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Palavra dos Administradores

A valorização das pessoas, a atenção junto 
ao meio ambiente e a inovação nos processos 
são princípios que regem todas as atividades 
das Empresas Rio Deserto. A caminho dos 100 
anos, a organização é reconhecida pela atenção 
à sustentabilidade, aliando a economia, com o 
meio social e ambiental.

Na organização, projetos e programas são 
planejados e desenvolvidos durante todo o 
ano. Alguns têm o objetivo de integrar os cola-
boradores e suas famílias, outros são voltados 
às contribuições com o meio social, à saúde e 
ao bem-estar, e todos tem um único objetivo: o 
bem dos colaboradores e das pessoas que vi-
vem nas comunidades onde as unidades estão 
inseridas.

Internamente, as equipes do Programa de 
Inovação e Qualidade (PIQ) estão superando as 
expectativas. Nas unidades, é relevante acom-
panhar o surgimento de grandes ideias, bem 
como a implantação de várias delas. Mais do 
que tudo, é gratificante ver a união dos colabo-
radores e gerentes na busca por melhorias.

Todo o empenho tem sido reconhecido por 
meio de premiações. O Programa de Estágio 
das Empresas Rio Deserto, por exemplo, ganhou 
destaque em todo o Brasil ao ser condecorado 
com o Prêmio IEL de Melhores Práticas de Está-
gio. Além deste, outras premiações elencadas 
neste relatório enaltecem o trabalho realizado 
pelas Empresas Rio Deserto ao longo de 2016 
e demonstram a responsabilidade da empresa 
com a qualidade dos processos, produtos e ser-
viços.

As Empresas Rio Deserto seguem a trajetória 
rumo aos 100 anos com os mesmos princípios 
que a trouxeram até aqui: seriedade, honestida-
de, e atenção a tudo e a todos.

Um forte abraço!

Heitor Agenor Zanette
Giovanni Pagnan Zanette
Valcir José Zanette
João Gabriel Pagnan Zanette
Administradores das Empresas Rio Deserto
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Desde 1918 realizando a extração de carvão mineral, as Empresas 
Rio Deserto têm hoje uma estrutura de 17 unidades produtivas, admi-
nistrativas e de pesquisa. Ao longo dos anos, a empresa diversificou 
suas atividades e hoje tem negócios na indústria carbonífera, floresta-
mento e reflorestamento, metalurgia, agronegócio, entre outros.

A Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda., empresa que deu origem 
ao grupo, não apenas foi a pioneira na exploração do carvão mineral em 
escala industrial na região, como também a primeira a utilizar métodos 
mais modernos para extração e beneficiamento, a exemplo do uso do 
minerador contínuo, do espessador de lamelas, filtro prensa, meio den-
so e backfill.

Localizada no Sul de Santa Catarina, as Empresas Rio Deserto têm 
em sua história o empreendedorismo dos irmãos gêmeos João e Ga-
briel Zanette (in memoriam). À frente da organização ainda se encontra a 
família Zanette, hoje na terceira geração. Foi a coragem do empresário 
João Zanette, aliada ao conhecimento de parceiros e colaboradores, 
que impulsionou os rumos e o desenvolvimento da empresa.

As Empresas Rio Deserto, pensando no mercado globalizado, de-
senvolveram novas técnicas, a fim de proporcionar aos produtos uma 
qualidade assegurada e custos competitivos. São reconhecidas pelo 
respeito às normas técnicas, pelo tratamento correto que dispensam 
ao meio ambiente, pela importância que dão aos seus clientes, cola-
boradores e pelo retorno social nas comunidades em que atuam. Com 
mais de 600 colaboradores, as Empresas Rio Deserto estão presentes 
em, pelo menos, nove municípios catarinenses, com certificações nas 
suas unidades, de acordo com as normas nacionais e internacionais.

HistóriaHistória
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Treviso – SC
Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda.

• Extração Mina Cruz de Malta
Carvão Energético
Certificada pela NBR ISO 9001:2008 e NBR 
ISO 14001:2004

Correia Pinto – SC
Mineração e Pesquisa Brasileira Ltda.
Fonólito
Nefelina
Sodalita
Filter Plus

Siderópolis – SC
Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda.

• Metalúrgica
Equipamentos para mineração e manutenção.

• Caixa de Embarque
Carvão Energético para ENGIE Brasil Energia
Certificada pela NBR ISO 9001:2008 
e NBR ISO 14001:2004

Lages – SC
Mineração e Pesquisa Brasileira Ltda.
Fonólito

Urussanga – SC
Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda.

• Divisão Laboratório
Análises químicas e físico-químicas em geral. Pesquisa, 
desenvolvimento e inovação.
Certificada pela NBR ISO 9001:2008

RD Soluções Minerais
• Unidade Produtiva ll – Rio Deserto
Industrialização de insumos minerais:
Carburante (Coque de Petróleo Calcinado)
Bormix
CATA - Carvão para Filtros de Tratamento de Água
Certificada pela NBR ISO 9001:2008

Mineração e Pesquisa Brasileira Ltda.
• Cerâmica
Nefelina
Benpox
RD Glas

• Fertilizante
Gran Protect 

• Agronegócio
Sodalita Calcossódica
Bugram Protect
Notox Reproduction
Top Clean
Notox Poultry
Certificada pela GMP+B2 Production of Feed Ingredients

Unidades
produtivas,

Empresas Rio Deserto

administrativas
e de pesquisa
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Criciúma – SC
Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda.

• Escritório Central
Administração geral

• Extração Mina Novo Horizonte
Carvão Energético

Certificada pela NBR ISO 9001:2008 e NBR 
ISO 14001:2004

Oriental Administração de Patrimônio Ltda.

Bens móveis e imóveis

Capivari de Baixo – SC
Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda.

• Capivari de Baixo (Consórcio)
Carvão Energético

Carvão Mineral Pelotizado (Marombado)
Certificada pela NBR ISO 14001:2004

Içara – SC
Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda.

• Extração Mina Cento e Um
Carvão Energético

Certificada pela NBR ISO 9001:2008 e NBR 
ISO 14001:2004

Cocal do Sul – SC
Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda.

• RD São Geraldo
Recuperação Ambiental

Floresul Florestamento e
Reflorestamento Sul Ltda.

Eucaliptos
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Ideologia

Negócio

Valores

Suprimento de
insumos minerais.

O comportamento das Empresas Rio 
Deserto é reflexo do pensamento 
voltado ao desenvolvimento socio-
econômico do país. Todas as ações 
são tomadas na direção do cresci-
mento, tanto da empresa quanto de 
seus colaboradores, clientes, forne-
cedores, comunidade e parceiros 
em geral. 

Inovação: 
Aprimoramento tecnológico, desen-
volvimento e valorização à iniciativa 
dos colaboradores, na busca contí-
nua de resultados para a organiza-
ção. 

Missão
Contribuir com o desenvolvimento 
nacional através da extração, in-
dustrialização e comercialização de 
produtos minerais, transformando 
recursos minerais em soluções.

Visão

Ser referência nacional no 
fornecimento de insumos minerais.

Comprometimento:
Com os clientes, colaboradores, fornece-
dores, órgãos fiscalizadores, comunidade e 
a segurança. 

Ética: 
Respeitar os princípios, as políticas e os 
procedimentos definidos pela empresa, 
regulamentados pela lei e pela sociedade, 
trabalhando com honestidade, profissiona-
lismo e transparência. 

Responsabilidade Socioambiental: 
Contribuir para o desenvolvimento cons-
ciente e sustentável da sociedade, favo-
recendo o pleno exercício da cidadania e 
respeitando o meio ambiente.
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Tecnologia, Inovação e Qualidade

Em quase 100 anos de existência, as Empresas 
Rio Deserto se destacam em inovação e qualidade, 
utilizando métodos modernos para os processos 
de extração, produção e pesquisa. Tecnologias na-
cionais e internacionais estão inseridas em todos os 
procedimentos, desde a extração do material bruto 
até a destinação final dos rejeitos. 

A exemplo dos benefícios proporcionados pela 
utilização de novas tecnologias, destaque para a in-
serção de conjuntos mecanizados para a extração 
de carvão, que reduziram o uso de explosivos em 
áreas de subsolo. A medida aumentou a segurança 
dos colaboradores, reduziu o número de acidentes e 
potencializou o desempenho do trabalho.

As Empresas Rio Deserto também contam com 
uma equipe de engenharia multidisciplinar, cujo 
propósito é modernizar continuamente processos e 
equipamentos. Prova disso é a implantação de pro-
jetos como o Backfill, Espessador de Lamelas, Filtro 
Prensa, Meio Denso, Minerador Contínuo, Perfura-
trizes, Roader Header, Tratamento de Drenagem de 
Mina em Escala Industrial, entre outros. Em 2016, 
mais de R$ 200 mil foram investidos na área de ino-
vação, valor este que deve novamente ser investido 
em 2017. 

A atenção com a qualidade e com o meio am-
biente também é evidente nas Empresas Rio Deser-
to, que obtém o devido reconhecimento por meio de 

certificações e premiações. 
As certificações vêm ao en-
contro à política de gestão 
da organização, bem como 
ao excelente trabalho de-
sempenhado e ao com-
prometimento de todos. As 
premiações, por sua vez, 
demonstram a responsabi-
lidade da empresa com a 
qualidade dos processos, 
produtos e serviços. 
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Tecnologia, Inovação e Qualidade

PIQ – Programa de Inovação e Qualidade

Com o objetivo de incentivar os colaboradores 
profissionais a propor soluções e melhorias aos pro-
cessos, tendo como foco a redução de custos e de 
desperdícios, as Empresas Rio Deserto mantêm o 
Programa de Inovação e Qualidade (PIQ). No progra-
ma, criado em 2003, são trabalhados temas como:

- Ações Trabalhistas;
- Comunicação Interna/Externa;
- Comunidade;
- Desperdícios;
- Educação;
- Inovação;
- Logística;
- Marketing;
- Meio Ambiente (reúso, recuperação);
- Produtividade;
- Qualidade (produto, processos);
- Redução de custos;
- Segurança;
- Suprimentos;
- Tecnologia da informação.

Em 2015/2016 foram implantados 127 projetos. 
Destes, 62 já foram concluídos e avaliados, e outros 
65 seguem em andamento. A IV Edição do Programa 
de Inovação e Qualidade – PIQ 2016 – contou com a 
participação de 43 equipes, totalizando 191 colabo-
radores, o que representou 33% do quadro efetivo da 
empresa.

Os projetos vencedores do IV PIQ 2016 foram:

2ª lugar: Equipe Idealizadores do 
Progresso, Unidade de Extração 
Mina Cruz de Malta: projeto “De-
senvolvimento de trava de segu-
rança para os frisos da roda de 
LHD”.

3º lugar: Equipe Superação, Uni-
dade Metalúrgica: projeto “Dispo-

sitivo para Locomoção de Pneus”.

1º lugar: Equipe Delta, Unidade de 
Extração Mina Cento e Um: projeto 
“Melhoria na ferramenta utilizada 
para escoramento do teto”.
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Tecnologia, Inovação e Qualidade

empresa - unidade/setor Equipe PROJETO

ICRDL - Unidade de Extração 
Mina Cento e Um

Delta
Melhoria na ferramenta utiliza-
da para escoramento de teto.

ICRDL - Unidade de Extração 
Mina Cruz de Malta

Idealizadores do Progresso
Desenvolvimento de trava 

de segurança para os frisos
da roda de LHD.

ICRDL - Unidade Metalúrgica Superação
Dispositivo para 

Locomoção de Pneus.

ICRDL - Divisão Laboratório Sinergia
Recuperação do Cloreto de 

Zinco no ensaio densimétrico.

Mineração e Pesquisa 
Brasileira – Setor Cerâmico

Galera da Cerâmica
Automatização do elevador de 

canecos número 01.

Mineração e Pesquisa 
Brasileira – Setor Agronegócio

Caça Soluções
Reaproveitamento do material 

do filtro manga.

ICRDL – Unidade Produtiva II - 
Rio Deserto

Os Idealistas
Reaproveitamento de Material 

Classificado.

ICRDL - Escritório Central Caminhos & Escolhas
Caminhos & Escolhas - Orien-

tação Profissional.

ICRDL - Unidade de Extração 
Mina Novo Horizonte

Bússola
Digitalização dos arquivos e 

projetos da ICRDL.

Mineração e Pesquisa Bra-
sileira – Setor Correia Pinto

Envolver é Crescer
Melhorias nos elevadores dos 

moinhos 01/02.

Conheça os 10 projetos finalistas do PIQ 2016:



14  www.riodeserto.com.br

Produtos

Bugram Protect: Produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA) como aditivo anti-aglutinante. É um composto 
proveniente de rochas naturais.

Aplicação: Age sobre grãos, farelos e rações, retirando a umidade. Fun-
ciona como antiempastante (anticaking), protegendo os produtos contra da-
nos advindos da umidade excessiva. Aplicado em rações e farinhas, o pro-
duto reduz a umidade e controla os fungos, toxinas associados à umidade.

Bormix: É alcançado por meio de carvão rigorosamente selecionado e contro-
lado.

Aplicação: É amplamente utilizado como agente catalisador da ebonite e como 
carga semirreforçante para compor moldados de baixo custo, em composto à base 
de elastômeros. 

Sodalita Calcosódica: É um aditivo adsorvente de micotoxinas, composto por 
aluminossilicato de cálcio e sódio, testado in vivo para aves.

Aplicação: Possui capacidade de formar um complexo altamente estável com 
as micotoxinas, quando usado na ração. Após ser ingerido pelo animal, adsorve e 
retém as aflatoxinas, inibindo sua absorção antes que chegue à corrente sanguí-
nea, com isso elimina sua toxidade junto com as fezes, permitindo o melhor apro-
veitamento dos nutrientes.

Carburante: É resultado da calcinação do coque verde de petróleo.
Aplicação: Correção de carbono (processo de carburação) nos fun-

didos de ferro e de aço, de diversos processos industriais.
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Produtos

Filter Plus: É fabricado a partir de rocha mineral de alto 
percentual de sílica, com características de dureza e de den-
sidade elevada.

Aplicação: Sua função principal é melhorar a qualidade da 
água, reduzindo metais, sólidos totais e dissolvidos. Devido à 
ação mecânica, o Filter Plus elimina bactérias, protozoários e 
pequenas partículas que ficam aderidas em torno da partícu-
la do Filter Plus.

Carvão para Filtros de Tratamento de Água (CATA): Produzido a partir de 
carvão mineral específico e processos controlados, o produto possui partículas 
angulares diferentes, proporcionando perfeita filtração.

Aplicação: Utilizado em filtros de tratamento de água, aumenta as taxas de 
filtração, a eficiência de remoção de impurezas e melhora a qualidade da água 
em diversos aspectos, como turbidez, cor, coliformes e outros micro-organis-
mos.

Gran Protect: Produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) como inseticida natural. É um pó inerte natural, proveniente de 
rochas fossilizadas de diatomáceas marinhas, constituído principalmente por sílica 
amorfa.

Aplicação: É um inseticida de contato e deve ser aplicado pulverizando o pro-
duto nos grãos, antes da entrada nos silos, depósitos ou armazéns. As partículas 
do produto aderem ao corpo dos insetos causando abrasão no tegumento ao se 
deslocarem pela massa de grãos, provocando a sua morte, através da desidratação, 
possuindo o benefício de conferir proteção prolongada. As partículas microscópicas 
do Gran Protect desidratam a camada protetora de cera que recobre os corpos dos 
insetos, com consequente desidratação e morte dos mesmos. Não é tóxico ao ho-
mem, nem aos animais domésticos, e não apresenta riscos ao meio ambiente.

Pirita (Sulfeto de Ferro): Resulta a partir do beneficiamento seletivo do 
carvão mineral.

Aplicação: Correção do teor de enxofre no ferro fundido, como fonte 
de enxofre.
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Produtos

Top Clean: É uma areia higiênica para gatos, composta por argilo-
mineral que, após processamento e ajuste granulométrico, conferem 
características de alta capacidade catiônica. Possui duas versões: uma 
com fragrância e outra sem.

Aplicação: Produto sanitário destinado à adsorção de odores exis-
tentes na urina dos gatos. Através de sua capacidade de troca catiônica, 
reduz sensivelmente a amônia presente na urina, ajudando a evitar a 
proliferação do mau cheiro.

Notox: É um aditivo adsorvente de micotoxinas, composto por argi-
lomineral de aluminossilicato de cálcio e sódio ativado, testado in vivo 
para aves e suínos.

Aplicação: Específico, eficaz e excelente no combate às fumoni-
sinas e aflatoxinas. Tem a capacidade de formar um complexo alta-
mente estável com as micotoxinas, quando utilizado na ração animal. 
Quando ingerido pelo animal, absorve e retém as micotoxinas, inibindo 
sua absorção.

Notox Poultry: É um aditivo adsorvente de micotoxinas de amplo espectro, 
composto por aluminossilicatos especiais e aditivos orgânicos, com comprovação 
in vivo.

Aplicação: Eficaz e excelente no combate as micotoxinas (zearalenona, aflato-
xinas, fumonisinas, ocratoxinas, Tz e deoxinivalenol). Tem capacidade de adsorção 
de micotoxinas polares, através da troca catiônica, e micotoxinas apolares, através 
da porosidade e área superficial, dando maior estabilidade na adsorção das mico-
toxinas com diferentes pesos moleculares. Quando ingerido pelo animal, adsorve e 
retém as micotoxinas, inibindo sua absorção pelo organismo.

Notox Reproduction: Produto com características especificas. Aditivo de amplo 
espectro no combate às micotoxinas.

Aplicação: Eficaz e excelente no combate as micotoxinas (zearalenona, aflatoxinas, fumonisinas, ocratoxi-
nas, Tz e deoxinivalenol). Tem a capacidade de formar um complexo altamente estável com as micotoxinas. 
Quando ingerido pelo animal, adsorve e retém as micotoxinas, inibindo sua absorção pelo organismo.

Gran Protect GP Plus: Produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) como fertilizante mineral misto para aplicação foliar. Contém silício proveniente 
de rochas fossilizadas de algas diatomáceas marinhas, adicionado dos macronutrientes fós-
foro, na forma de fosfitos e potássio, além do micronutriente cobre. 

Aplicação: Possui seus componentes totalmente solúveis em água, o que proporciona rá-
pida absorção e recuperação pelas plantas. Além de possuir macronutrientes, indispensáveis 
ao perfeito desenvolvimento vegetal, o alto percentual de silício na sua formação fortalece 
as estruturas vegetativas, aumentando a resistência natural das plantas contra doenças, pre-
venindo danos e consequentes prejuízos ao agricultor. Devido às suas propriedades, atua na 
nutrição e proteção vegetal. Deve ser aplicado via foliar e é indicado para todas as culturas.
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Produtos

Nefelina: Trata-se de um produto natural proveniente de rochas vulcânicas, 
com alto teor de álcalis e baixo teor de ferro.

Aplicação: Fabricação de vidro. Substituto de fluorita na fabricação de aço 
e cerâmica.

RD Glass: Produto formado por diversos minerais que, após proces-
samento e classificação, conferem propriedades aos vidrados cerâmicos.

Aplicação: São utilizados em esmaltes cerâmicos com a função de 
melhorar a textura e a fusibilidade dos mesmos.

Fonólito: Trata-se de um produto natural proveniente de rochas vulcânicas, 
com alto teor de álcalis.

Aplicação: Em fabricação de vidro. Substituto de fluorita na fabricação de 
aço e cerâmica.

Carvão Energético: É obtido após o beneficiamento do ROM 
(carvão bruto). Em todo o processo são ajustados à granulometria 
os teores de cinzas, enxofre, matéria volátil, poder calorífico, sem-
pre de acordo com as necessidades do mercado.

Aplicação: É utilizado em usinas térmicas, como combustível 
(fonte de calor).

Sodalita: Produto natural proveniente de rochas vulcânicas, 
com alto teor de álcalis.

Aplicação: Melhora a capacidade fluxante e permite a sinteri-
zação dos corpos cerâmicos a baixas temperaturas ou com menor 
quantidade de agente vitrificantes.

Benpox: São argilominerais que, após processamento e seleção, po-
dem ser empregados industrialmente, pois conferem propriedades in-
trínsecas de interesse tecnológico aos vidrados de uso cerâmico.

Aplicação: São empregados em esmaltes, engobes e massas com 
função de atribuir estabilidade e cor branca.
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Valorização de Pessoas

Carnaval

Durante as semanas que antecedem o Carnaval, e levando em con-
sideração a saúde e o bem-estar dos colaboradores e familiares, pro-
fissionais do departamento de medicina do trabalho das Empresas Rio 
Deserto realizam ações de orientação e conscientização sobre as Do-
enças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). Nas ações também são dis-
tribuídos preservativos e materiais informativos.

Vacinação

Desde 2011, as Empresas Rio Deserto oferecem gratuitamente aos 
colaboradores vacinas contra a gripe H1N1. A ação preventiva é realiza-
da em parceria com o Sesi Farmácias. Na semana de vacinação, geral-
mente realizada em abril, um técnico em enfermagem do Sesi, junta-
mente com um enfermeiro da Rio Deserto, visita todas as unidades para 
imunizar os colaboradores. Em 2016, foram aplicadas aproximadamente 
400 doses entre colaboradores e estagiários.

Setembro Amarelo

Prevenir e alertar os colaboradores a respeito do suicídio é o objetivo 
das atividades alusivas à Campanha Setembro Amarelo, realizadas nas 
Empresas Rio Deserto. Durante o mês de setembro, os colaboradores 
participam de palestras e recebem materiais informativos sobre o tema. 
A ação é realizada por meio do Programa Qualidade de Vida e Saúde 
Rio Deserto.

Campanhas
Internas
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Valorização de Pessoas

Amigo Sangue Bom

Lançado em outubro de 2016, o Programa Amigo Sangue Bom, das 
Empresas Rio Deserto, visa conscientizar os colaboradores sobre a im-
portância da doação de sangue. O programa é uma parceria entre as 
Empresas Rio Deserto e o Hemosc de Criciúma.

Outubro Rosa

A atenção com o corpo e os hábitos saudáveis são temas que mar-
cam as ações promovidas pelas Empresas Rio Deserto em alusão ao 
Outubro Rosa – mês em que são realizadas, em âmbito internacional, 
diversas atividades voltadas à saúde da mulher. Nos eventos, ganha 
destaque a importância da prevenção de doenças como o câncer de 
mama e o câncer de colo de útero. Além de orientações e material in-
formativo, as colaboradoras também são incentivadas a realizar exames 
preventivos. 

Novembro Azul

Para incentivar a prevenção contra o câncer de próstata, são realiza-
das, em novembro, palestras e ações relacionadas à saúde do homem. 
As atividades são de grande importância, uma vez que a população 
masculina é maioria nas Empresas Rio Deserto.
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Benefícios, saúde e bem-estar

Convênio Clínicas e Laboratórios
As Empresas Rio Deserto mantêm convênio com clínicas e laboratórios, proporcio-

nando a realização de exames com valores diferenciados para colaboradores e familia-
res.

Exames Periódicos
Nas unidades industriais das Empresas Rio Deserto são realizados exames periódicos 

de acordo com a função exercida pelo colaborador. Os exames acontecem durante todo 
o ano, sendo esses:

• Acuidade Visual;
• Audiometria;
• Espirometria;
• Exame Clínico;
• Hemograma;
• Raio X de Coluna;
• Raio X de Tórax.

Refeição na Empresa
Todas as unidades das Empresas Rio Deserto possuem refeitório. As refeições são 

fornecidas por cozinhas industriais, sendo que o cardápio segue as recomendações nu-
tricionais diárias. O colaborador paga apenas 20% do valor da refeição, enquanto o paga-
mento de 80% fica sob a responsabilidade da empresa.

Seguro de Vida
Todos os colaboradores das Empresas Rio Deserto têm direito de possuir um seguro 

de vida. A empresa se compromete a pagar 50% do valor integral da mensalidade, sendo 
que o outro 50% é descontado mensalmente na folha de pagamento do colaborador.

Transporte
Para facilitar a locomoção dos colaboradores até as unidades de extração, as Empre-

sas Rio Deserto disponibilizam transporte. O roteiro é preestabelecido.
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Assistência Interna
As Empresas Rio Deserto contam com uma equipe de saúde formada por médico, 

psicólogo e técnico em enfermagem. Os profissionais realizam o acompanhamento da 
saúde dos colaboradores com consultas, vacinas, exames periódicos, trabalhos preventi-
vos e atendimentos de emergência. A assistência médica também concede encaminha-
mentos dos colaboradores para a realização de exames e consultas com especialistas.

Cartão Acicard
Os colaboradores das Empresas Rio Deserto têm à disposição o Cartão Acicard, que 

proporciona facilidade na compra de medicamentos. As despesas do cartão são descon-
tadas em folha de pagamento.

Vale Alimentação
No mês de férias, todos os colaboradores da Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda. 

têm o direito de receber um vale alimentação no valor de R$ 183,87.

Leite
Em razão de um acordo sindical da convenção das Indústrias Carboníferas, todos os 

colaboradores das unidades produtivas e de pesquisa das Empresas Rio Deserto rece-
bem, mensalmente, 24 litros de leite.

 Uniforme
Com a finalidade de manter a organização nas unidades das Empresas Rio Deserto, 

uniformes são disponibilizados aos colaboradores de produção. O uso é obrigatório.
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Segurança

Brigadas de Emergência
As Empresas Rio Deserto contam com Brigadas de Emergência, com 

colaboradores treinados e aptos a atuar na prevenção de acidentes e em 
situações de risco e urgência. Os colaboradores das Empresas Rio De-
serto que integram a Brigada prestam serviços comunitários e passam 
por reciclagem periodicamente, tendo em vista o melhor desempenho.

As equipes das Brigadas de Emergência das Empresas Rio Deserto 
são formadas e capacitadas pelo Serviço Especializado em Segurança 
do Trabalho (SESMT), buscando atender às Normas Regulamentadoras, 
emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil entre outras 
normas específicas. As normas estabelecem os requisitos mínimos e as 
medidas de proteção, envolvendo o planejamento, a organização e a 
execução, para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envol-
vidos nos atendimentos de emergência, bem como manter ações pre-
ventivas para que os sinistros não ocorram.

DDS - Diálogo Diário de Segurança
Com o propósito de prevenir doenças e possíveis acidentes de tra-

balho, diariamente ocorrem rápidas palestras, no início dos turnos, em 
cada uma das unidades produtivas das Empresas Rio Deserto. É o co-
nhecido como Diálogo Diário de Segurança (DDS). Os encontros são mi-
nistrados por técnicos, engenheiros de segurança entre outras áreas e 
cumprem o objetivo de alertar os colaboradores para os riscos diários 
do trabalho, bem como esclarecer dúvidas, proporcionando o bem-es-
tar de todos.

A conscientização dos colaboradores é um dos fatores que têm con-
tribuído para a redução do índice de acidentes de trabalho nas Empre-
sas Rio Deserto. 

SIPAT/MIN
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) é 

um Programa de Prevenção de Acidentes realizado todos os anos nas 
Empresas Rio Deserto. A ação é composta por palestras e atividades que 
visam à conscientização dos colaboradores em relação à saúde e à se-
gurança.

Em 2016, a SIPAT foi realizada entre os dias 31 de outubro e 4 de no-
vembro com o tema “Segurança não basta saber, tem que Comunicar”. 
Na oportunidade, destaque para temas como Qualidade e Meio Ambi-
ente, Comunicação Interpessoal, Saúde do Homem, e Comunicação na 
Segurança.
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Segurança

SESMT
O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT) das Empresas Rio Deserto é formado por técnicos, en-
genheiros, médicos e outros profissionais que tem o dever de propagar a 
saúde e a segurança dos colaboradores em todas as áreas de atuação. 
Para isso, é aplicado nas unidades, o método de gestão de segurança 
participativa, na qual cada colaborador tem responsabilidades para com 
a sua área de atuação.

Em 2016, a taxa de acidentes de trabalho nas Empresas Rio Deserto 
teve uma redução de 54% em comparação a 2015. Os casos de acidentes 
com gravidade, por sua vez, tiveram queda de 96%.

As principais ações realizadas em 2016 foram:

• Adequação de equipamentos e redução de riscos (NR 12);
• Auditorias e inspeções diárias;
• Implantação da OHSAS 18001 (em processo de certificação);
• Monitoramentos;
• Programa de Instrução Continuada (Diálogo Diário de Segurança).

Empresa – Unidade/Setor
Desenvolvimento profissional/ 

Especializado na função
(Horas de treinamento)

ICRDL – Setor Caixa de Embarque 2,08

ICRDL – Escritório Central 27,58

ICRDL – Divisão Laboratório 549,08

ICRDL – Unidade Metalúrgica 125,71

ICRDL – Unidade de Extração Mina Cento e Um 337,11

ICRDL – Unidade de Extração Mina Cento e Um - 
Qualificação e Especialização 12.944,00

ICRDL – Unidade de Extração Mina Cruz de Malta 337,90

ICRDL – Unidade de Extração Mina Cruz de Malta - 
Qualificação e Especialização 13,800,00

ICRDL – Unidade de Extração Mina Novo Horizonte 513,23

ICRDL – Setor São Geraldo 41,50

ICRDL – Unidade Produtiva II - Rio Deserto 152,75

Total 28.830,94

Treinamentos e desenvolvimento
Os treinamentos oferecidos aos colaboradores das Empresas Rio Deserto cumprem o 

objetivo de aperfeiçoar e especializar os profissionais. Em 2016, foram realizadas 28.830,94 
horas de treinamentos para o desenvolvimento profissional e específico para cada função. 
O total corresponde a uma média de 107,41 horas de treinamento por colaborador.
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Educação

Educação
Em 1959, a partir da iniciativa das Indústrias Carboníferas de Santa 

Catarina, foi criada a Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do 
Carvão (SATC), cujo objetivo era atender os mineiros e suas famílias. 
Hoje, após quase 60 anos de fundação, a SATC passou a ser denomina-
da Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina, 
sendo aberta a toda a população. A entidade se tornou filantrópica e 
sem fins lucrativos.

O foco da instituição é especializar e qualificar mão de obra para o 
mercado de trabalho. Empresas carboníferas da região, incluindo as 
Empresas Rio Deserto, contribuem com a SATC, disponibilizando apro-
ximadamente 1% do faturamento para que a entidade mantenha o cam-
pus de Educação e Tecnologia. 

Atualmente, a SATC conta com mais de 
7 mil alunos, matriculados no ensino Infan-
til, Fundamental, Médio, Técnico e Superior. 
A instituição de ensino também conta com 
uma Unidade de Idiomas (UDI), com cur-
sos que complementam a qualificação dos 
profissionais.

Bolsa de Estudos
As Empresas Rio Deserto valorizam e incentivam a educação. Por 

isso, os colaboradores podem solicitar bolsas de estudo após dois anos 
de registro na Indústria Carbonífera. Os pedidos são avaliados pelo de-
partamento de Recursos Humanos (RH), que identificam os investimen-
tos já realizados no semestre, bem como a relevância do curso para as 
necessidades da empresa.

Ensino Médio e Técnico: desconto de até 70% 
Graduação: desconto de até 50%
Pós-Graduação: desconto de até 50%
Idiomas: desconto de até 50%

Valor liberado

à SATC em 2016: 

R$ 1.309.158,20
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Comemorações Internas

Dia Internacional da Mulher
Em 2016,em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, colabo-

radoras das Empresas Rio Deserto participaram de um encontro com 
uma podóloga. A especialista esclareceu dúvidas e orientou as mulhe-
res em relação aos cuidados com os pés. Na oportunidade, também 
foram sorteadas sessões de podologia básica para as colaboradoras.

Dia das Mães
Para marcar o Dia das Mães, foram entregues presentes, em 2016, às 

profissionais das Empresas Rio Deserto que têm filhos. A ação foi prepa-
rada para homenagear e agradecer a dedicação das mulheres.

Dia dos Pais
Em comemoração ao Dia dos Pais, os departamentos de Recursos 

Humanos e Segurança do Trabalho das Empresas Rio Deserto realiza-
ram uma ação voltada ao Comportamento Seguro e à Família, com a 
leitura de uma mensagem. No Escritório Central, a homenagem teve a 
presença do mascote “Joanin” (figura representada pelo fundador das 
Empresas Rio Deserto, João Zanette – in memoriam).

Para intensificar e fomentar a valorização de pessoas, as Empresas 
Rio Deserto realizam, durante todo o ano, ações de integração entre os 
colaboradores e familiares.
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Categoria 4 a 6 anos

Anthoni Cargnin Bittencourt, filho do 
colaborador Jeferson Bittencourt, 

da ICRDL – Unidade de Extração Mina 
Cento e Um.

Nicolle Freccia Miotello, filha do 
colaborador Rodrigo Miotello, da ICRDL – 

Unidade Produtiva II – Rio Deserto.

Categoria 7 a 9 anos

Luiz Gabriel Ugioni, enteado do 
colaborador André Gustavo Piuccho, 

da ICRDL – Unidade de Extração Mina Cruz 
de Malta.

Miqueias Vieira de Souza, filho do 
colaborador Demétrio Bernardes de 

Souza, da ICRDL – Unidade Metalúrgica.

Categoria 10 a 12 anos

João Vitor da Silva Pereira, filho do 
colaborador José Carlos Pereira, 

da ICRDL – Unidade de Extração Mina 
Cento e Um.

Pâmela Meneghel da Rosa, filha do 
colaborador Paulo Sérgio da Rosa, da 

ICRDL – Unidade de Extração Mina Cento 
e Um.

Natal
Com o propósito de aproximar as famílias, as Empresas Rio Deserto 

desenvolvem o projeto “Desenhando o Natal Rio Deserto”. Na ação, os 
filhos dos colaboradores são convidados a elaborar ilustrações para o 
Cartão de Natal da organização. Em 2016, na sua terceira edição, foram 
inscritos mais de 60 trabalhos, divididos em três categorias por idades. 
Os autores dos dois melhores desenhos de cada categoria foram pre-
miados.

Conheça os vencedores do “Desenhando o Natal Rio Deserto 2016”:
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Meio Ambiente

Considerando que um dos princípios básicos das Empresas Rio De-
serto é a responsabilidade socioambiental, a organização se compro-
mete com a recuperação e revitalização de áreas degradadas pela ex-
tração de carvão. 

- Entre os anos de 2010 e 2016, foram investidos mais de R$ 29 mi-
lhões para a recuperação ambiental de mais de 2 milhões de metros 
quadrados, sendo parte deste território degradado no passado por ou-
tras mineradoras.

2010: + de R$ 5.700.000,00
2011: + de R$ 3.333.000,00
2012: + de R$ 2.405.000,00
2013: + de R$ 3.806.000,00
2014: + de R$ 4.146.000,00
2015: + de R$ 5.700.000,00

2016: R$ 4.103.198,92
Total: + de R$ 29.000.000,00

- Somente no ano de 2016, as Empresas Rio Deserto recuperaram 225 
mil metros quadrados de áreas degradadas. Até 2018, a previsão de in-
vestimentos é de R$ 6 milhões.
- Para os próximos dois anos também está prevista a recuperação de 
mais de 2 milhões e 850 mil metros quadrados, sendo que desta área, 2 
milhões de metros quadrados são áreas assumidas pelas Empresas Rio 
Deserto, mas que não estão inclusas em seu passivo ambiental.
- Além de ter florestado em torno de 3 milhões de metros quadrados, 
as Empresas Rio Deserto também mantêm áreas de mata nativa nos 
municípios de Orleans e de Siderópolis.

Investimentos em recuperação, 
florestamento e reflorestamento

Orleans -> 5 milhões de metros quadrados 
                    de área nativa.

Siderópolis -> 3 milhões de metros quadrados 
                           de área nativa.
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Processo completo e eficiente 
de recuperação ambiental

Baseado nos critérios do Grupo Técnico de Assesso-
ramento (GTA)*, os métodos de recuperação garantem o 
processo completo e eficiente com remoção dos rejeitos 
em Áreas de Preservação Permanente (APP), conforma-
ção topográfica e impermeabilização do terreno com ar-
gila, execução de canais para condução das águas da 
chuva e recuperação da fertilidade do solo com introdu-
ção de nova vegetação. 

O acompanhamento das áreas continua após a con-
clusão dos trabalhos. Regularmente, as Empresas Rio 
Deserto realizam monitoramentos e manutenções que 
asseguram a qualidade da recuperação e o equilíbrio do 
ecossistema, abrangendo águas, animais e vegetação.

*O Grupo Técnico de Assessoramento (GTA) é composto por 19 instituições, agre-
gando representantes dos réus (inclusive a União), do Sindicato da Indústria da 
Extração de Carvão de Santa Catarina (SIECESC), do Ministério Público Federal 
(MPF), da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA), do Depar-
tamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), da Companhia de Pesquisa e 
Recursos Minerais – Serviço Geológico do Brasil (CPRM-SGB) e os comitês das 
bacias hidrográficas monitoradas. Este grupo visa integrar dados, elaborar rela-
tórios técnicos, propor ações de recuperação, priorizar ações, avaliar e propor 
alterações nos monitoramentos e responder aos questionamentos do Juízo.
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Sustentabilidade

As Empresas Rio Deserto respeitam os princípios 
da sustentabilidade, realizando as atividades de for-
ma a manter a economia, o meio social e ambiental 
equilibrados. Os investimentos em pesquisas e de-
senvolvimento ocorrem constantemente e possibili-
tam a realização de mais ações com menos recursos, 
por meio do reaproveitamento nos polos fabris e na 
produção de matérias-primas. 

Gestão Ambiental
Palestras e treinamentos são promovidos para es-

clarecer temas relacionados aos critérios ambientais. 
Da mesma forma, as auditorias são realizadas tendo 
em vista a intenção de melhorar o Sistema de Ges-
tão. Todas as unidades de extração das Empresas Rio 
Deserto possuem Sistemas de Gestão certificados 
de acordo com as normas ISO 9001 e ISO 14001.

Controle Operacional
Todas as atividades que envolvam, de alguma for-

ma, aspectos ambientais, são controladas. Frequen-
temente são realizados simulados de emergência, 
monitoramentos e controles.

Central de Resíduos Sólidos
As Empresas Rio Deserto mantêm o Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), no qual 
os resíduos gerados nas unidades são depositados 
em lixeiras de coleta seletiva e enviados a uma cen-
tral para serem separados de acordo com a classifi-
cação. Em seguida, os resíduos são recolhidos por 
empresas licenciadas.
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Estação de Tratamento de Efluentes – ETE
As Empresas Rio Deserto mantêm Estação de Tratamen-

to de Efluentes (ETE), para tratar todos os efluentes deri-
vados da extração de carvão, da percolação de águas re-
siduárias e águas utilizadas em atividades de apoio (como 
oficinas, refeitórios e sanitários). Entre as técnicas implanta-
das para o tratamento está a neutralização, aeração e sedi-
mentação em bacias impermeabilizadas.

A água clarificada tratada volta ao subsolo para ser re-
aproveitada no processo de extração, limpeza, preparação 
da solução de cal, podendo também ser reaproveitada na 
agricultura e indústria local. O excedente é lançado no re-
curso hídrico, atendendo totalmente as exigências da legis-
lação ambiental.
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Projetos Socioambientais

Associação Beneficente Semeando Vida
As Empresas Rio Deserto mantêm, há três anos, um apoio mensal à As-

sociação Beneficente Semeando Vida. O projeto, criado em 2008, incentiva 
a educação de crianças carentes por meio da música e de esportes como 
futebol e vôlei. A ação atende aproximadamente 90 crianças, com idade 
entre 8 e 16 anos, moradoras dos bairros Ana Maria, Vida Nova, Cristo Re-
dentor e Loteamento Girassóis, do município de Criciúma (SC).

Campanha do Agasalho 
Todos os anos as Empresas Rio Deserto mobilizam seus colaboradores 

para a realização da “Campanha do Agasalho”. A ação, que ocorre no mês 
de maio, tem o objetivo de arrecadar doações de agasalhos, calçados e 
cobertores para entidades e famílias carentes das comunidades onde as 
unidades estão inseridas. Em 2016, foram recolhidas 721 peças de roupas, 
39 acessórios, 23 pares de calçados e quatro cobertores. As arrecadações 
foram entregues a duas instituições: a Associação Beneficente Cidade Mi-
neira (ABCIM) - de Criciúma, e a ONG Abraça Cocal - de Cocal do Sul. Além 
disso, foram distribuídos às entidades 290 litros de leite.

Leite Solidário
O projeto Leite Solidário existe desde 2005, sendo que todos os me-

ses, cada colaborador das Empresas Rio Deserto recebe 24 litros de leite e 
pode optar por doar uma parte. A quantidade doada pelos colaboradores é 
duplicada pela empresa. Assim, se em um mês os colaboradores doarem 
100 litros de leite, por exemplo, a empresa doa mais 100, sendo possível 
atender até mais de uma instituição por mês. Em 2016, foram doados 3.552 
litros de leite.

Ações e projetos socioambientais

Em quase 100 anos de história, as Empresas Rio Deserto sempre mantiveram ações 
voltadas à solidariedade, não apenas nas comunidades onde as unidades estão inseri-
das, mas em toda a região. A responsabilidade socioambiental pode ser identificada em 
atividades culturais, educativas e sociais.

Entre as ações realizadas em 2016 estão:

* Leite Solidário –a quantidade de leite doada pelos colaboradores é duplicada pela 
empresa, sendo possível atender até mais de uma instituição por mês;

* Apoio mensal ao Bairro da Juventude, de Criciúma;
* Campanhas de arrecadação de alimentos, fraldas, agasalhos e outros mantimentos;
* Programa ambiental em escolas públicas dos municípios em que as Empresas Rio 

Deserto estão inseridas.
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Felinos do Aguaí
O Projeto Felinos do Aguaí, desenvolvido em parceria com as Em-

presas Rio Deserto, existe desde 2006 e é voltado à defesa do meio 
ambiente na região carbonífera sul catarinense, com ênfase para a con-
servação de áreas protegidas, fundamentais para a proteção de felinos 
silvestres.  O Projeto Felinos do Aguaí já foi premiado cinco vezes. A mais 
recente foi em novembro de 2016, quando recebeu o Prêmio Ser Hu-
mano SC, na categoria Cases Socioambientais. Em 2009, o projeto foi 
condecorado com o prêmio nacional Von Martius de Sustentabilidade. 
Também em 2009 recebeu o prêmio catarinense Fritz Muller. Em 2010, 
as ações do projeto foram reconhecidas pela ADVB/SC. Em 2011, por 
sua vez, o projeto foi premiado na 18ª edição do Prêmio Expressão de 
Ecologia, considerada a maior premiação ambiental da região sul do 
Brasil. Além das premiações, o Projeto Felinos do Aguaí também já foi 
pauta do programa Globo Repórter, da Rede Globo, sendo a matéria 
exibida para todo o Brasil em 2009.

Atualmente, a Reserva Biológica Estadual do Aguaí compreende 
uma área de quase 8 mil hectares, e está localizada em território nos 
municípios de Treviso, Siderópolis, Nova Veneza, Morro Grande, e tam-
bém confronta-se com o município de Bom Jardim da Serra.

Em julho de 2016, pesquisadores da Reserva Biológica Estadual do 
Aguaí conseguiram um registro de uma espécie rara, o Puma Concolor, 
popularmente chamado de Leão Baio. No Brasil, existem 10 espécies, 
das quais cinco podem ser encontradas na reserva e uma delas é o 
puma. 

Içara + doce
Desde 2010, as Empresas Rio Deserto mantêm uma parceria com a 

Associação de Apicultores de Içara (API). O projeto tem o intuito de esti-
mular a produção de mel por meio de plantações de eucaliptos melífe-
ros e, com isso, fortalecer a economia da região com a comercialização 
e divulgação do produto. A parceria se concretizou por meio da doação 
de 50 mil mudas de eucaliptos melíferos. 

Judecri
Com mais de 30 anos de existência, a Associação dos Deficientes 

Físicos de Criciúma (Judecri) luta pelos direitos das pessoas com de-
ficiência e busca a inclusão social por meio da cultura, esporte e lazer. 
Além de contribuir com os 200 associados, a entidade também auxilia 
deficientes físicos não associados. Com apoio mensal, as Empresas Rio 
Deserto contribuem para a manutenção da entidade.
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Certificações

Extração Mina Novo Horizonte – Cri-
ciúma/SC. Certificada pela NBR ISO 
9001:2008

As Empresas Rio Deserto seguem diversos conjuntos de normas, que lhe garantem certificações. O reco-
nhecimento oficial nacional e internacional das unidades é instigado pela ética, comprometimento socioam-
biental, resultados e valores competitivos.

Extração Mina Novo Horizonte – Cri-
ciúma/SC. Certificada pela NBR ISO 
14001:2004

Mineração e Pesquisa Brasileira 

Ltda. Agronegócio – Urussanga/SC. 
Certificada pela GMP + B2 Production 
of Feed Ingredients

Extração Mina Cruz de Malta – Tre-
viso/SC. Certificada pela NBR ISO 
9001:2008

Extração Mina Cruz de Malta – Tre-
viso/SC. Certificada pela NBR ISO 
14001:2004

Divisão Laboratório – Urussanga/SC. 
Certificada pela NBR ISO 9001:2008
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Certificações

O Certificado do Destaque Am-

biental - Selo Verde foi concedido 
pelo Jornal do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, reconhecendo 
que as Empresas Rio Deserto estão 
adequadas às políticas ambientais vi-
gentes e que adotam a causa da pre-
servação ambiental como política de 
desenvolvimento. Para a emissão do 
certificado, é realizada uma pesquisa 
junto aos principais órgãos ambientais 
brasileiros, comprovando quais em-
presas dos setores público e privado 
são comprometidas com o desenvol-
vimento sustentável.

Pelo 6º ano consecutivo a Indústria 
Carbonífera Rio Deserto Ltda. vem se 
destacando na sociedade catarinen-
se. A Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina, com base na Lei nº 12.918, 
instituiu o Certificado de Responsabi-

lidade Social de Santa Catarina, ten-
do por finalidade destacar entidades 
que tenham Responsabilidade Social 
incluída em sua gestão. A certificação 
é procedida a partir do balanço socio-
ambiental. O prêmio reconhece e des-
taca as empresas privadas, empresas 
públicas e entidades com fins não 
econômicos que desenvolvem ações 
socioambientais, visando o bem-es-
tar da sociedade e a preservação do 
meio ambiente.

Extração Mina Cento e Um – Içara/SC. 
Certificada pela NBR ISO 9001:2008

Extração Mina Cento e Um – Içara/SC. 
Certificada pela NBR ISO 14001:2004

RD Soluções Minerais – Urussan-
ga/SC (Unidade Produtiva II – Rio 
Deserto). Certificada pela NBR ISO 
9001:2008

Unidade Capivari de Baixo – Capiravi 
de Baixo/SC. Certificada pela NBR ISO 
9001:2008 e NBR ISO 14001:2004
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Prêmios Recebidos

Prêmio Santa Catarina pela Educação – Melhores Prá-
ticas de Estágio

A Unidade Metalúrgica Rio Deserto – com sede no 
município de Siderópolis, foi contemplada com o Prêmio 
Santa Catarina pela Educação, na categoria Melhores 
Práticas de Estágio de Santa Catarina, dentre as organi-
zações de Microempresa/Pequeno Porte. A premiação 
foi entregue durante a quarta edição do Seminário Inter-
nacional de Educação, realizado na sede da Federação 
das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), em 
Florianópolis. O evento, promovido pela FIESC – Institu-
to Euvaldo Lodi (IEL/SC), reuniu representantes de em-
presas de todo o estado catarinense, das instituições de 
ensino e estagiários.

18º Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-metalúrgica Brasileira 

As Empresas Rio Deserto foram re-
conhecidas, em 2016, no 18º Prêmio de 
Excelência da Indústria Minero-metalúr-
gica Brasileira. Concedido pela Revista 
Minérios & Minerales, o prêmio identifica 
e certifica práticas que tornam as áreas 
de metalurgia e mineração mais compe-
titivas e inovadoras. O projeto Caminhos 
& Escolhas, das Empresas Rio Deserto, foi 
condecorado na categoria Relação com a 
Comunidade. O projeto surgiu com o pro-
pósito de colaborar na orientação profis-
sional dos colaboradores e dos familiares 
visando facilitar as escolhas e esclarecer 
dúvidas sobre as profissões, bem como 
de elevar o nível educacional, impactando 
em melhores ambientes de trabalho, das 
equipes, maior retenção de funcionários e 
menos perdas do processo produtivo. 
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Prêmios Recebidos

Prêmio Ser Humano SC 2016
O projeto de conservação ambiental Feli-

nos do Aguaí, desenvolvido em parceria com 
as Empresas Rio Deserto, recebeu o Prêmio 
Ser Humano SC 2016, na categoria Cases So-
cioambientais. O case inscrito foi nomeado 
“Instituto Felinos do Aguaí: 10 anos pesquisan-
do para educar”. A premiação aconteceu na 
Associação Empresarial de Joinville. O evento 
é realizado todos os anos e promovido pela 
Associação Brasileira de Recursos Humanos – 
ABRH – Seccional Santa Catarina.

Prêmio IEL de Melhores Práticas de Estágio
O Programa de Estágio das Empresas Rio De-

serto foi premiado em 1º lugar na etapa nacional do 
Prêmio IEL de Melhores Práticas de Estágio. A pre-
miação foi entregue à Metalúrgica Rio Deserto, que 
ficou em destaque dentre as organizações de Micro 
Empresa/Pequeno Porte. O evento, promovido pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), aconte-
ceu na cidade de Salvador (BA) e reuniu represen-
tantes de empresas de todo o Brasil. O Prêmio IEL 
de estágio é uma iniciativa do Instituto Euvaldo Lodi, 
sendo realizado anualmente. O objetivo do prêmio 
é incentivar a busca da excelência em programas 
de estágio. 

Destaque Içarense 2016
As Empresas Rio Deserto receberam o título de 

Destaque Içarense 2016. A homenagem foi entregue 
à Unidade de Extração Mina Cento e Um, premiada na 
categoria Empresa Mineradora. O evento, realizado há 
quase 20 anos, é promovido pelo Jornal Içarense e tem 
o propósito de incentivar e valorizar organizações que 
colaboram para o desenvolvimento da cidade de Içara. 
Desde o início das atividades no município de Içara, em 
2011, a unidade das Empresas Rio Deserto contribui com 
a geração de aproximadamente 300 empregos diretos, 
arrecadação de impostos e movimento econômico para 

retorno de ICMS. 
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Programas

Caminhos & Escolhas
Criado em 2016, por meio do Programa de Inova-

ção e Qualidade (PIQ), o projeto Caminhos & Escolhas 
é voltado à orientação profissional. O propósito é 
auxiliar os colaboradores e/ou filhos de colaborado-
res a definirem com mais segurança a profissão que 
pretendem seguir e o curso técnico ou de graduação 
mais condizente com suas habilidades e preferências, 
coerentes com suas reais aspirações, seus valores e 
seu projeto de vida. A orientação é destinada aos que 
estão concluindo o ensino médio, nas escolas públicas 
ou privadas, ou frequentando curso pré-vestibular.

Desenvolvimento e Formação de Líderes
Semanalmente, durante três meses do ano, 

ocorrem encontros do Programa Desenvolvi-
mento e Formação de Líderes. Visando desen-

volver conhecimento e competências, o projeto 
promove oportunidades para que os colabora-
dores possam explorar suas potencialidades e 

habilidades de liderança. 

Ouvir para Evoluir
Unindo todas as unidades produtivas, o Ouvir 

para Evoluir tem a finalidade de conhecer a satis-
fação dos colaboradores sobre as práticas reali-
zadas na empresa e o ambiente de trabalho. Por 
meio desse programa é possível expor opiniões 
ou sugestões de melhorias, assim como é viável 

que lideranças se envolvam com suas equipes 
para apresentar satisfações e insatisfações. 

Qualidade de Vida e Saúde
Com intuito de desenvolver campanhas, as Em-

presas Rio Deserto mantêm o programa Qualidade 
de Vida e Saúde, por meio de exames laborato-
riais, testes rápidos e vacinas. Todos os anos são 
oferecidas vacinas contra a gripe H1N1 aos cola-
boradores que tenham interesse.
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Programas

Programa de Estágio Rio Deserto
Com o Programa de Estágio, as Empresas Rio Deserto têm 

a intenção de oferecer aos jovens a oportunidade de comple-
mentarem o ensino da formação acadêmica através de expe-
riência prática. Os participantes do projeto ainda têm a chance 
de aperfeiçoar suas técnicas, o conhecimento cultural e cien-
tífico, bem como o relacionamento com os outros colaborado-
res. 

O programa é reconhecido em nível estadual e nacional. Em 
2016, as Empresas Rio Deserto receberam o Prêmio Santa Ca-
tarina pela Educação – Melhores Práticas de Estágio, entregue 
pela FIESC – Instituto Euvaldo Lodi (IEL/SC), e o Prêmio IEL de 
Melhores Práticas de Estágio, promovido pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

Em 2016, o Programa de Estágio oportunizou 35 vínculos de 
estágios (obrigatórios e não obrigatórios). Desses, considera-se 
aproximadamente 13 estagiários ativos, onde possibilitou que 
23% dos estagiários fossem contratados.
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Patrimônio e Investimentos

dados econômicos e financeiros
Receita de Vendas
Folha de Pagamento

indicadores sociais internos
alimentação
encaRgos sociais
saÚde
seguRança e saÚde no tRabalho
educação
caPacitação e desenVolVimento PRoFissional

indicadores sociais externos
imPostos FedeRais
imPostos estaduais
imPostos municiPais

indicadores ambientais
oPeRação da emPResa
RecuPeRação ambiental

reservas minerais
caRVão
neFelina
Fonólito
bentonita

investimentos
máquinas e equiPamentos
instalações industRiais
ediFicações 
móVeis e utensílios
Veículos
maRacajá
desenVolVimento de noVos PRodutos

r$
 221.002.874,38 
 33.934.935,87

r$
 1.317.792,58 
15.624.586,22 

550.587,57 
518.248,02 

1.309.158,20 
74.997,91

r$
 9.040.206,15 
5.854.254,64 
2.057.050,17

r$
 3.982.068,53 
4.103.198,92

toneLadas
 32.389.168 
2.525.714 
19.886.637 

714.200

r$
 4.503.678,88 
1.180.255,36 
1.827.129,98 
115.592,79 
240.500,00 

2.563.469,70 
1.052.258,39

Empresas Rio Deserto
01/01 a 31/12/2016
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