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DIREÇÃO

O mundo futuro é construído pelas nossas 
escolhas. Temos oportunidade de fazer 
escolhas a cada momento, e, pouco a pouco, 
somando-se e sempre impactando no futuro, 
nossas escolhas refletirão no que seremos 
em algum outro momento. Se eu decidir 
estudar e me dedicar mais enquanto jovem é 
muito provável que tenha uma oportunidade 
de ingressar em uma universidade melhor, me 
destacar academicamente e, quem sabe, 
receber as melhores oportunidades profis-
sionais que se apresentarão. Obviamente, 
não basta apenas uma escolha para selar as 
possibilidades futuras, para o bem ou para o 
mal. Mas as escolhas são constantes, e seus 
impactos se somam e se acumulam. E ditarão 
como os caminhos e oportunidades se apre-
sentarão na vida.

O mesmo vale para as escolhas que fazemos 
com relação ao meio ambiente. Uma atitude 
hoje pode não despertar nenhuma resposta 
imediata da natureza, mas, aos poucos, 
seguindo-se sempre na direção de ignorar 
impactos ambientais, por menores que 
sejam, as escolhas e suas  consequências nos 
retornarão. 

O   ser   humano     promoveu   a    primeira    
Revolução Agrícola há cerca de 9.000 anos, 
quando iniciou a domesticação de plantas e 
animais e passou a construir assentamentos 
fixos, que mais tarde se tornaram vilarejos 
que, pouco a pouco, evoluíram para cidades. 
Neste momento, o ser humano começou a 
impactar verdadeiramente o meio ambiente, 
e daí para frente assumiu o papel de maior 
transformador do planeta. Até então, éramos 
meros coadjuvantes no destino do planeta, 
mas a partir da revolução agrícola assumimos 

o papel de grandes responsáveis, não só por 
nossa espécie, mas por todas que habitam ou 
já habitaram a terra.
 
Muitas espécies, vegetais ou animais, já deix-
aram de existir. Isto não é novidade, saben-
do-se que até mesmo muitas espécies de 
humanos anteriores aos homo-sapiens 
(homem moderno atual), tais como neander-
tais e erectus, foram extintas. A extinção de 
espécies, assim como o surgimento de novas, 
faz parte do ciclo de vida do planeta. Porém, o 
que assistimos hoje, é uma aceleração expo-
nencial no número de extinções, sendo que, 
quase sempre, com suas causas relacionadas 
à ação humana. Ou seja, jamais a humanidade 
teve tanto poder para influenciar no destino 
de todas as espécies do planeta. Deixamos 
de ser coadjuvantes no ciclo da terra para nos 
tornarmos protagonistas. E esta é uma 
responsabilidade que assumimos, porém a 
negligenciamos, pois agimos com soberba e 
descaso, principalmente quando o assunto é 
preservação do meio ambiente.

Assumirmos nossa responsabilidade socio-
ambiental, como empresa, é condição sine 
qua non para nos mantermos no mercado. O 
lucro jamais compensará a degradação do 
meio ambiente, mesmo que pequena, pois 
uma empresa não existe para servir a si 
mesma, e sim para servir a comunidade que a 
acolhe.

Portanto, em que pesem momentos difíceis, 
a Rhodes mantém-se fiel e sólida aos seus 
valores, onde a Responsabilidade Social e 
Ambiental é essencial para que o futuro possa 
acontecer.

MENSAGEM DA 
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CORPORATIVO
COMPROMISSO

MISSÃO
“Fornecer ao segmento do mobiliário e coletividade soluções competitivas 
em qualidade, prazo e custo, com atendimento diferenciado.”

Esta é a 11ª edição do Relatório Socioambiental Rhodes. Esta prática de gestão já se consolidou 
ao longo desse tempo como forma de demonstrar o compromisso da empresa com suas partes 
interessadas, assim como estabelecer um canal de divulgação e transparência.

VISÃO

Até 2020
    Ser a melhor opção de compra para clientes, em todas as regiões do 
Brasil;
      Ter, ao menos, 10% da receita proveniente de exportação;
      Certificar o Sistema de Gestão segundo a ABNT NBR ISO 14001:2015;
      Buscar a melhoria contínua da gestão e eficiência produtiva.

CRENÇAS
E VALORES

Na Rhodes cremos que, para a realização da nossa Missão e alcance de 
nossa Visão, temos que respeitar e promover os seguintes valores:
    Foco no Resultado, para garantir o  desenvolvimento da empresa, de 
seus parceiros e colaboradores, e oferecer remuneração adequada aos 
acionistas;
       Gestão Participativa e Transparência, para que todos os colaboradores 
se interessem e se comprometam para o alcance dos objetivos;
     Conduta Ética, pois apenas atitudes honestas e respeitosas justificam 
nossa ambição;
      Responsabilidade Socioambiental, para que o futuro possa acontecer.

POLÍTICA DA 
QUALIDADE

A Rhodes compromete-se a:
      Fornecer produtos com qualidade;
      Desenvolver soluções inovadoras;
      Realizar um atendimento diferenciado;
      Promover a melhoria contínua em processos e produtos;
      Atender aos requisitos de clientes, estatutários e regulamentares;
      Promover o crescimento dos colaboradores;
      Gerar o crescimento da organização.



No mês de setembro, o Sistema de Gestão da Qualidade da Rhodes foi submetido à 
avaliação do Bureau Veritas Certification para recertificação na nova versão da ABNT 
NBR ISO 9001:2015. Foram 04 (quatro) dias de auditoria, na matriz em Cambuí e na 
Unidade de Poliuretano, em Bragança Paulista, sendo que a recertificação foi recomen-
dada pelo organismo certificador.

EM 2018
NOSSAS REALIZAÇÕES
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Recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade

 

RHODES S/A. 
 

Avenida Rhodes, 01, 37600-000 - Cambui/MG 
 

Brasil 
 

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da 
organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade 

com os requisitos da Norma detalhada abaixo. 

Norma


ISO 9001:2015
Escopo de Certificação 



DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 
COMPONENTES E ESTRUTURAS EM METAL E PLÁSTICO PARA ASSENTOS, 

DESTINADOS AOS SEGMENTOS DE ESCRITÓRIO, RESIDENCIAL E 
COLETIVIDADE, NAS UNIDADES DA CAMBUÍ/MG E  

BRAGANÇA PAULISTA/SP. 
 
 

Data de Início do Ciclo de Certificação: 08 de Outubro de 2018 

Sujeito à operação satisfatória contínua do Sistema de Gestão da Organização, 
este certificado é válido até: 14 de Setembro de 2021 
 

Validade do Certificado Anterior: 15 de Setembro de 2018 
      

Data da Auditoria de Recertificação: 06 de Setembro 2018                   
 

Data de Aprovação Original: 23 de Janeiro de 2013 

 
Certificado N°: BR030701  Versão: 1 Data da Revisão: 08 de Outubro de 2018 

 
 
 
 
 

  
Lúcia Nunes - Gerente Técnica 

Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4° Andar 
Vila Cruzeiro, 04726-170 -  São Paulo/SP - Brasil 
 

            Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de 
            Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. 
            Para verificar a validade deste certificado, telefone para +551126559001. 
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RHODES S/A. 

Norma


ISO 9001:2015
Escopo de Certificação 


 

Certificado N°: BR030701 Versão: 1 
  

Data da Revisão: 08 de Outubro de 2018 
 

 
  

Lúcia Nunes - Gerente Técnica 

Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4° Andar 
Vila Cruzeiro, 04726-170 -  São Paulo/SP - Brasil 
 

        Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de 
        Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. 
        Para verificar a validade deste certificado, telefone para +551126559001.

 

 
 

 
MATRIZ 

AVENIDA RHODES, 01, 37600-000  
 CAMBUI/MG 

 

 

 
DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE COMPONENTES 
E ESTRUTURAS EM METAL E PLÁSTICO 

PARA ASSENTOS, DESTINADOS AOS 
SEGMENTOS DE ESCRITÓRIO, 

RESIDENCIAL E COLETIVIDADE, NAS 
UNIDADES DA CAMBUÍ/MG E  
BRAGANÇA PAULISTA/SP. 

 
 

UNIDADE 1 

 

AVENIDA ERNESTO VAZ DE LIMA, 539,  
JD. FRATERNIDADE, 12926-215  

BRAGANÇA PAULISTA/SP 
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EM 2018
NOSSAS REALIZAÇÕES

Visando aumentar a equipe de auditores internos do Sistema de Gestão da Qualidade, a Rhodes 
promoveu, no mês de novembro, a capacitação de 06 (seis) colaboradoras, de Cambuí e 
Bragança Paulista.

Foram ministrados os cursos de Interpretação da ABNT NBR ISO 9001:2015 e Formação de 
Auditores Internos do SGQ com base na NBR ISO 19011:2002 - Diretrizes para auditorias de 
sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental, perfazendo um total de 24h/aula.

Desta forma, a empresa prepara seus colaboradores para atuação interna e novos desafios na 
carreira profissional.

Rhodes promove formação de mais uma turma de 
Auditores Internos do SGQ

Treinamento Auditores



COM O CLIENTE

Em julho de 2018, a Rhodes marcou presença na ForMóbile, Feira Internacional de Fornece-
dores da Indústria de Madeira e Móveis, a feira ocorre no Expo São Paulo e reúne clientes, 
fornecedores e os representantes das maiores indústrias do setor moveleiro.

A Rhodes apresentou novidades para o mercado, trazendo projetos competitivos direcionados 
à área de arquitetura, residenciais e também corporativas. Com foco no design e inovação, a 
Rhodes se destaca ao expor linhas diferenciadas, como a linha Beau, que proporcionou muitos 
comentários positivos e repercussão no setor, devido a sua base giratória e design singular nas 
conchas e nas cores únicas.

As linhas expostas na feira foram: Beau, Wine, Easyflex, Easyflex Tela, Sienna, Sharp, Try e Snap.

COMPROMISSO

06

Stand Feira ForMóbile
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COM AS PESSOAS
COMPROMISSO

Considerando-se as estratégias da empresa e as necessidades dos colaboradores, a Rhodes 
promoveu vários treinamentos internos e externos, aprimorando cada vez mais os conhecimen-
tos de seus colaboradores, a saber:

 Treinamento de Empilhadeira – Filial Bragança Paulista;
 Brigada de Emergência – Matriz Cambuí e Filial Bragança Paulista;
 Pintura Industrial – Matriz Cambuí;
 Treinamentos para Cipeiros - Matriz Cambuí e Filial Bragança Paulista;
 Tratamento de Não Conformidades com o uso dos 5 Por quês - Matriz Cambuí e Filial 
Bragança Paulista;
 Treinamento de NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - Matriz 
Cambuí;
 Treinamento de NR-35 – Trabalho em Altura - Matriz Cambuí e Filial Bragança Paulista, 
entre outros.

Treinamentos Internos para a Capacitação
dos Colaboradores

Treinamento 
Brigada

Treinamento 
Pintura 
Industrial



COM AS PESSOAS
COMPROMISSO
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O Enduro Rhodes já se tornou tradição. Realizado desde 2005, tem como objetivo a integração 
entre os colaboradores – Matriz e Filial – onde as equipes percorrem vários quilômetros a pé, na 
zona rural de Cambuí, e obedecem a regras específicas para contagem de tempo. As equipes 
com melhor regularidade e desempenho são premiadas.

Ao final, um almoço de confraternização é oferecido a todos os participantes, assim como uma 
premiação para a equipe campeã.

Enduro Rhodes – Tradicional Evento de Integração 
entre Colaboradores

Equipe
Enduro

Como acontece anualmente, a Rhodes homenageou seus colaboradores por tempo de casa – 5, 
10 e 15 anos – e melhores Auditores Internos do SGQ e do Programa 6S.

O evento foi realizado nas dependências do Grêmio Esportivo Rhodes e contou com a partici-
pação das Gerências e Diretoria da empresa.

Colaboradores Rhodes são Homenageados

Colaboradores
Homenageados
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COM AS PESSOAS
COMPROMISSO

Em maio, foi realizada, no Grêmio Esportivo Rhodes, a 1ª Feijoada com Samba, e contou com a 
participação de cerca de 80 pessoas, entre colaboradores, familiares e convidados.

Em julho foi realizada a 3ª edição do Arraiá Rhodes – festa organizada pelos próprios colabora-
dores e RH, e contou com a participação de familiares e convidados. Muita diversão e comidas 

típicas fizeram parte do evento!

Eventos para Integração dos 
Colaboradores e Familiares

Arraiá
Rhodes

Comemorado internacionalmente no mês de março, o Dia da Mulher na Rhodes recebeu 
atenção especial. O RH promoveu um evento para suas colaboradoras, e extensivo às esposas, 
filhas e mães de colaboradores, com várias atividades, como: 
 Dicas de automaquiagem e cuidados com a pele;
 Palestra sobre saúde da mulher;
 Importância de atividades físicas;
 Aula de Zumba.

Evento Especial – Dia da Mulher

Dia da Mulher



65 ou mais

172Nº de empregados no final de 2018

COM AS PESSOAS
COMPROMISSO
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PERFIL DOS COLABORADORES - Matriz Cambuí

Nº de admissões no período 13
Nº de demissões e saídas no período 38

Grau de Instrução Qtde Funcionários

Ensino Fundamental ou menos 25

Ensino Médio completo ou cursando 114

Ensino Superior completo ou cursando 25

Pós-graduação completa ou cursando 8

Tempo de Casa Qtde Funcionários
Menos de 3 anos 39
De 3 a 6 anos incompletos 31
De 6 a 10 anos incompletos 42
De 10 anos a 20 anos incompletos 58
Acima de 20 anos 2

Perfil por Idade

Faixa Etária Qtde Funcionários

Até 17 anos 5
De 18 a 24 anos 22
De 25 a 29 anos 23
De 30 a 39 anos 57
De 40 a 49 anos 44
De 50 a 64 anos 21

0

Indicadores de Equidade % Funcionários

% de mulheres em relação ao total de funcionários 32,56%

% de mulheres em cargo de chefia em relação ao total de cargos de chefia 18,75%

% de negros (homens e mulheres) em relação ao total de funcionários. 18,02%

Equidade
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COM AS PESSOAS
COMPROMISSO

PERFIL DOS COLABORADORES - Filial Bragança Paulista

Perfil por Idade

65 ou mais

56Nº de empregados no final de 2018
Nº de admissões no período 15
Nº de demissões e saídas no período 15

Grau de Instrução Qtde Funcionários

Ensino Fundamental ou menos 7

Ensino Médio completo ou cursando 35

Ensino Superior completo ou cursando 12

Pós-graduação completa ou cursando 2

Tempo de Casa Qtde Funcionários
Menos de 3 anos 18
De 3 a 6 anos incompletos 18
De 6 a 10 anos incompletos 15
De 10 anos a 20 anos incompletos 5
Acima de 20 anos 0

Faixa Etária Qtde Funcionários

Até 17 anos 0
De 18 a 24 anos 12
De 25 a 29 anos 16
De 30 a 39 anos 16
De 40 a 49 anos 7
De 50 a 64 anos 5

0

Indicadores de Equidade % Funcionários

% de mulheres em relação ao total de funcionários 51,79%

% de mulheres em cargo de chefia em relação ao total de cargos de chefia 14,29%

% de negros (homens e mulheres) em relação ao total de funcionários. 28,57%

Equidade



SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA
COMPROMISSO COM A SAÚDE,
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Anualmente, sob a coordenação da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – acon-
tece a SIPAT, nas unidades de Cambuí (Matriz) e Bragança Paulista (Filial), abordando temas 
importantes para a segurança e qualidade de vida dos colaboradores.

Em Bragança Paulista foi realizada em março, com os seguintes temas:
 DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis;
 Ergonomia no Trabalho;
 Atendimento Pré-Hospitalar.
Também houve avaliação da pressão arterial, índice glicêmico e percentual de gordura  dos  
colaboradores.

Em Cambuí, a SIPAT aconteceu em julho, com as seguintes palestras:
 Ergonomia;
 Segurança no trânsito;
 Como mudar seus hábitos e ser uma pessoa mais saudável e produtiva.
Também houve a atração teatral SESI EM CENA, com a peça “A importância do uso de EPIs”, em 
parceria com o SESI / FIEMG.

Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
no Trabalho – SIPAT

SIPAT
Bragança Paulista

SIPAT
Cambuí
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SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA
COMPROMISSO COM A SAÚDE,

Ao longo de 2018, várias ações foram realizadas visando a segurança dos colaboradores, a saber:
 Instalação de uma escada tipo marinheiro para o silo do Setor de Injeção, tornando mais 
segura a realização da limpeza e pequenos reparos;
 Melhorias da desbobinadeira e pintura nas faixas de segurança;
 Instalação de guarda-corpo no entorno da doca de recebimento no Almoxarifado;
 Reforma do piso de acesso à caçamba de sucatas no lado externo, que estava com bura-
cos, podendo causar riscos aos operadores de empilhadeira.

Em 2018, foram realizadas 2.003 horas de treinamento na área de Segurança do Trabalho, e 
investido R$ 83.981,00 nas ações de melhoria da segurança dos colaboradores.

Ações de Melhoria para a Segurança no Trabalho

Melhoria para a 
Segurança do 
Trabalho



COM A SOCIEDADE
COMPROMISSO
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Sob a coordenação do RH, os colaboradores Rhodes promovem há 11(onze) anos a festa em prol 
de crianças carentes da comunidade de Cambuí, em parceria com a Sociedade São Vicente de 
Paulo – os Vicentinos.

Em 2018, 85 crianças foram presenteadas pelos colaboradores e acionistas, com brinquedos, 
roupas e calçados, em uma festa com direto a Papai Noel e muito divertimento.

Adote uma Criança no Natal – 
Evento que faz a alegria da criançada

Adote uma 
Criança no Natal

Já tradicionais entre os colaboradores Rhodes, diversas campanhas internas são realizadas 
anualmente, visando contribuir com a comunidade, desenvolver a responsabilidade social, 
promover a cidadania e cultivar a solidariedade.
 Campanhas de Doação de Alimentos arrecadou, em 2018, 450 quilos de alimentos, que  
foram doados pelos colaboradores, e cestas básicas doadas pela empresa. Todos os alimentos 
foram encaminhados às instituições sociais da cidade. 

Campanhas são realizadas em prol da Comunidade

Doação de
Alimentos
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COM A SOCIEDADE
COMPROMISSO

 Escolinha de Futebol do Grêmio Esportivo Rhodes, em 2018, comemorou 15 anos de 
atuação, sob a coordenação voluntária de Márcio Tadeu (Pelé), e as atividades são voltadas para 
as crianças da comunidade e filhos de colaboradores. Durante a festa de comemoração, foram 
entregues troféus e certificados aos alunos com melhor desempenho. 

Escolinha de
Futebol Rhodes

 Patrocínio Esportivo para a atleta cambuiense Adriana Domingos da Silva foi mantido 
em 2018, como apoio e incentivo à prática de esportes, pois a empresa acredita que havendo 
uma boa estrutura para a prática do esporte um atleta pode se tornar campeão. 

Atleta Adriana
Domingos



COM A SOCIEDADE
COMPROMISSO
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Em 2018, o Projeto Rumo, realizado em parceria com o Rotary Clube de Cambuí, e com o apoio da 
Prefeitura Municipal, chegou à sua 13ª edição, com imenso sucesso. Participaram do projeto 
cerca de 180 (cento e oitenta) adolescentes, estudantes do 3º ano do Ensino Médio, que tiveram 
a oportunidade de participar de palestras, visita à fábrica e Ciclo de Conversas com profissionais 
da Rhodes visando tirar dúvidas e curiosidades sobre as áreas de atuação, assim como as 
aptidões que cada profissional deve ter para atuar em suas áreas de escolha.

Também houve palestras, proferidas pelos próprios colaboradores  Rhodes, que tiveram a opor-
tunidade de levar aos alunos seus conhecimentos e experiências profissionais.

Projeto Rumo – 13 anos orientando estudantes 
para suas escolhas profissionais.

Alunos
Projeto Rumo

Voluntários
Projeto Rumo
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COM O MEIO AMBIENTE
COMPROMISSO

O compromisso da Rhodes com o meio ambiente está firmado em suas Crenças e Valores. 
Para que esse compromisso seja cumprido, algumas ações são realizadas, além do atendi-
mento às exigências legais.

O tratamento de todos os efluentes, sanitários e industriais é realizado e monitorado de forma 
que não haja impacto ao meio ambiente, assim como os resíduos sólidos gerados na atividade 
produtiva são separados por meio  da  Coleta  Seletiva  e  descartados,  por  empresas  espe-
cializadas e licenciadas ambientalmente para a retirada e correta destinação desses resíduos. 

Como forma de conscientização sobre a necessidade de preservação e conservação do meio 
ambiente, durante a visita dos alunos participantes do Projeto Rumo, os mesmos foram 
encaminhados à Estação de Tratamento de Efluentes - ETE – onde tiveram a oportunidade de 
observar como são tratados esses resíduos, antes de serem encaminhados ao sistema da 
rede de águas e esgoto.

Estação de Tratamento de Efluentes

Projeto Rumo – Alunos passam pela Estação
de Tratamento de Efluentes




