GRI 305-1, 
GRI 305-2, 
GRI 305-3, 
GRI 305-4, 
GRI 305-5, 
GRI 305-6, 
GRI 305-7

As principais formas de gestão relacionadas a este 
tema envolvem o monitoramento do consumo de 
água e energia e a geração de resíduos associados às 
atividades de manufatura dos produtos da empresa. 
O SGA – Sistema Gestão Ambiental – é a principal 
área responsável pelas ações tanto da fábrica de Três 
Lagoas (MS) quanto da matriz, em São Paulo. 
Além do atendimento legal, algumas iniciativas vo-
luntárias proporcionaram reduções significativas no 
consumo de água, energia e geração de resíduos em 
2017, nas duas unidades da empresa: 
•  Consumo de água por produto produzido: redução 

de 16% na comparação com o ano anterior. Princi-
pais ações: desativação do tratamento superficial 
em Três Lagoas; manutenção de vazamentos e re-
dução da vazão das válvulas de banheiros.

•  Consumo de energia por produto produzido: redu-
ção de 14% quando comparado a 2016. Principais 
ações: aumento de produtividade, possibilitando o 
encerramento das atividades de montagem em ter-
ceiro turno; substituição de lâmpadas por LED; me-
lhorias de filtros de subestações e gestão dos apare-
lhos de ar condicionado. 

•  Geração de resíduos sólidos por produto produzido: 
redução de 14% na comparação com 2016, princi-
palmente devido à otimização das embalagens de 
fornecedores.  

A fábrica da Metalfrio em Três Lagoas (MS) possui o 
Selo Verde e conta com auditoria externa do Senai.
Salvo legislação em contrário, a Metalfrio planeja se-
guir com a melhoria contínua e atingir outros 15% de 
redução, até 2020, em cada um dos tópicos acima.
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Temas materiais
Públicos 

impactados
Correlação GRI 

Standards
Abordagem de gestão da  
Metalfrio e avaliação da abordagem de gestão 

Impactos ambientais 
de produtos: 
conhecer as ações 
da empresa para a 
gestão de impactos 
ambientais desde a 
fabricação, durante o 
uso e pós consumo de 
seus produtos 

Clientes
Sociedade

Investidores
Colaboradores

GRI 301-1,
GRI 301-2, 
GRI 301-3,
GRI 302-1, 
GRI 302-2, 
GRI 302-3,
GRI 303-1, 
GRI 303-3, 
GRI 304-2,
GRI 306-1, 
GRI 306-2, 
GRI 308-1

Além dos itens descritos acima, em "Mudanças cli-
máticas", também são destacados aqui os esforços 
realizados para maximizar a utilização de greenhouse 
gases tanto para o sistema de refrigeração como para 
o agente expansor da espuma de poliuretano, utiliza-
do no isolamento térmico dos produtos da empresa. 
No caso do agente expansor, toda a produção já foi al-
terada para utilizar o ciclopentano, que não prejudica 
a camada de ozônio e tem efeito estufa praticamente 
nulo. Em relação ao fluido refrigerante, 45% da produ-
ção já foi convertida ao uso do gás propano em subs-
tituição ao R134a, cuja liberação na atmosfera agrava 
o efeito estufa. Até 2020, a companhia planeja con-
verter 100% da produção para uso do gás propano.
Outro impacto muito importante é o consumo de 
energia dos produtos quando utilizados pelos clien-
tes. De forma voluntária e por meio de um esforço 
conjunto com os principais clientes, em parceria com 
universidades e centros de pesquisa, foi obtida uma 
redução média de consumo de 30% entre 2010 e 
2018. As principais ações para alcançar esta redução 
foram: projeto do sistema de refrigeração, desenvol-
vimento e utilização de componentes de maior efi-
ciência energética e a adoção de controladores ele-
trônicos. 
A Metalfrio passa por diversas auditorias de clientes, 
incluindo Ecovadis e Sedex, e também realiza testes 
de produtos em laboratórios independentes.

Temas materiais
Públicos 

impactados
Correlação GRI 

Standards
Abordagem de gestão da  
Metalfrio e avaliação da abordagem de gestão 

Saúde e segurança: 
conhecer as ações 
voltadas à saúde 
e segurança dos 
colaboradores.

Colaboradores
Clientes

GRI 403-1, 
GRI 403-2, 
GRI 403-4

Houve a adequação do parque fabril com foco nas 
normas regulamentadoras NR12 e NR10, que contri-
buem significativamente para redução da frequência 
e gravidade dos acidentes de trabalho. As ações de 
prevenção e redução de acidentes são realizadas na 
fábrica em Três Lagoas (MS) e são coordenadas pela 
área de segurança, saúde e meio ambiente.
A Metalfrio recebe vistoria do Ministério do Trabalho e 
passa por auditorias no quesito segurança elétrica de 
produtos, conforme portaria 371, do Inmetro. Todos 
os produtos são certificados, atendendo a legislação 
específica.
Por meio de uma gestão com foco nas pessoas e a 
extensão de benefícios – como o plano de saúde para 
todo o nível operacional –, a melhoria do clima orga-
nizacional está contribuindo significativamente para 
a redução do turn over e do absenteísmo.  Em 2017 
houve uma nova pesquisa de clima cujo resultado vai 
contribuir para a sustentação das melhorias atingidas 
até agora.
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A Metalfrio
  (GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-7)

A Metalfrio é uma empresa que reúne 
experiência, tecnologia e flexibilidade, 
sempre próxima de seus clientes e dos 
clientes de seus clientes
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História
A Metalfrio foi criada em 1960 para produzir 
componentes de sistemas de refrigeração, 
porém, mudou rapidamente seu foco para 
atender às demandas específicas do merca-
do, a partir da chegada de grandes fabrican-
tes mundiais de bebidas e sorvetes no Brasil. 

A história da Metalfrio está entrelaçada com 
o próprio surgimento e desenvolvimento da 
indústria de refrigeração comercial no país. 
Anteriormente, cada fabricante produzia 
seus próprios equipamentos.  

Em 1989, a fabricante de eletrodomésticos 
Continental 2001, uma das líderes brasilei-
ras em fogões para uso doméstico, adquiriu 
participação majoritária na Metalfrio. Dois 
anos depois, o grupo alemão Bosch Siemens 
Hausgerate, ou BSH, adquiriu a Continental 
2001 e o restante da participação no capital 
social da Metalfrio. Dessa forma, a Metalfrio 
passou a ser uma divisão da BSH, que inves-
tiu fortemente para torná-la a primeira uni-
dade industrial ecologicamente projetada 
em seu setor na América Latina. A partir de 
2000, a BSH decidiu transformar a Metalfrio 
em uma empresa independente, e passou a 
ser constituída como uma subsidiária em 3 
de dezembro de 2001, recebendo a denomi-
nação Metalfrio Solutions Ltda.

Em janeiro de 2004 iniciou-se uma nova fase 
na história da Empresa, quando Metalfrio foi 
vendida pela BSH para um Fundo de Investi-
mento Brasileiro e três anos mais tarde, em 
abril de 2007, se tornou uma Companhia de 

Capital Aberto passando a ter suas ações ne-
gociadas na Bolsa de Valores de São Paulo.

Com o objetivo de tornar a companhia uma 
das líderes mundiais do setor de refrigeração 
comercial plug-in até 2010, através dos inves-
timentos realizados nos últimos anos, inicia-
ram um processo de crescimento acelerado, 
focado na ampliação das margens de renta-
bilidade com incentivos apropriados para os 
funcionários, na redução de custos, aumento 
da eficiência da cadeia de valor e inovação 
de produtos, na aceleração do crescimento, 
internacionalização do grupo e na aplicação 
de melhores práticas de governança corpo-
rativa. 

Passou-se a priorizar a geração de valor, e o 
crescimento nos resultados foi obtido por 
meio do direcionamento dos negócios para 
produtos mais rentáveis e ganhos de eficiên-
cia, com aumento da produtividade através 
de reorganização de layout, Kaizen e cronoa-
nálise, para analisar tempo o necessário para 
realizar as atividades e utilização de gabaritos 
para montagem. Paralelamente, a empresa 
obteve certificações para seus produtos nos 
principais mercados consumidores em que 
atuava e/ou pretendia atuar e diante dos 
principais clientes internacionais. 

Em 2006 foi inaugurada uma nova plataforma 
industrial em Três Lagoas, em Mato Grosso 
do Sul, com o objetivo de adequar a capaci-
dade de produção à crescente demanda dos 
mercados brasileiros e latino-americanos. 
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Linha do tempo

Fazer uma Metalfrio melhor está em suas mãos.

1716

1960
• Fundação da Metalfrio.

1963
•  Primeira fábrica 

da Metalfrio em 
São Paulo.

1970
•  Criação de expositores de baixa temperatura, 
com foco em tecnologia e qualidade. 

•  Redução de 50% no consumo de energia: 
primeira empresa do setor a substituir a lã de 
vidro pela espuma de poliuretano como iso-
lante térmico. 

1976
•  Lançamento dos primeiros exposito-

res verticais da América Latina com 
portas de vidro antiembaçatnte e sis-
tema Frost Free, que dispensa o des-
congelamento para limpeza. 

1992
•  A Metalfrio foi a primeira em-

presa a introduzir máquinas 
automáticas de venda (vending 
machines) no Brasil, em parceria 
com a Royal Vendors/Coinco 
(bebidas) e Polyvend (salgados).

1980
•  Início da produção 

de Chest Freezer 
para o varejo.

2008
•  Expansão da fábrica em Três Lagoas (MS), tor-

nando essa unidade, uma referência da indús-
tria mundial de refrigeração comercial.

•  Compra de 71% das ações da holding Senocak, 
controladora da Klimasan.

•  Início da produção de freezers com gás refrige-
rante R290, totalmente ecológico.

2007
•  Abertura de capital na bolsa de valores.
•  Aquisição de duas empresas no México, Nie-

to e Enerfreezer, com capacidade de produ-
ção de 270 mil unidades anuais,  e prestação 
de serviços à sua planta mexicana. 

2012
•  Inserção do Smart Geolocalizador nos refrigeradores e 

alerta de problemas por meio de novo sistema. 
•  Lançamento Showcase e World Cup, que aumentou 

a diferenciação dos produtos no Ponto de Venda 
(PDV), com a geladeira sendo vista como ferramen-
ta de marketing. Esses produtos foram utilizados na 
Copa e nas Olimpíadas no Brasi.

2009
•  Lançamento do inovador modelo VK43 com opção 

de gás refrigerante CO2, que reduz em 97% a emis-
são direta de agentes que contribuem para o aque-
cimento global, e permite a troca de todo o conjun-
to de refrigeração em menos de 5 minutos, por meio 
do sistema de Cassete.

1998
•  Investimento de US$7 milhões na construção da 

primeira fábrica de refrigeração comercial total-
mente ecológica da América Latina. Substitui-
ção do CFC por gases menos poluentes, aprova-
dos pelo protocolo de Montreal, tornando seus 
produtos 100% ecológicos. 

2001
•  Lançamento da linha de Chest Freezers Economizers, 

50% mais econômica do que os modelos disponíveis 
no mercado.

•  Com o objetivo de fortalecer ainda mais seu foco na 
prestação de serviços, a empresa passou a se chamar 
Metalfrio Solutions.

2005
•  Fundação de unidade industrial na 

Turquia para atender o mercado 
europeu, a qual foi concretizada em 
2006 com a criação de uma joint 
venture com o grupo turco OzLider.

2006
•  Expansão na Europa: foram adquiri-

dos ativos na Dinamarca e na Rússia, 
pertencentes à Caravell e Derby. 

•  Inauguração de uma nova platafor-
ma industrial em Três Lagoas, Mato 
Grosso do Sul.

2003
•  Recebimento 

da certificação 
ISO 9001:2008.

2015
•  Recebimento da certificação Selo Verde, obtida por meio da implantação 

do programa de ecoeficiência na planta de Três Lagoas.
•  No terceiro trimestre de 2015, a companhia adquiriu a participação re-

manescente do sócio minoritário da Enerfreezer no México. - No quarto 
trimestre de 2015, a companhia constituiu uma subsidiária na Bolívia (Me-
talfrio – Bolívia),em Santa Cruz de la Sierra, para prestação de serviços de 
manutenção de freezers para atender demandas na América Latina.

2014
•  Início da reforma de equipa-

mentos para o mercado do 
Nordeste em Vitória de Santo 
Antão (VSA).

2016
•  Lançamento da Cervejeira 

Residencial Beer Maxx, que 
possibilita cerveja gelada 
de forma profissional em 
residências. 

2017
•  Lançamento da Next Gen, nova linha de freezers horizontais para 

sorvetes, com sistema pioneiro de troca de molduras.
•  Constituição de uma subsidiária na Nigéria (Metalfrio – Nigéria), lo-

calizada em Lagos e adquiriu 90% de participação societária na Sa-
bcool. com o objetivo de comercializar refrigeradores no mercado 
norte do continente africano.
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Atuação
Multinacional de origem brasileira, a Metal-
frio Solutions S.A é uma sociedade por ações 
de capital aberto e sua sede está localizada 
na cidade de São Paulo. Considerada uma 
das maiores fabricantes mundiais de equi-
pamentos de refrigeração comercial do tipo 
plug-in, especialmente aqueles classificados 
como Ice Cold Merchandiser (ICM), a Metal-
frio é uma empresa que reúne expertise, tec-
nologia e flexibilidade, sempre próxima de 
seus clientes e dos clientes de seus clientes. 

Com atuação no mercado de refrigeração 
comercial e doméstica, a empresa tem em 
seu portfólio as principais marcas mundiais 
e regionais de bebidas, sorvetes, alimentos e 
comércio varejista, oferecendo soluções cus-
tomizadas que fazem a diferença na exposi-
ção dos mais variados produtos nos pontos 
de venda. 

A companhia opera em 108 países além do 
Brasil, como Turquia, Dinamarca, Rússia, Esta-
dos Unidos, México, Bolívia, Argentina, Polô-
nia, entre outros, e foi a primeira na América 
Latina a introduzir expositores verticais com 
portas de vidro antiembaçante e o sistema 
Frost Free. Também foi a pioneira na intro-
dução de máquinas automáticas de venda 
(vending machines) no Brasil e a primeira 
empresa das Américas a desenvolver refrige-
radores com gás CO2 e Deck Removível. 

Contando com o mais completo portfólio de 
produtos, a companhia reúne diferentes mar-
cas de refrigeração comercial – Metalfrio, marca 
para produtos produzidos em todas as unidades; 
Derby, Caravell e Klimasan, marcas utilizadas nas 
unidades da Europa – para atender às diferentes 
necessidades e mercados. 

Mais do que produtos, a Metalfrio Solutions ofe-
rece ferramentas de merchandising nos pontos 
de vendas e a melhor estratégia para o negócio 
de seus clientes por meio da customização de 
soluções completas, da conceituação dos pro-
dutos, passando pela fabricação e distribuição 
até o pós-venda. Dessa forma, a empresa cons-
truiu um sólido compromisso com seus clientes, 
acompanhando seu crescimento e atendendo 
às suas necessidades em todo o mundo.

Com uma capacidade de produção de 1,5 mi-
lhão de unidades por ano, está presente em 
praticamente todos os continentes e possui 5 
unidades industriais com localização estratégica 
(duas no Brasil, uma no México, uma na Rússia 
e uma na Turquia), além de nove centros co-
merciais localizados no Brasil, Bolívia, Argentina, 
México, Estados Unidos da América, Indonésia, 
Nigéria, Turquia e Rússia. Produz equipamentos 
com a mais avançada tecnologia e com uma es-
trutura de distribuição global, por meio de ven-
da direta ou por meio de distribuidores e repre-
sentantes comerciais.

A Metalfrio possui a sede administrativa em São Paulo, SP: Av. Abrahão 
Gonçalves Braga, 412 - Vila Liviero, São Paulo – SP; e a fábrica em Três Lagoas 
– MS: Av. Youssef Ahmad el Jarouche, s/n° - Distrito Industrial 2. 

Sua equipe altamente experiente e compro-
metida alcançou junto aos seus clientes no 
Brasil índices de satisfação acima de 90%, se-
gundo pesquisa da GFK Indicator. 

Life Cycle
O Life Cycle é o serviço 360 graus da Metalfrio 
que, com sistemas de última geração e peças 
originais com pronta entrega, oferece a rápi-
da identificação de problemas e manuten-
ção preventiva e corretiva. Além disso, faz a 

reposição imediata de peças – tanto de refri-
geradores quanto de equipamentos food ser-
vice, evitando que o estabelecimento pare.

O Life Cycle atende mais de 5 mil municípios 
em todo o Brasil por meio de sua Rede Auto-
rizada, formada por mais de 400 postos e 2 
mil profissionais treinados e capacitados, res-
ponsáveis pela gestão de 5 milhões de equi-
pamentos. Nesta ampla cadeia de operação, 
a empresa garante o funcionamento ade-
quado dos equipamentos com manutenção 
no próprio ponto de venda.

INSTALAÇÃO & 
MOVIMENTAÇÃO

DESCARTE  
ECOLÓGICO

Life|Cycle

RECEBIMENTO & 
ARMAZENAMENTO MANUTENÇÃO
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Turquia
Manisa

Istambul

Nigéria
Lagos

Estados Unidos
San Antonio*

Polônia
Warsaw

Rússia
Kaliningrado 

México
Celaya

Bolívia
La Paz

Indonésia
Jacarta

Argentina
Buenos Aires

Brasil
Três Lagoas

Sao Paulo
Vitória de Santo Antão

Mapa de operações

Fábricas

Escritórios de vendas



Valores 

PAIXÃO POR VENCER
Nunca desista
Priorize e seja objetivo 
Desafie o status quo
Busque a automotivação 
Determine-se para ser o melhor
Busque orientação para resultados a longo 
prazo

PESSOAS
Tenha orgulho por fazer parte da equipe
Trate o negócio como se fosse seu
Cumpra o que promete
Pratique o trabalho em equipe
Atrair, desenvolver e reter as melhores pessoas

RESPEITO & CONFIANÇA
Nos respeitamos e contamos uns com os outros
Confie nas habilidades do outro
Temos uma relação de confiança e respeito 
com todos os stakeholders

INTEGRIDADE
Seja ético
Seja honesto e direto
Siga os princípios da lei e nossos valores
Seja transparente
Questione ações erradas

CRIAÇÃO DE VALOR
Gere valor aos stakeholders
Entregue o que é prometido
Cresça com o negócio
Inove
Produza com qualidade
Foque no cliente

SIMPLICIDADE
Siga sempre em frente
Simplifique
Seja menos burocrático
Seja austero e eficaz
Facilite o entendimento, a comunicação e 
a execução

Missão, Visão e Valores
  (GRI 102-16)

Missão
Ser uma equipe global e única, apaixonada por entregar as melhores so-
luções em refrigeração, fornecendo amplas oportunidades para pessoas 
talentosas.

Visão 2020
Ter uma equipe comprometida em ser a escolha preferida de nossos 
clientes em todo o mundo, por meio da criação de valor em soluções de 
refrigeração, liderando as transformações do mercado.
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Números de 2017 

271.727447,2
milhões de reais  

em vendas líquidas

quantidade de 
produtos e  

serviços prestados
(produtos novos mais 

remanufaturados)

671,9
milhões de reais  

em total de ativos 1.096
número de 

colaboradores 
próprios

  (GRI 102-7) A Metalfrio possui um portfólio de produtos 
com centenas de modelos nas linhas vertical, 
horizontal e de projetos especiais, o maior 
parque instalado de refrigeradores comer-
ciais em operação na América Latina e 4 dife-
rentes marcas de produtos que dispõem de 
centenas de modelos para cobrir as diversas 
necessidades de seus clientes.

O variado portfólio da empresa é composto 
por mais de 350 modelos entre refrigeradores, 

Principais produtos e serviços
  (GRI 102-2)

conservadores e congeladores verticais e ho-
rizontais do tipo plug-in, que possuem diver-
sas aplicações, tais como resfriamento de cer-
vejas e refrigerantes, conservação de sorvetes 
e congelamento de alimentos em geral. Além 
disso, a Metalfrio procura se posicionar como 
um provedor de soluções completas e custo-
mizadas, oferecendo amplo leque de serviços 
aos clientes, desde a conceituação de novos 
produtos, fabricação, passando pela distribui-
ção e chegando ao pós-venda.

Os produtos da Metalfrio são utilizados como 
ferramentas de merchandising em bares, res-
taurantes, padarias, supermercados, lojas de 
conveniência e outros locais onde ocorre 
venda de produtos resfriados ou congelados. 
Essa ação integra a estratégia de marketing 
das indústrias de bebidas e sorvetes, por 
isso, a maior parte dos produtos da empre-
sa possui design diferenciado e customizado 
para divulgação visual da logomarca de cada 
cliente. São centenas de modelos de equipa-
mentos de refrigeração comercial com esta 
característica, assegurando a temperatura 

ideal de consumo e oferecendo destaque 
total para a marca do cliente no ponto de 
venda.

A companhia possui diversos controles de 
qualidade como o Teste de High pot em que 
são testados vazamento de corrente e cho-
que no usuário, controle de medida, controle 
de liberação de peças e componentes, Snif-
fer que realiza teste de vazamento de gás em 
altas pressões, teste funcional em 100% dos 
produtos e o LAP que é o teste estético e fun-
cional realizado em uma amostragem de 6% 

Produtos

Coolers 
produtos verticais  
utilizados principalmente 
para conservação de bebidas.

Freezers 
produtos horizontais 
utilizados principalmente 
para conservação de sorvetes 
e alimentos congelados.

Especiais 
produtos 
customizados.
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dos produtos acabados averiguando acaba-
mento e funcionalidades

Mas a Metalfrio oferece mais que equipa-
mentos de refrigeração. Ela coloca à dispo-
sição dos clientes uma estrutura global com 
a capacidade de entender as necessidades 
de cada mercado, oferecendo soluções total-
mente customizadas para cada negócio.

Destaques em produtos
Atenta à inovação constante de seus produ-
tos, a Metalfrio busca oferecer aos clientes 
equipamentos customizados e de alta qua-
lidade, garantindo muitos benefícios em di-
versos quesitos. A seguir, alguns destaques: 

•  Produtos premium carenados: a empresa 
investe nesse tipo de solução desde 2014, 
quando empresas cervejeiras iniciaram os pri-
meiros projetos. A ideia do processo de care-
nagem é aproveitar a base do equipamento 
e personaliza-lo de acordo com cada cliente. 
Utilizado pelas maiores fabricantes de cerveja, 
este processo será reforçado em 2018 com os 

clientes que já aderiram e também será inicia-
do com clientes que ainda não dispõem des-
ta customização dos produtos. 

•  Freezers horizontais: oferecendo a facilidade 
de trocar a moldura, o que garante maior 
durabilidade, estes modelos começaram a 
ser produzidos em 2017, incluindo também 
novo sistema de refrigeração, menor con-
sumo de energia, customização e merchan-
dising. Os novos modelos proporcionaram 
crescimento de mais de 40% no segmento 
de sorvetes.

•  A Metalfrio, em parceria com empresas de 
comunicação e fabricantes de controlado-
res com conectividade, testa e disponibiliza 
para seus clientes soluções adequadas às 
necessidades de mercado capazes de loca-
lizar e monitorar o acesso ao equipamento 
e aos produtos, e ainda realizar um diagnós-
tico das temperaturas de conservação, an-
tecipando eventuais manutenções preven-
tivas. Implantada em 2015, o controlador 
inteligente pode gerar até 30% de redução 
no consumo de energia e já é amplamente 
utilizado por clientes dos setores de bebi-
das (cervejas, refrigerantes etc). 
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Política de Qualidade  
Em total sintonia com os objetivos estratégicos da Metalfrio e impulsionada pelo compromis-
so com a gestão da qualidade, a empresa desenvolveu a Política da Qualidade, com base em 
4 pilares:

2. Excelência em Produtos e Serviços
Devido ao nível de exigência cada vez maior dos clientes, produtos e serviços de 
qualidade superior são requisitos para o sucesso da empresa.

3.  Comprometimento com a melhoria contínua do Sistema de Gestão 
da Qualidade  

Programas de melhoria e aprendizado contínuo, envolvendo todos os colaborado-
res, contribuem para a eficiência operacional.

1. Foco no cliente
Todas as ações empreendidas devem ter como foco a satisfação dos clientes.

4. Comprometimento em satisfazer compromissos aplicáveis
Assegurar que processos adequados sejam implantados, possibilitando que requisi-
tos aplicáveis sejam atendidos e que qualquer informação solicitada seja dada den-
tro do prazo acordado entre as partes interessadas. 



Certificações Associações ou entidades parceiras
  (GRI 102-12, GRI 102-13)

•  Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes – Sesi de Mato Grosso 
do Sul e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social de Mato Grosso do Sul)

•  Sindratar/SP - Sindicato das Indústrias de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar no 
Estado de São Paulo

•  FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
•  FIEMS - Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul
•  Conselho Consultivo Hospital N. S. Auxiliadora, Três Lagoas (MS)
•  UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
•  Instituto Mauá de Tecnologia
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Selo Verde – fábrica da Metalfrio em Mato Grosso do 
Sul: o selo faz parte do Programa Senai de Ecoeficiência 
(PSE) e atesta e classifica a eficiência ambiental das in-
dústrias. O certificado está em vigor desde 2015.

ISO 9001 – A Metalfrio possui a certificação desde 2003 e 
é auditada anualmente por entidade competente externa. 

Selo Procel de eficiência energética nos freezers hori-
zontais de uso doméstico (modelos DA 170 e DA 302).

  
Segurança Elétrica – INMETRO e S Mark.

Fundação Dom Cabral – Desde 2007 a Metalfrio con-
figura entre as empresas mais internacionalizadas de 
acordo com o Ranking da Fundação Dom Cabral e no 
mais recente Ranking (2017) se posicionou em 7º lugar.
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Governança corporativa
  (GRI 102-18)

A Metalfrio busca aprimorar constantemente sua governança 
corporativa, privilegiando a transparência na prestação de 
informações ao mercado, o tratamento igualitário a todos os 
investidores e uma gestão eficiente e profissional
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De capital aberto, as ações da Metalfrio estão 
listadas na B3 S.A. (Brasil, Bolsa e Balcão) sob 
o código “FRIO3”, as quais são negociadas no 
Novo Mercado, nível mais elevado de práticas 
diferenciadas de governança corporativa. 

Como principais órgãos de governança cor-
porativa, a Metalfrio possui um Conselho de 
Administração e Diretoria Executiva e Conse-
lho Fiscal quando requerido pelos acionistas, 
apresentados a seguir. 

Para obter mais informações sobre as práticas de governança da Metalfrio, acesse:  
http://www.mzweb.com.br/metalfrio2008/web/default_pt.asp?idioma=0&conta=28

Obs.: os currículos dos membros do Conselho de Administração da Metalfrio estão disponíveis no site:  
http://ri.metalfrio.com.br/metalfrio2008/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=19798

Obs.: os currículos resumidos dos membros da Diretoria Executiva da Metalfrio estão disponíveis no site:  
http://ri.metalfrio.com.br/metalfrio2008/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=19798

Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Metalfrio é o órgão de deliberação colegiada, responsável 
pela formulação e monitoramento da implantação das políticas gerais de negócios, incluindo 
a estratégia a longo prazo. É responsável, dentre outras atribuições, pela designação e super-
visão da gestão dos seus diretores. 

O órgão reúne-se mensalmente ou sempre que solicitado pelo seu presidente ou vice-presidente. 

De acordo com o Estatuto Social da Metalfrio, o Conselho de Administração deve ter   5 mem-
bros (no mínimo) ou 7 membros (no máximo). Os conselheiros são eleitos em Assembleia 
Geral, com mandato unificado de um exercício anual.

Membros do Conselho de 
Administração

Cargo
Data de 
eleição

Término do 
mandato

Marcelo Faria de Lima Presidente do Conselho 17/04/2017 08/2019

Pedro Manuel Jacinto 
Casanova Guerra

Vice-Presidente do 
Conselho

17/04/2017 08/2019

Carlos de Camargo Penteado 
Braga

Conselheiro 17/04/2017 08/2019

Livinston Martins 
Bauermeister

Conselheiro 17/04/2017 08/2019

Hélio Marcos Coutinho 
Beltrão

Conselheiro 
Independente

17/04/2017 08/2019

Membros do Conselho de 
Administração

Cargo
Data de 
eleição

Término do 
mandato

Petros Diamantides Diretor Presidente 11/01/2016 10/01/2019

Frederico da Silveira Moraes
Diretor Financeiro 
e de Relações com 
Investidores

02/05/2017 10/01/2019

Fábio Eliezer Figueiredo Diretor 11/01/2016 10/01/2019

Diretoria Executiva
Os diretores da Metalfrio são seus represen-
tantes legais, responsáveis, principalmente, 
pela sua administração cotidiana e pela imple-
mentação das políticas e diretrizes gerais es-
tabelecidas pelo Conselho de Administração.

De acordo com a Lei das Sociedades por 
Ações, cada membro da Diretoria deve ser 

residente no país, podendo ser acionista ou 
não. Além disso, até, no máximo, um terço 
dos membros do Conselho de Administra-
ção poderá ocupar cargo na Diretoria.

Os diretores são eleitos pelo seu Conselho de 
Administração com mandato de três anos.

33



34

Estrutura organizacional
  (GRI 102-18)

Chain; um diretor de Vendas e Marketing; um 
diretor de distribuição e novos negócios; um 
diretor de pós-venda; um diretor industrial e 
um gerente corporativo de Recursos Huma-
nos. O diretor geral se reporta diretamente 
ao CEO, assim como também o CFO. Os de-
mais se reportam ao diretor geral.

Conduta ética
  (GRI 102-16, GRI 205-1)

facilmente qualquer proposta ou ato que 
constitua violação ou que possa resultar em 
ação disciplinar, incluindo demissão e proces-
so criminal. 

É de responsabilidade do colaborador da em-
presa atuar de maneira satisfatória, seguindo 
as políticas da empresa e agindo de acordo 
com as regras do modo como se apresentam 
hoje ou quando forem modificadas.

A hierarquia da empresa no Brasil conta com 
um diretor geral, responsável pela gestão 
do negócio como um todo; um COO (Chief 
Operations Officer), responsável pelas áreas 
de engenharia, operações, qualidade e meio 
ambiente; um CFO (Chief Financials Officer), 
responsável pela área de TI; um diretor de 
suprimentos responsável pela área de Supply 

O objetivo do Código de Ética e Conduta Em-
presarial da Metalfrio é estabelecer os valores, 
princípios e diretrizes que direcionam o com-
portamento de todos os colaboradores, sen-
do assim um guia geral do comportamento 
aceitável e apropriado na empresa. 

O código é direcionado ao público interno e 
apresenta princípios que norteiam a relação 
entre colaboradores, fornecedores, clientes e 
entidades governamentais.

Os valores éticos que orientam as atividades 
da Metalfrio e de seus colaboradores são ins-
pirados nos princípios da verdade, transpa-
rência, justiça, visão humana e respeito pela 
diversidade étnica, socioeconômica, cultural, 
religiosa e sexual. 

Os colaboradores devem se familiarizar com 
este código, para que seja possível distinguir 

O documento está publicado no 
site: http://ri.metalfrio.com.br/
metalfrio2008/web/conteudo_
pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=41182

Para mitigar riscos relacionados à corrupção 
nas operações da Metalfrio, foi definido 
um contrato de fornecimento junto 
aos fornecedores, que está disponível 
publicamente no site: http://www.metalfrio.
com.br/upload/brasil/pt/fornecedores/
condicoes-gerais-fornecimento.pdf. Desde 
a sua publicação, não houve denúncias por 
meio deste canal.

CEO

Operações

Europa México

COO

Manufatura

Engenharia

Qualidade

Life Cycle Marketing e 
Vendas Supply Chain Logística

Country Director 
Brasil

CFO

CTO

TI
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Gestão de riscos
   (GRI 102-11, GRI 201-2)

A Metalfrio Solutions entende que o gerenciamento de riscos é fundamental para a susten-
tabilidade do negócio e da operação e estabelece em sua gestão a avaliação periódica dos 
riscos e das respectivas ações de mitigação dos mesmos.

Os principais fatores de risco que podem afetar o resultado operacional e financeiro da Me-
talfrio são:

Risco da taxa de câmbio: Receita de exportação de produtos e despesas de im-
portação de insumos e matéria-prima que são realizadas em outras moedas que 
não o Real.

Risco da taxa de juros: Receitas e despesas financeiras podem ter variações des-
favoráveis por conta de financiamentos.

Risco de preços de commodities: Oscilações de preço de materiais como aço, 
cobre, alumínio e matérias-primas plástico e poliuretano podem afetar o resultado 
operacional e financeiro.

Risco operacional: Mudanças abruptas de tecnologias, fornecedores e desempe-
nho dos produtos em campo também podem impactar o resultado operacional e 
financeiro.

Risco de legislação: Impostos, legislações socioambientais e leis trabalhistas tam-
bém oferecem risco ao negócio se não devidamente monitoradas e inseridas na 
gestão

Detalhes deste processo podem ser encontrados no Formulário de Referência 2017 no tópico 4.1 no link  
https://bit.ly/2NUUkpc 

Devido ao fato da matriz energética do Brasil 
ter por base a geração hidroelétrica, em caso 
de escassez de chuvas, a Metalfrio pode estar 
sujeita a interrupção nas atividades, situação 
que precisa ser mitigada no futuro por meio 
de fontes alternativas, como a geração foto-
voltaica. 

No entanto, como precaução de impactos 
ambientais potenciais de pequenas propor-
ções, a empresa adota as seguintes ações em 
sua cadeia produtiva:

1. Processo produtivo
Como método de gerenciamento, a Me-
talfrio dispõe de diagnóstico de aspectos e 
impactos de todas as atividades setoriais e 
adota medidas de monitoramento e contro-
le. Algumas dessas medidas são: construção 
de bacias de contenção onde há risco de 

vazamento de produto químico; adoção de 
filtros em cabines de pintura; quantificação 
do ruído no entorno do prédio fabril e da 
comunidade ao redor; individualização de 
painéis elétricos para que sejam desligados 
enquanto o setor não está em operação; in-
dicadores ambientais com metas estipuladas 
e monitoramento mensal pela área de Meio 
Ambiente e Comitê Ambiental, trimestral 
pela alta administração e anual por auditoria 
externa. 

2. Produtos produzidos (freezers)
A empresa toma precauções em relação à 
emissão atmosférica de gases que possam 
agredir a camada de ozônio, ao utilizar gases 
refrigerantes ambientalmente corretos. Além 
disso, realiza investimentos em tecnologia 
para produção de refrigeradores que consu-
mam quantidade menor de energia elétrica.
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Desempenho econômico e relacionamento 
com clientes e fornecedores

A Metalfrio possui uma política de compras de materiais 
oriundos de empresas que cumprem, rigorosamente, 
as legislações, códigos e normas ambientais vigentes e 
aplicáveis ao desenvolvimento de suas atividades



Demonstração de Valor Adicionado
  (GRI 201-1)

Em 2017, o valor adicionado distribuído totalizou R$ 116,4 milhões. Desse valor, R$ 65,4 mi-
lhões foram destinados para pagamento de pessoal e encargos e R$ 65,7 milhões para juros 
e aluguéis.

Demonstração do valor adicionado (em Reais)
RECEITAS 572.107.000,00

Vendas de mercadorias, produtos e serviços 571.516.000,00

Provisão para devedores duvidosos - Reversão/Constituição 591.000,00

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI) 442.934.000,00

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços prestados 442.934.000,00

VALOR ADICIONADO BRUTO 129.173.000,00

RETENÇÕES 12.689.000,00

Depreciação, amortização e exaustão 12.689.000,00

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ORGANIZAÇÃO 116.484.000,00

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA -3.002.000,00

Resultado de equivalência patrimonial -17.233.000,00

Receitas financeiras 14.231.000,00

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 113.482.000,00

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 113.482.000,00

Pessoal e encargos 65.453.000,00

Impostos, taxas e contribuições 6.176.000,00

Juros e aluguéis 65.774.000,00

Lucros retidos/prejuízo do exercício -23.921.000,00

Demonstração de valor adicionado – resumido (em Reais)
Receitas 572.107.000,00

Insumos adquiridos de terceiros 442.934.000,00

Valor adicionado bruto 129.173.000,00

Retenções 12.689.000,00

Valor adicionado líquido produzido pela organização 116.484.000,00

Valor adicionado recebido em transferência -3.002.000,00

 Valor adicionado total a distribuir 113.482.000,00

Fornecedores
  (GRI 102-9, GRI 308-1, GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 412-1, GRI 414-1)

elétricos/eletrônicos, vidros e portas. Como 
fornecedores de itens indiretos, possui como 
principais serviços: restaurante, plano de as-
sistência médica, segurança, telefonia, trans-
porte, entre outros.  

Demonstração de valor adicionado (em %)
Colaboradores (remuneração e benefícios para empregados) 57,68

Governo 5,44

Lucro retido -21,08

Juros e aluguéis (custos de operação) 57,96

Na cadeia de fornecimento da Metalfrio os 
principais componentes ou matérias-pri-
mas são o aço pré-pintado e galvanizado, 
compressores herméticos, poliuretano, eva-
poradores, condensadores, componentes 
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Com 203 fornecedores ativos e aproxima-
damente 411 em toda sua cadeia de forne-
cimento, a Metalfrio possui uma política de 
compras de materiais oriundos de empresas 
que cumprem, rigorosamente, as legislações, 
códigos e normas ambientais vigentes e apli-
cáveis ao desenvolvimento de suas atividades. 
Essas empresas também adotam medidas de 
prevenção, controle e mitigação de impactos 
ambientais e buscam continuamente melho-
rar seus processos e conscientizar seus cola-
boradores quanto ao uso sustentável dos re-
cursos naturais renováveis e não renováveis.

A Metalfrio possui ainda o termo Condições 
Gerais de Fornecimento, instrumento que es-
tabelece as normas gerais de fornecimento 
e entrega pelos fornecedores da empresa. 
O documento possui diversas cláusulas, ga-
rantindo qualidade dos produtos e serviços 
fornecidos e a proibição de práticas como o 
trabalho infantil e trabalho escravo. Em 2017, 
não foi identificado nenhuma operação ou 
fornecedor com risco dessas ocorrências. Se 
comprovado o envolvimento de qualquer 
fornecedor com situações desse tipo, seu re-

lacionamento com a Metalfrio é rompido, o 
que está assegurado em cláusula padrão dos 
contratos, além de ser parte fundamental 
dos valores da companhia.

A Política de Meio Ambiente é parte inte-
grante das Condições Gerais de Fornecimen-
to e está disponível no site da companhia1. 

Em 2017 foi criado e enviado a todos os for-
necedores locais um formulário para autoa-
valiação socioambiental. As respostas já es-
tão compiladas e a partir de 2018 passarão 
a fazer parte das auditorias de avaliação dos 
fornecedores. 

A Metalfrio é auditada periodicamente pelo 
cliente Coca Cola com base na Norma SA 
8000 de Responsabilidade Social, sobre im-
pactos relacionados a direitos humanos em 
suas operações.

Clientes
  (GRI 416-1)

Ao longo dos anos, a Metalfrio Solutions 
construiu uma forte aliança com os princi-
pais fabricantes de bebidas, sorvetes e ali-
mentos e com as maiores redes varejistas em 
todo o mundo.

Por meio de uma rede de distribuição global 
com 220 distribuidores em mais de 80 países, 
está presente nos principais mercados, entre-
gando soluções flexíveis e customizadas para 
as mais importantes marcas regionais e mun-
diais. Esta tecnologia e expertise também são 
oferecidas às pequenas e médias empresas por 
meio de uma rede robusta de distribuidores.

A empresa oferece aos clientes soluções 
completas e inovadoras, desde a conceitua-
ção dos produtos até a etapa de pós-venda:

•  Entendimento técnico das necessidades do 
mercado e do negócio do cliente

•  Entrega de soluções com agilidade e con-
fiabilidade

•  Inovação: produtos customizados para as 
necessidades de cada cliente

•  Compromisso com os clientes: qualidade, 
pontualidade e competitividade

Em relação à utilização de materiais e subs-
tâncias que não oferecem risco à saúde e se-
gurança, de acordo com legislação vigente, 
todos os produtos da empresa são certifi-
cados por órgão externo homologado pelo 
Inmetro conforme portaria 371 e pela Inter-
national Electrotechnical Commission (IEC) ou 
Comissão Eletrotécnica Internacional, organi-
zação internacional de padronização de tec-
nologias elétricas, eletrônicas e relacionadas. 

Índice de satisfação do cliente 
Com frequência, os clientes da Metalfrio par-
ticipam de pesquisa de satisfação. A periodi-
cidade da pesquisa é diária e os clientes são 
selecionados aleatoriamente a partir dos 3% 
dos chamados de serviços do mês em curso. 
A cada semestre, o resultado é consolidado e 
apresentado durante as reuniões de análise 
crítica. 

A meta era chegar em 70% de satisfação e, 
em 2017, a empresa ultrapassou este índice. 
A pesquisa é um termômetro de como os 
serviços e equipamentos da Metalfrio estão 
adequados às exigências dos consumidores.

1.  http://www.metalfrio.com.br/site/brasil/pt/
fornecedores/fornecedores.aspx
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Desempenho ambiental
  (GRI 304-2)

Em 1998, a Metalfrio investiu US$ 7 milhões para 
eliminar totalmente de seus produtos e instalações 
os gases CFC, tornando-se a primeira fábrica de 
refrigeradores totalmente ecológica da América Latina
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A Metalfrio Solutions sempre esteve atenta 
às questões ambientais ao aplicar todas as 
medidas necessárias para prevenir e mitigar 
danos, incluindo uma avaliação prévia dos 
efeitos potenciais nesta área ainda no estágio 
inicial de planejamento de produtos e pro-
cessos. Por isso, considera uma tarefa contí-
nua de gerenciamento o cultivo e a promo-
ção de um senso de responsabilidade pela 
preservação ambiental, tanto entre funcio-
nários quanto entre os parceiros contratados.

Em 1998, investiu US$ 7 milhões para eliminar 
totalmente de seus produtos e instalações os 
gases CFC, tornando-se a primeira fábrica de 
refrigeradores totalmente ecológica da Amé-

rica Latina. Em 2001, foi a primeira a introduzir 
no mercado os refrigeradores “Economizer”, que 
permitiram economia de energia ao usuário.

Além disso, possui um grupo de trabalho 
permanente para tratar de temas relaciona-
dos à Segurança, Saúde e Meio Ambiente. O 
propósito é garantir que o respeito à nature-
za ande sempre de mãos dadas com a inova-
ção e a tecnologia.

Como uma das líderes de mercado no seg-
mento de refrigeração comercial, a Metalfrio 
atua com os seguintes princípios na área de 
meio ambiente, de acordo com Política Am-
biental da companhia:

1 –  Gerenciar de maneira estratégica e preventiva os aspectos ambientais do 
negócio com foco em prevenção da poluição, maximização da reciclagem 
e descarte correto dos resíduos.

2 –  Reduzir significativamente o impacto ambiental dos produtos ao adotar 
“Gases Verdes” como fluidos refrigerantes e reduzir consumo de energia.

3 –  Melhorar continuamente os indicadores de desempenho ambiental (uso 
de água, consumo de energia, emissões atmosféricas e resíduos sólidos) 
nos processos produtivos e administrativos, aprimorando assim o Siste-
ma de Gestão Ambiental.

4 –  Atender aos requisitos legais e outros requisitos subscritos às operações, 
produtos e serviços.

Essa política ambiental norteia a operação e 
gerenciamento da empresa, assegurando sua 
difusão, compreensão e cumprimento em to-
dos os níveis da organização.

Por estar inserida em um parque industrial já 
estruturado antes de sua instalação, a constru-
ção da unidade de Três Lagoas (MS) da Metal-
frio não provocou impacto ambiental signifi-
cativo. A fábrica não está localizada em área 
de proteção ambiental ou de alto valor para a 
biodiversidade.

Já as atividades de monitoramento por meio 
de avaliação ambiental de ruído do perímetro 
não constataram impacto significativo para o 
entorno da unidade. A metodologia utilizada 
no estudo contou com medições realizadas 
com instrumento digital (dosímetro) e con-
fronto aos parâmetros da NBR 10151/2000.

Atualmente, os impactos significativos da em-
presa estão relacionados sobretudo às ativida-
des de logística de materiais e produtos aca-
bados e transporte de colaboradores.

Energia
  (GRI 302-1, GRI 302-3)

A Metalfrio tem investido nos últimos anos 
para otimizar o consumo de energia em suas 
atividades, buscando a redução contínua. Na 
geração de energia para suas atividades, a 
Metalfrio consome três tipos de combustível: 
gás liquefeito de petróleo (GLP), gás natural e 
óleo diesel. Em 2017, o principal combustível 
consumido foi o GLP, que gerou 1.223.244,51 
kWh de energia. 

A eletricidade, por sua vez, é a principal forma 
de energia consumida pela companhia, e em 
2017, o consumo desta fonte de energia foi de 
5.696.319,94 kWh.

A intensidade energética, com base no volu-
me (unidades) de produtos em Três Lagoas 

(MS), foi de 31,93 em 2017, uma redução de 
14% em comparação ao ano de 2016. As prin-
cipais ações que garantiram a redução foram: 
aumento de produtividade possibilitando o 
encerramento das atividades de montagem 
em terceiro turno, substituição de lâmpadas 
por LED, melhorias dos filtros usados nas su-
bestações e gestão dos aparelhos de ar con-
dicionado.

A empresa também possui indicadores mo-
nitorados e metas para redução do consumo 
de energia, e em 2017, todas as metas foram 
atingidas. O monitoramento é feito por meio 
da análise mensal do consumo, com implan-
tação de medidas de melhorias e/ou adequa-
ções, quando necessário.

  (GRI 302-1)

  (GRI 302-3)

Consumo de energia dentro da organização (kWh)
Eletricidade 5.696.319,94

Gás GLP 1.223.244,51

Gás Natural 862.036,62

Óleo diesel (geradores) 7.790,92

Total 7.789.391,99

Nota: o consumo total referente à energia elétrica diz respeito a soma do consumo na Matriz (114.524,38 kWh) 
e MS (5.581.795,56 kWh). Os demais dados fornecidos são referentes apenas à unidade MS.

Intensidade energética (dentro da organização)
Consumo total de energia dentro da organização (KWh) 7.789.391,99

Produtos produzidos em Três Lagoas 243.919,00

Intensidade energética (dentro da organização) 31,93
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Emissões

O monitoramento é realizado por meio de indi-
cadores do Sistema de Gestão Ambiental com 
análise anual e metas de redução, neutralização 
e compensação dos impactos gerados.

Com o intuito de tornar seus processos produti-
vos mais sustentáveis, diminuindo as emissões 
de gases de efeito estufa, a Metalfrio realizou di-
versas inciativas atingindo a redução de 4,64% 
de emissões diretas em relação ao ano de 2016. 
Ainda no ano de 2017, através da aquisição de 
energia elétrica de fontes renováveis, houve re-
dução das emissões indiretas em 192,19 tCO2e, 
correspondendo a 42,84% de redução de emis-
sões de GEE em relação ao ano anterior. 

A Metalfrio não possui emissões de substân-
cias que destroem a camada de ozônio, tam-
pouco emissões de NOx SOx e outras emis-
sões atmosféricas significativas.

Consumo energético dos produtos
Entre 2010 e 2018, o projeto dos sistemas de refri-
geração e a utilização de componentes de maior 
eficiência reduziram aproximadamente 35% o con-
sumo médio de energia dos produtos da companhia.

A Metalfrio também estabelece programas de coope-
ração tecnológica com universidades, incentivando a 
pesquisa e desenvolvimento de soluções para a melho-
ria contínua do desempenho energético dos produtos.

Os elevados custos da energia e os grandes investi-
mentos necessários para ampliar a oferta, além dos 
impactos ambientais desta expansão, têm motivado 
a Metalfrio e os seus principais clientes a se engaja-
rem de maneira voluntária – já que ainda não existe 
nenhuma regulamentação específica para o seg-
mento de refrigeração comercial – em programas de 
eficiência energética. 

  (GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4, GRI 305-5, GRI 305-6, GRI 305-7)

Desde 2016, a companhia realiza o inventário 
de emissões atmosféricas para diagnosticar 
impactos sobre a emissão de Gases do Efei-
to Estufa (GEE), através da metodologia GHG 
Protocol.

Não há impacto significativo ocasionado pe-
los processos produtivos, portanto, as emis-
sões estão abaixo dos valores de referência. 
O principal impacto está relacionado à emis-
são de gases provenientes de transportes lo-
gísticos e viagens a negócios. 

Em 2017, a Metalfrio emitiu 534,44 tCO2e, 
sendo 278,04 tCO2e referentes às emissões 
diretas (Escopo 1) e 256,40 tCO2e referentes 
às emissões indiretas (Escopo 2). Nesse cál-
culo foram considerados os gases CO2, CH4 e 
N2O. Quanto às emissões de biomassa, o total 
foi de 2,88 tCO2e. 
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  (GRI 305-1)

Emissões diretas brutas de gases de efeito estufa em tCO2e (Escopo 1)

278,04

Emissões de CO2 biogênicas em tCO2e

2,88

  (GRI 305-2)

Valor bruto das emissões indiretas de GEE provenientes da aquisição de energia em 
toneladas métricas de CO2 equivalente (Escopo 2)

256,40

  (GRI 305-4)

Total de emissões de GEE em tCO2e Total de unidades produzidas

534,44 243.919

Intensidade de emissões de GEE*

0,0022

* Emissões do escopo 1 e 2 foram incluídas na taxa de intensidade



Plantio de árvores em Três Lagoas
Para a compensação dos gases emitidos, a empresa realizou o plantio de 470 
espécies nativas do cerrado em uma área de 25.000m² que é o cartão postal da 
cidade de Três Lagoas (MS). O monitoramento é realizado através da equipe de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade da Metalfrio e pela coordenação do Projeto 
Áreas Mais Verdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o projeto foi res-
ponsável pela redução de 94,00 tCO2e de suas emissões quando comparado 
com o ano anterior. 

Volume de reduções de emissões de GEE obtidas como resultado 
direto de iniciativas de redução de emissões.
Iniciativa de redução Redução em toneladas de tCO2e

Plantio de árvores (compensação) 94,00

Compra de energia de fontes renováveis 192,19

Gases refrigerantes
O foco da Metalfrio é ampliar cada vez mais o uso de gases refrigerantes hidro-
carbonetos (HCs), como o R290 (propano), substituindo assim os gases CFC, pois 
possuem baixo impacto ambiental e excelentes propriedades termodinâmicas.

 O R290 não danifica a camada de ozônio e o impacto para o aquecimento glo-
bal é praticamente nulo. Além disso, a utilização desse gás otimiza a eficiência 
do sistema de refrigeração. 

Abaixo, o histórico de produtos produzidos e percentual com a utilização do 
R290 substituindo o R134a. Para 2018, a projeção é ter mais de 50% dos produ-
tos com o novo fluido refrigerante, e até 2020 o plano é que todos os produtos 
da empresa sejam convertidos para gases naturais.
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Água
  (GRI 303-1, GRI 303-3, GRI 306-1)

A Metalfrio monitora e gerencia o consumo 
de toda a água proveniente de serviços de 
água municipal e fontes subterrâneas. 

Em 2017, o consumo total de água oriunda 
dessas fontes foi de 29.961,15 m³ nas duas 
unidades da empresa (SP e MS). O consumo 
de abastecimento municipal, 4.348,15 m³, é 
referente à Matriz, e o consumo de água sub-
terrânea, 25.613,00 m³, refere-se à unidade 
de Três Lagoas (MS).

A companhia possui indicadores e metas 
que visam a redução do consumo de água, 
sendo o indicador a razão entre o consumo 
(m³) e a quantidade de colaboradores. Dife-
rentemente do consumo de energia, o con-
sumo de água nos processos industriais é 
muito pequeno, razão pela qual o reporte é 
por colaboradores. Em 2016, a Metalfrio con-
sumiu cerca de 29,45 m³/colaborador e em 
2017 o índice baixou para 24,37 m³/colabora-
dor, uma redução de aproximadamente 17%. 
As principais ações implantadas para alcan-
çar esta diminuição foram: desativação do 
tratamento superficial em Três Lagoas (MS); 
manutenção em vazamentos e redução da 
vazão das válvulas de banheiros.

Ainda na área ambiental, a empresa realiza 
campanhas de conscientização de seus co-
laboradores sobre o uso da água, e por meio 
de inspeções periódicas, identifica melhorias 
e/ou vazamentos, corrigindo-os imediata-
mente. Os resultados são analisados a par-
tir de indicadores pelo Comitê Ambiental 
(mensalmente) e pela gerência e diretoria 

(trimestralmente). Em seguida, é elaborado 
um plano de ação para correção de não con-
formidades e melhorias.

Na Metalfrio, o processo de reutilização da 
água consiste no aproveitamento do recurso 
a partir da adoção de dispositivos para reci-
clar e reutilizar em ciclo fechado nos equi-
pamentos. Em 2017, o percentual de água 
reutilizada foi de 81%.  

As fontes geradoras de efluentes industriais 
consistem em circuitos fechados e, quando há 
alguma ação de manutenção, realiza-se ensaio 
laboratorial e em seguida a água é reutilizada. 
Na empresa, não há geração contínua e descar-
te de efluentes pelo processo produtivo.

Na cadeia de produção da Metalfrio, a água é 
utilizada somente em dois processos: 

1.  Lavagem de vidros em um equipamen-
to com circuito fechado: utiliza apenas 
água e possui dispositivo de filtro para 
reutilização. 

2.  Banheira de teste de vazamento de 
evaporadores: o componente (evapora-
dor) é testado ao ser mergulhado na ba-
nheira, que contém gás inerte (nitrogênio) 
para detecção de vazamento no circuito 
do referido componente.

Em ambos os casos, o descarte da água é 
feito somente quando é necessário efetuar 
manutenção no equipamento. Em 2017, não 
houve destinação do recurso descartado. 

  (GRI 303-1)

  (GRI 303-3)

Total de retirada de água, por fonte

 Unidade  
métrica (m³)

Águas subterrâneas 25.613,00

Abastecimento municipal de água ou outras empresas de abastecimento 4.348,15

Total 29.961,15

Notas: o consumo de abastecimento municipal é referente à Matriz e o consumo de água subterrânea refere-se 
à unidade MS.
Em MS, o monitoramento do consumo mensal é feito por meio de leitura de hidrômetros, que passam por 
calibrações anualmente.

Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada
Volume de água utilizado Volume de água reciclada e reutilizada

25.613,00 20.746,53

Percentual do total de água reciclada e reutilizada (%)

81,00

Nota: o percentual acima refere-se à água reutilizada no processo de produção da unidade MS. Na matriz não 
há projeto de reutilização de água.
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Materiais e resíduos
  (GRI 301-1, GRI 301-2, GRI 301-3, GRI 306-2)

A Metalfrio realiza a gestão de insumos e 
resíduos por meio de indicadores que per-
mitem medir o desempenho dos processos 
da companhia e garantir que as metas sejam 
alcançadas. 

Considerando os principais insumos utiliza-
dos pela empresa, em 2017 foram consumi-
das 37.170,91 toneladas de materiais. Ao lon-
go de sua história, a Metalfrio vem buscando 

substituir materiais que impactam negativa-
mente o meio ambiente por soluções mais 
ecoeficientes, como por exemplo, os gases 
refrigerantes hidrocarbonetos. 

Os materiais utilizados pela companhia em 
sua linha de produção não são provenientes 
de reciclagem. Para 2018, iniciará um mapea-
mento de materiais recicláveis junto aos for-
necedores. 

  (GRI 301-3)

Percentual de refrigeradores recuperados pela assistência técnica

Categoria de produto
Total de produtos vendidos 

no período coberto pelo 
relatório

Total de produtos e/ou suas 
embalagens recuperados durante o 

período coberto pelo relatório
Percentual (%)

 Expositores para bebidas 245.799 24.403 9,92

Gestão de resíduos
A companhia possui indicadores monito-
rados e metas para redução do descarte de 
resíduos. São eles: 

•  Total de resíduos: é a razão entre os resí-
duos gerados (kg) e a produtos produzidos 
(unidade)

•  Percentual de tipo de tratamento: percen-
tual entre o total de resíduos gerados (kg) e a 
proporção de tipo de destinação (reciclados, 

reutilizados ou reaproveitados; aterro; incine-
ração e valorização energética).

A empresa também faz o gerenciamento da 
geração, acondicionamento interno, trans-
porte, tratamento e disposição final por tipo-
logia de resíduos.

Em 2017, a Metalfrio realizou o descarte de 
cerca de 2.324.725,80 kg de resíduos não pe-
rigosos e 37.490,00 kg de resíduos perigosos.
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Em 2017, além de recuperarmos 24.403 unidades dos nossos ex-
positores de bebidas, também enviamos 4.161 equipamentos 
para logística reversa, envolvendo principais key accounts ge-
ridos pelo Life Cycle. O produto é descaracterizado e todos os 
componentes, incluindo os gases tanto refrigerantes quanto do 
poliuretano, são destinados corretamente e transformados em 
matéria-prima para outras finalidades.



Resultados 2016 x 2017
•  Geração de resíduos sólidos (kg) por produto produzido (unidade) 
 Em 2016: 11,48 kg/unidade
 Em 2017: 9,68 kg/unidade

•  Geração de resíduos sólidos perigosos (kg) por produto produzido (unidade) 
 Em 2016: 0,22kg/unidade
 Em 2017: 0,15 kg/unidade

 Nesse caso, houve uma redução de 32% quando comparado a 2016, devido à otimização 
das embalagens de fornecedores.  

• Percentual destinado

Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição – Resíduos não perigosos 
Método de disposição Peso (kg) Tipo de resíduo

Reciclagem 1.690.129,00 Madeira, plástico, papel, papelão, sucata metálica e vidro

Aterro 114.056,80 Varrição, orgânico, entulho, poliuretano, lâmpadas e vidro

Incineração (Valoração energética*) 520.540,00 Madeira (Biomassa)

Total descartado 2.324.725,80  
Nota: 
• Incineração: os resíduos são destinados a uma cerâmica local para utilização como energia calorífica em fornos (biomassa).
• Os resíduos não perigosos referem-se à unidade Matriz e MS.

Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição – Resíduos perigosos
Método de disposição Peso (kg) Tipo de resíduo

Incineração (queima de massa) 60,00 Infectantes

Aterro 37.430,00 Contaminados diversos (tintas, solventes, embalagens)

Total descartado 37.490,00  
Nota: os resíduos perigosos referem-se apenas à unidade MS. Não há descarte de resíduos perigosos na matriz.

•  Aterrados: 
Em 2016: 6% do total gerado foi enviado para aterros
Em 2017: O porcentual manteve-se o mesmo.

•  Incinerados: 
Em 2016: 40,00 kg foram incinerados
Em 2017: 60,00 kg foram incinerados

•  Valorização energética: 
Em 2016: 33% dos resíduos foram destinados para transformar em biomassa
Em 2017: 22% dos resíduos foram destinados para transformar em biomassa

Nesse caso, os resíduos de madeira são destinados a uma cerâmica local 
para utilização como energia calorífica em fornos (biomassa).

•  Reutilizados, reciclados ou reaproveitados: 
Em 2016: 57% dos resíduos foram reciclados
Em 2017: 72% dos resíduos foram reciclados

  (GRI 306-2)

  (GRI 306-2)

Centro de Reciclagem 
Iniciado há aproximadamente dois anos na 
fábrica em Três Lagoas (MS), o Centro recicla 
PU, papelão, plástico, metais e madeira. Os 
materiais são segregados, compactados e, 
a seguir, vendidos. Após quantificar a gera-

ção de resíduos recicláveis, é possível saber 
como reduzir a produção, como por exem-
plo, utilizando embalagens retornáveis para 
fornecedores ou destinando a madeira para 
ser queimada em olarias. 
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A Metalfrio está comprometida com a valorização 
permanente de seu quadro de funcionários, buscando 
aumentar cada vez mais a motivação e produtividade 
de cada colaborador, garantindo assim bons resultados 
para a companhia

Desempenho social



Público interno
  (GRI 102-8, GRI 102-41, GRI 401-1, GRI 405-1)

companhia é formado por colaboradores de 
tempo integral.

Em ambas as unidades da Metalfrio, São Paulo e 
Três Lagoas (MS), todos os 1.096 colaboradores 
próprios são abrangidos pelos acordos de nego-
ciação coletiva.  Os terceirizados são abrangidos 
pela negociação coletiva das empresas presta-
doras de serviço.

Total de empregados por contrato de trabalho e região

 
Contrato 

permanente
Contrato 

temporário
Total

Empregados próprios

Sudeste 140 2 142

Centro-Oeste 954 0 954

Total 1.094 2 1.096

Terceiros

Sudeste 64 0 64

Centro-Oeste 69 0 69

Total 133 0 133

Total (Próprios + Terceiros)                           1.229

Total de empregados por tipo de emprego e gênero
 Tempo integral Meio período Total

Empregados próprios

Masculino 778 19 797

Feminino 280 19 299

Total 1.058 38 1.096

Terceiros

Masculino 87 2 89

Feminino 39 5 44

Total 126 7 133

Total (Próprios + Terceiros)                           1.229

Total de empregados por contrato de trabalho e gênero

 
Contrato 

permanente
Contrato 

temporário
Total

Empregados próprios

Masculino 795 2 797

Feminino 299 0 299

Total 1.094 2 1.096

Terceiros

Masculino 89 0 89

Feminino 44 0 44

Total 133 0 133

Total (Próprios + Terceiros)                           1.229

Nota: Nos terceiros de MS incluem-se equipe de reciclagem, carregamento e lonamento de caminhões, manu-
tenção de empilhadeiras, serralheria, restaurante, portaria, manutenção de ar condicionado e fretados. Espe-
cificamente em SP foram incluídos os serviços do restaurante, limpeza, portaria, manutenção, TI, consultores e 
aprendizes que não são incluídos na folha de pagamento.

A Metalfrio encerrou o ano de 2017 com 1.229 
colaboradores, sendo 1.096 próprios e 133 
terceirizados. Os homens representam 72% 
do quadro funcional total (próprios + tercei-
rizados), e as mulheres, 28%, concentrados na 
região Centro-Oeste do país. Os cargos ocu-
pados são majoritariamente operacionais.

A grande maioria do quadro funcional da 
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Total de empregados por categoria funcional e gênero
 Tempo integral Meio período Total

Empregados próprios

Diretoria 6 0 6

Conselho 5 0 5

Gerência 12 5 17

Coordenação 22 2 24

Administrativo/Operacional 753 291 1.044

Total 798 298 1.096

Terceiros

Diretoria 0 0 0

Conselho 0 0 0

Gerência 0 0 0

Coordenação 0 0 0

Administrativo/Operacional 89 44 133

Total 89 44 133

Total (Próprios + Terceiros)                           1.229

Nota: jovens aprendizes em Três Lagoas (MS) foram considerados com trabalho em meio período. Foram con-
siderados “temporários” somente os contratados sob a Lei 6.019/74.

Em 2017, cerca de 458 colaboradores, próprios e terceirizados, foram contratados pela Metalfrio, 
enquanto 349 foram desligados, o que resultou em uma taxa de rotatividade de 5,40% no ano e 
uma taxa de 5,83% de novas contratações. 

  (GRI 401-1)

Novas contratações de funcionários e rotatividade por faixa 
etária, gênero e região

Região
Número total de 

novos funcionários 
contratados

Taxa de novas 
contratações 

(%)

Número total 
de funcionários 

desligados

Taxa de  
rotatividade 

(%)

Sudeste 30 21,9 31 22,3

Centro-Oeste 428 51,01 318 44,5

Total 458 72,91 349 66,8

Nota: a Metalfrio não possui os dados por gênero e faixa etária. Os dados serão monitorados no ano de 2018 
para a divulgação no próximo ciclo.

Diversidade 
  (GRI 405-1) 

Percentual de colaboradores próprios,  
segundo a categoria funcional, por gênero e faixa etária 
Categoria 
funcional

Diretoria Gerência Coordenação
Administrativo/

Operacional
Gênero (%)

Masculino 100% 67% 92% 72%
Feminino 0% 33% 8% 28%

Faixa etária (%)

até 19 anos 0% 0% 0% 5%
de 20 a 29 anos 0% 0% 13% 45%
de 30 a 39 anos 11% 33% 50% 32%
de 40 a 49 anos 44,5% 50% 29% 12%
de 50 a 59 anos 44,5% 17% 8% 5%
acima 60 anos 0% 0% 0% 1%

Percentual de órgãos de governança, por gênero e faixa etária 
Órgãos de governança Conselho

Gênero (%)

Masculino 100%

Feminino 0%

Faixa etária (%)

de 40 a 49 anos 40%

de 50 a 59 anos 60%

Desenvolvimento e capacitação
  (GRI 404-1) 

A Metalfrio adota o desenvolvimento profis-
sional como um pilar de sua gestão de pes-
soas, acreditando que uma equipe preparada 
para enfrentar os desafios impostos pelo mer-
cado é essencial para o sucesso da empresa.

Uma importante maneira de contribuir para 
esse desenvolvimento é a oferta de treinamen-

tos. Em 2017, a Metalfrio realizou 50.875 horas 
de treinamento, dos quais participaram 1.096 
colaboradores – 73% homens e 27% mulheres 
dos colaboradores próprios – resultando em 
uma média de 46,42 horas por colaborador. 

Os treinamentos abordaram diversos temas: 
Procedimentos e Instruções de Trabalho; Trei-
namento de Lean Manufacturing; Treinamen-
to sobre Manutenção Produtiva Total; Curso 
de Qualificação Profissional de Ferramentaria; 



Programa de Coaching para Gestores; Wor-
kshop S&OP; Treinamento de Conmetro e 
Inmetro; Treinamento de SAC 3.0 - Reclame 
Aqui; Treinamento de Identificação e Análise 
de Problemas; Treinamento sobre Manuten-
ção Autônoma; Treinamento de 5 S’s; Curso de 
Formação em Green Belt; Treinamento sobre 
Gestão de Resíduos; Treinamento de Aspecto 
& Impacto Ambiental; Treinamento sobre Re-
forma Trabalhista; Treinamento de Brigada de 
Incêndio; Programa de Coleta Seletiva e Trei-
namento sobre o Combate ao Abuso Sexual 
de Crianças e Adolescentes.

Para que os colaboradores possam expressar 
junto à alta administração a melhor forma de 
manutenção de seus valores, da visão e mis-
são da empresa, a Metalfrio realiza o Progra-
ma Café com o Diretor. 

A melhoria do clima organizacional – por 
meio de uma gestão com foco nas pessoas 
e a expansão de benefícios, como o plano de 
saúde para todo o nível operacional – vem 
contribuindo de forma significativa para a re-
dução do turn over e do absenteísmo.

  (GRI 404-1) 

Número médio de horas de treinamento, 
por categoria funcional e gênero

Categoria funcional

Nº total de 
empregados próprios 

por categoria 
funcional

Nº total de horas 
de treinamento 
oferecidas por 

categoria funcional

Média de horas de 
treinamento por 

categoria funcional

Diretoria 6 518 86,33

Conselho 5 0 0,00

Gerência 17 788 46,35

Coordenação 24 1.109 46,21

Administrativo/
Operacional

1.044 48.460 46,42

Total 1.096 50.875 46,42

Número médio de horas de treinamento,  
por categoria funcional e gênero

Gênero
Nº total de 

empregados 
próprios, por gênero

Nº total de horas 
de treinamento 
oferecidas aos 

empregados, por 
gênero

Média de horas de 
treinamento por 

gênero

Masculino 797 36.991 46,41

Feminino 299 13.884 46,43

Total 1.096 50.875 46,42

Saúde e segurança 
  (GRI 403-2, GRI 403-4)

Responsabilidade de cada um dos integran-
tes da companhia, a saúde e segurança são 
prioridades da Metalfrio no desenvolvimento 
de suas atividades. 

Neste sentido, a empresa elabora e executa 
o Programa de Prevenção de Riscos Ambien-
tais; analisa e investiga eventos para evitar 
reincidência de ocorrências; monitora e ana-
lisa mensalmente indicadores relacionados 
à saúde e segurança; promove campanhas 
de conscientização, em especial a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes - SIPAT; 
realiza a integração de novos colaborado-
res e desenvolve o Programa de Certifica-
ção Operacional, com o objetivo de orientar 
e acompanhar a evolução do colaborador 
diante das atividades do dia a dia; promove 
treinamentos de capacitação e habilitação; 
realiza auditorias nos ambientes de trabalho 
e acompanha atividades de risco.

 Durante o ano, houve a adequação do par-
que fabril em Três Lagoas (MS) com foco nas 
normas NR12 e NR10, contribuindo signifi-
cativamente para a redução da frequência 
e gravidade dos acidentes de trabalho. Em 
2017, a taxa de frequência foi de 4,06 e a taxa 
de gravidade 43. Quando comparado ao ano 
de 2016, houve uma redução de 16% no ín-
dice de frequência de acidentes e de 49% no 
indicador de gravidade. Em ambos os casos, 
a empresa está abaixo dos valores de referên-
cia estipulados pela estatística do CNAE (Có-
digo Nacional de Atividades Econômicas), 
publicada pela Previdência Social.

Também houve redução de 11% na taxa de 
absenteísmo, quando comparado ao ano an-
terior (2016: 1,40 e 2017: 1,24). As ações rea-
lizadas em prol dessa redução foram desde 
campanhas de conscientização, implantação 
da Política de Jornada de Trabalho e Medidas 
Disciplinares, monitoramento diário de ates-
tados médicos pelas áreas de Recursos Hu-
manos e Ambulatório Médico, assim como 
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Os acordos formais com os sindicatos, ou 
seja, os acordos coletivos contemplam as-
suntos relacionados à saúde e segurança em 
100% dos casos: equipamentos de proteção 
individual; comitês conjuntos de segurança 
e saúde compostos por diretores e emprega-
dos; participação de representantes de em-
pregados em inspeções de saúde e seguran-
ça, auditorias e investigações de acidentes. 
Em 50% dos acordos coletivos constam tam-
bém questões de treinamento e educação. 

Alguns itens como mecanismos de queixas 
e reclamações e inspeções periódicas não 
constam em acordos formais ou convenções 
coletivas de trabalho, porém, diversas ações 
são praticadas respeitando a legislação local 
aplicável e as boas práticas da empresa.

Sociedade
  (GRI 413-1)

Em 2017, a Metalfrio apoiou diversos proje-
tos que proporcionaram muitos benefícios à 
sociedade e ao meio ambiente. A seguir são 
destacadas as principais ações nesta área:

Apoio ao Projeto Papa Óleo: com o ob-
jetivo de promover o desenvolvimento sus-
tentável, este projeto de responsabilidade 
socioambiental realizado em Três Lagoas (MS) 
faz a coleta de óleo utilizado em frituras de 
alimentos e envia para reutilização em outros 
processos. São realizadas ações de conscienti-
zação e coleta na comunidade, rede de ensino 
e também nas dependências da Metalfrio.

Mapeamento e plano de engajamento: 
promovendo ações de conscientização in-
terna e externa com a comunidade de Três 
Lagoas (MS) onde está inserida, a empresa 
firmou parcerias junto às instituições de ensi-
no para iniciação científica e desenvolvimen-
to de processos e produtos ambientalmente 
corretos. Além disso, atendeu demandas soli-
citadas via ofício por entidades e instituições 
e aderiu aos programas ambientais nos locais 
onde a unidade produtiva está localizada. 

Atualmente a Metalfrio faz parte da Rede 
Sustentável, composta por empresas da re-
gião. Em 2017 a companhia apoiou o desen-
volvimento de ações como despoluição de 
rios e plantio de árvores.

Plano de Auxílio Mútuo (PAM): com partici-
pação de organizações sem fins lucrativos, em 
conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar, 
o plano presta apoio aos órgãos públicos na 
prevenção e resposta a emergências nas em-
presas signatárias e em suas respectivas áreas 

de interesse na cidade de Três Lagoas (MS). A 
Metalfrio é membro signatário do plano. 

Projeto para desenvolvimento da ma-
crorregião de Três Lagoas (MS): O diretor 
de manufatura da empresa é membro do 
conselho administrativo do Hospital da re-
gião e auxilia na definição de estratégias.

Programa de visitação: a unidade produtiva 
da fábrica em Três Lagoas (MS) recebe as famí-
lias de colaboradores e também alunos de ins-
tituições da rede de ensino, conforme deman-
da. Em 2017, a companhia recebeu 20 famílias 
na fábrica, das quais puderam conhecer os 
principais setores da Metalfrio e acompanhar o 
processo de fabricação de um refrigerador.

Programa Áreas Mais Verdes: a empresa 
participa e apoia a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Três Lagoas (MS) neste 
projeto, cujo objetivo é o plantio e manu-
tenção de espécies da flora nativa. Em 2017 
foram plantadas 500 mudas. 

Saúde e segurança em números
Taxa de frequência 4,06

Taxa de gravidade 43,00

Taxa de absenteísmo 1,24

Taxa de doenças ocupacionais 0

Número de óbitos 0

Notas: 
•  Metodologia adotada nos indicadores de frequência (taxa de lesões) e gravidade (taxa de dias perdidos): NBR 

14280 - Cadastro de acidente de trabalho - procedimento e classificação (por milhão de horas de exposição 
ao risco);

•  Lesões sem afastamentos, ocasionadas pelo uso de ferramentas manuais e movimentação de materiais;
•  Lesões com afastamentos provocadas por queda de mesmo nível, manutenção em equipamentos e queda 

de material durante alimentação de linha produtiva.

  (GRI 403-2) 

o direcionamento dos casos crônicos para 
médicos especialistas.

A empresa possui departamento de saúde e 
segurança do trabalho que realiza o acom-

panhamento dos indicadores junto à Alta 
Direção, elaborando plano de ação para cor-
reção de não conformidades e melhorias dos 
ambientes de trabalho.
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Veículos utilizados para apoio aos ór-
gãos públicos na prevenção e respos-
ta a emergências das empresas signa-
tárias do Plano de Auxílio Mútuo.
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GRI Standards Divulgação Observações
Página do 
relatório

Omissão

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

CONTEÚDOS GERAIS

GRI 102:  
CONTEÚDO  
PADRÃO 2016

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 102-1 Nome da organização.  12  

GRI 102-2
Atividades, marcas, produ-
tos e serviços.

 12, 25  

GRI 102-3
Localização da sede da 
organização. 

 12, 77  

GRI 102-4
Localização das operações 
da organização.

 12  

GRI 102-5
Natureza da propriedade  
e forma jurídica da organi-
zação.

 12  

GRI 102-6 Mercados atendidos.  12  

GRI 102-7 Porte da organização.  12, 24,  

GRI 102-8
Informações sobre funcio-
nários (próprios e terceiros).

 60  

GRI 102-9 Cadeia de suprimentos.  41  

GRI 102-10
Principais mudanças refe-
rentes a porte, estrutura  
ou participação acionária. 

Em 2017 não houve 
nenhuma mudança 
referente a porte, es-
trutura ou participação 
acionária na Metalfrio.

  

GRI 102-11 Princípio da precaução.  36  

GRI 102-12 Iniciativas externas.  12  

GRI 102-13 Afiliações a associações.  29  

ESTRATÉGIA

GRI 102-14
Mensagem do Diretor-Pre-
sidente. 

 4  

ÉTICA E INTEGRIDADE

GRI 102-16
Valores, princípios, padrões 
e normas de conduta.

 22, 35  

GOVERNANÇA 

GRI 102-18 Estrutura de governança.  30, 34  

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

GRI 102-40
Lista de grupos de sta-
keholders engajados pela 
organização.

 6  

GRI 102-41
Acordos de negociação 
coletiva.

 60  
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GRI Standards Divulgação Observações
Página do 
relatório

Omissão

GRI 102:  
CONTEÚDO  
PADRÃO 2016

GRI 102-42
Base para identificação e 
seleção de stakeholders para 
os quais se engajar.

 6  

GRI 102-43
Abordagem adotada  
para o engajamento dos 
stakeholders.

 6  

GRI 102-44
Principais temas e preo-
cupações levantadas com 
stakeholders.

 6  

PRÁTICAS DE RELATO

GRI 102-45
Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras 
consolidadas.

A entidade incluída nas 
demonstrações finan-
ceiras apresentadas no 
relatório é a Metalfrio 
Solutions - operação 
Brasil.  

GRI 102-46
Definição do conteúdo do 
relatório e limites de cada 
tema material.

 46  

GRI 102-47 Lista de temas materiais.  6  

GRI 102-48
Reformulações  
de informações.

Trata-se do primeiro 
relatório de Sustenta-
bilidade da Metalfrio 
Solutions, portanto, não 
há informação sobre re-
formulações de dados.

  

GRI 102-49 Mudanças no reporte.

Trata-se do primeiro 
relatório de Sustenta-
bilidade da Metalfrio 
Solutions, portanto, não 
há informações sobre 
mudanças no reporte.

  

GRI 102-50
Período coberto pelo 
relatório.

 6  

GRI 102-51 Data do relatório anterior.  6  

GRI 102-52
Ciclo de emissão  
de relatórios.

 6  

GRI 102-53
Dados para contato em 
relação ao relatório.

 6, 77  

GRI 102-54
Opção "de acordo"  
escolhida pela organização.

 6  

GRI 102-55
Sumário de conteúdo  
GRI Standards.

 70  

GRI 102-56 Verificação externa.  6  



GRI Standards Divulgação Observações
Página do 
relatório

Omissão

TEMAS MATERIAIS

RESULTADOS FINANCEIROS

GRI 102:  
CONTEÚDO  
PADRÃO 2016

GRI 103-1
Explicação dos temas  
materiais e seus limites.

 8  

GRI 103-2
Abordagem de gestão e 
seus componentes.

 8  

GRI 103-3
Avaliação da abordagem 
de gestão.

 8  

GRI 201:  
DESEMPENHO  
ECONÔMICO 2016

GRI 201-1
Valor econômico direto 
gerado e distribuído.

 40  

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

GRI 103: FORMAS 
DE GESTÃO 2016

GRI 103-1
Explicação dos temas  
materiais e seus limites.

 8  

GRI 103-2
Abordagem de gestão e 
seus componentes.

 8  

GRI 103-3
Avaliação da abordagem 
de gestão.

8

GRI 201:  
DESEMPENHO  
ECONÔMICO 2016

GRI 201-2

Implicações financeiras, 
riscos e oportunidades 
decorrentes das mudanças 
climáticas.

 36  

GRI 302:  
ENERGIA 2016

GRI 302-1
Consumo de energia den-
tro da organização.

 47  

GRI 302-2
Consumo de energia fora 
da organização.

 Não disponível  

A Metalfrio não monitora 
esse indicador atualmente, 
no entanto, a partir de 2018 
iniciou o controle sobre o 
consumo de energia fora da 
organização.

GRI 302-3 Intensidade energética.  47  

GRI 305:  
EMISSÕES 2016

GRI 305-1
Emissões diretas de Gases 
de Efeito Estufa (GEE) - 
ESCOPO 1.

 49  

GRI 305-2
Emissões indiretas de Gases 
de Efeito Estufa (GEE) - 
ESCOPO 2.

 49  
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GRI Standards Divulgação Observações
Página do 
relatório

Omissão

GRI 305:  
EMISSÕES 2016

GRI 305-3
Outras emissões indiretas 
de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) - ESCOPO 3.

 49

 Iremos omitir a informação 
de acordo com o descrito 
em informações disponíveis 
para reporte de qualidade 
inadequada, uma vez que 
em 2016 desconsideramos 
algumas fontes para cálculo 
como transporte de funcio-
nários, o que foi considerado 
em 2017 e, dessa forma, a 
diferença é representativa. 

GRI 305-4
Intensidade de emissões de 
Gases de Efeito Estufa (GEE).

 49  

GRI 305-5
Redução de emissões de 
Gases de Efeito Estufa (GEE).

 49  

GRI 305-6
Emissões de sustâncias que 
destroem a camada de 
ozônio (SDO).

 49  

GRI 305-7
Emissões de NOx, SOx  
e outras emissões atmosfé-
ricas significativas.

   

IMPACTOS AMBIENTAIS DE PRODUTOS

GRI 103: FORMAS 
DE GESTÃO 2016

GRI 103-1
Explicação dos temas mate-
riais e seus limites.

 8

GRI 103-2
Abordagem de gestão e 
seus componentes.

 8  

GRI 103-3
Avaliação da abordagem 
de gestão.

 8  

GRI 301:  
MATERIAIS 2016

GRI 301-1
Materiais usados por peso 
ou volume.

 54

 Informação confidencial: 
a Metalfrio considera a 
detalhamento dos princi-
pais materiais usados pela 
companhia uma informação 
confidencial e estratégica 
para a companhia.

GRI 301-2
Percentual dos materiais 
usados provenientes de 
reciclagem.

 54  

GRI 301-3
Produtos e suas embala-
gens recuperadas.

 54,55  

GRI 303:  
ÁGUA 2016

GRI 303-1
Total de retirada de água, 
por fonte.

 52, 53  

GRI 303-3
Percentual e volume  
total de água reciclada e 
reutilizada.

 52, 53  
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GRI Standards Divulgação Observações
Página do 
relatório

Omissão

GRI 304:  
BIODIVERSIDADE 
2016

GRI 304-2
Impactos significativos de 
atividades, produtos e servi-
ços sobre a biodiversidade.

 44  

GRI 306:  
EFLUENTES E  
RESÍDUOS 2016

GRI 306-1
Descarte total de água, 
discriminado por qualidade 
e destinação.

 52  

GRI 306-2
Peso total de resíduos,  
por tipo e método de 
disposição.

 54, 57  

GRI 308:  
AVALIAÇÃO  
AMBIENTAL DE  
FORNECEDORES 
2016

GRI 308-1

Percentual de novos 
fornecedores selecionados 
com base em critérios 
ambientais.

 41  

SAÚDE E SEGURANÇA

GRI 103: FORMAS 
DE GESTÃO 2016

GRI 103-1
Explicação dos temas  
materiais e seus limites.

 8  

GRI 103-2
Abordagem de gestão e 
seus componentes.

 8  

GRI 103-3
Avaliação da abordagem 
de gestão.

 8  

GRI 403: SAÚDE E 
SEGURANÇA NO 
TRABALHO 2016

GRI 403-1
Trabalhadores representa-
dos por comitês formais  
de saúde e segurança.

Não há comitês formais 
de saúde e segurança 
na Metalfrio.

 

GRI 403-2

Tipos e taxas de lesões, 
doenças ocupacionais, dias 
perdidos, absenteísmo e 
número de óbitos.

65, 66

A Metalfrio não possui o 
histórico deste indicador 
por gênero e região. A 
companhia pretende iniciar 
o monitoramento em 2018, 
para divulgação no próximo 
ciclo.

GRI 403-4

Temas relativos à saúde 
e segurança cobertos 
por acordos formais com 
sindicatos.

65

INDICADORES ESPECÍFICOS

SÉRIE ECONÔMICA

GRI 205:  
ANTICORRUPÇÃO 
2016

GRI 205-1
Operações submetidas  
a avaliações de riscos  
relacionados à corrupção.

 35

 Em 2017, as duas operações 
da empresa situadas em São 
Paulo e Mato Grosso do Sul 
não foram submetidas à ava-
liação de risco relacionado à 
corrupção.
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SÉRIE SOCIAL

GRI 401:  
EMPREGO 2016

GRI 401-1

Novas contratações de 
funcionários e rotatividade 
por faixa etária, gênero e 
região.

 60, 62

 A Metalfrio não possui o 
histórico deste indicador por 
gênero e faixa etária. A Me-
talfrio fará o monitoramento 
em 2018 para divulgação no 
próximo ciclo.

GRI 404:  
TREINAMENTO E 
EDUCAÇÃO 2016

GRI 404-1
Número médio de horas de 
treinamento, por categoria 
funcional e gênero.

 63, 64  

GRI 405:  
DIVERSIDADE E 
IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES 
2016

GRI 405-1
Diversidade dos grupos res-
ponsáveis pela governança 
e colaboradores.

 60, 63

A Metalfrio não possui 
informações discriminadas 
por gênero e faixa etária. Será 
monitorado em 2018 para 
reporte no próximo ciclo. 

GRI 408: TRABALHO 
INFANTIL 2016

GRI 408-1
Operações e fornecedores 
com risco de ocorrência de 
casos de trabalho infantil.

 41  

GRI 409: TRABALHO 
FORÇADO OU 
ANÁLOGO AO DE 
ESCRAVO 2016

GRI 409-1

Operações e fornecedores 
com risco de ocorrência de 
casos de trabalho forçado 
ou análogo ao escravo.

 41  

GRI 412:  
AVALIAÇÃO  
EM DIREITOS  
HUMANOS 2016

GRI 412-1

Operações submetidas a 
análises ou avaliações de 
impactos sobre direitos 
humanos.

 41

A Metalfrio não possui esse 
tipo de avaliação no mo-
mento. No entanto, todos os 
fornecedores contratados 
devem seguir as práticas 
relacionadas nas Condições 
Gerais de Fornecimento. 
Além disso, em 2017 foi 
criado e enviado a todos os 
fornecedores locais um for-
mulário para autoavaliação 
socioambiental. As respostas 
já estão compiladas e a partir 
de 2018 passarão a fazer par-
te das auditorias de avaliação 
dos fornecedores.

GRI 413:  
COMUNIDADES 
LOCAIS 2016

GRI 413-1

Operações com progra-
mas de engajamento da 
comunidade, avaliação de 
impactos e/ou desenvolvi-
mento local.

 66  
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GRI 414:  
AVALIAÇÃO SOCIAL 
DE FORNECEDORES 
2016

GRI 414-1
Fornecedores selecionados 
com base em critérios 
sociais.

 41

A Metalfrio não possui esse 
tipo de avaliação no mo-
mento. No entanto, todos os 
fornecedores contratados 
devem seguir as práticas 
relacionadas nas Condições 
Gerais de Fornecimento. 
Além disso, em 2017 foi 
criado e enviado a todos os 
fornecedores locais um for-
mulário para autoavaliação 
socioambiental. As respostas 
já estão compiladas e a partir 
de 2018 passarão a fazer par-
te das auditorias de avaliação 
dos fornecedores.

GRI 416: SAÚDE  
E SEGURANÇA  
DOS CLIENTES 2016

GRI 416-1

Categorias de produtos 
e serviços para as quais 
são avaliados impactos na 
saúde e segurança.

 43  
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