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Um poeta uma vez cantou: “Até bem pouco tempo atrás, poderíamos
mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem?”

Em 2012 a Flex,

apoiada por um de seus clientes mais antigos no Brasil, juntou um grupo
de corajosos com vontade de mudar o mundo e certeza de que para isso
seria preciso se arriscar.
Inovação sempre fez parte da Flex e por isso arriscar é uma rotina.
Quando a cultura de inovar está inserida e firme, os riscos são calculados
e as chances de sucesso são maiores. Este aspecto foi a certeza necessária
para apostar no desconhecido e começar a escrever novos capítulos
para a forma de produção de eletroeletrônicos no Brasil, assim nasceu o
Sinctronics.
De lá pra cá, muitos acontecimentos foram delineando os caminhos
deste Centro de Inovação para Sustentabilidade e aquele time corajoso
cresceu. Hoje são quase 150 pessoas, de Sorocaba e região, que, todos
os dias, saem de suas casas acreditando que o mundo pode ser um lugar
melhor e mais saudável. E não só isso: sabendo que depende da ação de
cada um de nós.

1 Compositores: Eduardo Dutra Villa Lobos / Marcelo Augusto Bonfa / Renato Manfredini Junior.
Letra de Quando O Sol Bater Na Janela Do Teu Quarto © Sony/ATV Music Publishing LLC.
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Enquanto enfrentávamos a pandemia, mantivemos nossa cadeia de fornecimento e serviços

MENSAGEM DA LIDERANÇA
Carta do VP de Operações
da Flex Brasil

Leandro |GRI 102|
Santos

Gosto da expressão mar calmo não faz bom marinheiro. É nas tormentas que nos desenvolvemos
e é com as dificuldades que aprendemos o valor dos momentos de calmaria, do trabalho em

funcionando todo o tempo, entregando valor para nossos clientes e para a sociedade. Também
continuamos investindo no futuro, completamos as ações para multiplicar em quatro vezes
nossa capacidade produtiva, aumentamos o investimento em tecnologia e desenvolvimento,
abrindo novas fronteiras de pesquisa na área de circularidade, expandimos nossas parcerias em
iniciativas de retorno social e mantivemos um plano de desenvolvimento e capacitação dos nossos
colaboradores.
Continuamos firmes no propósito de contribuir para construção da indústria do futuro, a indústria
5.0, onde o crescimento econômico vem junto com o retorno social e a cura para o meio ambiente.

equipe e do aprendizado de cada etapa. O ano de 2020 caprichou nas lições. Olhar para trás e

Os resultados deste trabalho já podem ser vistos neste relatório. Meu muito obrigado ao time

ver tudo o que fizemos em um período tão caótico para o mundo me enche de certeza de que

Sinctronics por continuar resiliente, neste período sem precedentes para todos nós.

somente juntos podemos transpor obstáculos e transformar realidades. Me enche também
de orgulho ser parte de um time e de uma empresa tão comprometida com o cuidado com
todas as pessoas. Há mais de 50 anos a Flex definiu que pessoas são o que a torna diferente.
No Sinctronics e em todas as empresas do ecossistema essa premissa continua viva e cada vez
mais forte. O fim de um ano como este traz reflexões que não podemos esquecer:

• A importância do todo: relembramos como é cuidar uns dos outros e como nossas
ações se conectam entre elas.
• Estamos no planeta, não somos donos dele: fica cada dia mais evidente que nossa passagem por
aqui precisa ser acompanhada de muito respeito pela Terra. Nós moramos aqui por um tempo, mas
ela existe há bilhões de anos e continuará existindo depois de nós. A qualidade da nossa estadia e
das próximas gerações depende muito das escolhas que fizermos hoje.
• Estamos interligados: um vírus começou do outro lado do mundo e se espalhou por ele todo em
poucos meses. Nossas ações sempre contaram, mas este momento provou que nossa força individual
pode ecoar a distâncias impensáveis.
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CARTA DOS GESTORES DO SINCTRONICS

NOSSA CAMINHADA
COMEÇA AQUI

|GRI 102|

Assumir uma nova operação já é um grande desafio na carreira de qualquer gerente. Abraçar
este desafio em um ano como 2020 foi um presente que nenhum de nós poderia esperar ou
se preparar. Mas, como parte da imersão na cultura Sinctronics, ter coragem de fazer o novo e
enfrentar qualquer circunstância é o que era esperado de nós. E hoje, depois de muito aprendizado,
estamos fortalecidos e certos de que nosso trabalho pode agregar muito para esta operação.
Fomos presenteados com um time único, de pessoas ímpares. A determinação e o orgulho de
cada profissional que nos recebeu aqui tornou nosso trabalho mais possível e apaixonante. Somos
gratos a cada um e a cada time que nos recebeu e facilitou nosso caminho nesta jornada, em meio
a uma crise de proporções planetária.
Esperamos que 2021 fortaleça nossa capacidade de transformar a economia circular em uma
realidade cada vez mais natural na indústria eletroeletrônica e até mesmo expandir para outras
linhas. De fato, nosso trabalho pode ajudar outras indústrias e queremos contar nossa história ao
mercado e assim contagiá-lo da mesma energia que nos faz levantar todos os dias para trabalhar.
A força que nos possibilitou atravessar 2020, contribuindo para um planeta mais saudável, é a
mesma que nos conduzirá a um mundo mais circular.
Em 2019 aprendemos a força da nossa marca e como é importante construir uma história em
conjunto com as pessoas que fazem e farão parte dela. O nosso “novo normal” já vinha sendo
construído, desde 2012, com a criação do nosso Centro de Inovação. Nossa origem está na
necessidade do planeta por soluções melhores. Acreditamos que 2020 nos mostrou a urgência em
acelerar soluções que conectem as pessoas umas às outras e que relembrem da nossa conexão
com o planeta.
Depositamos nossa esperança, na certeza de que a tecnologia, nosso diferencial, e a inovação,
nossa razão de existir, poderão nos ajudar a sair melhores e mais fortes enquanto raça humana.
Quanto a nós, continuaremos dando o nosso melhor diariamente, para contribuir com a transição
tão necessária em nossa forma de produzir. Contamos com a nossa disposição e capacidade de
desenvolver soluções mais sustentáveis, inclusivas e boas para todo o ecossistema.
Convidamos você a conhecer nossas ações e resultados de 2020, para saber como estamos
trabalhando por um mundo melhor e mais saudável.

Jorge
Silva

Daniele
Silva
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André
Silveira

|GRI 102-12|

Ser circular em um mundo feito para ser linear
exige coragem, determinação e capacidade
de se reinventar. Uma decisão que precisa ser
compartilhada e assumida em parcerias onde
cada elo é fundamental para possibilitar que
uma nova revolução aconteça, que aprendizados
sejam compartilhados e novas formas de
produção e consumo surjam, cada vez mais
limpas, circulares e regenerativas.

Até 2018, nosso relatório seguiu um formato
próprio. Desenvolvido internamente para
divulgar resultados, metas e aprendizados. A
partir do ano fiscal de 2019/20, ele passou a
observar formatos reconhecidos mundialmente,
seguir padrões internacionais que conversam
com metas globais. Vamos usar um formato que
integra o GRI – Global Reporting Initiative e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (ODS’s), além dos resultados divulgados
em nosso relatório integrado corporativo,
publicado em abril pela Flex global.

Boa leitura!
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|GRI 102-18, 103-2, 103-3|

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

veículos
na frota
terceirizada

O Sinctronics é uma unidade de negócios da Flex Brasil e por isso divide o mesmo
corpo diretivo. A administração é formada por:

24.643

chamados
de coleta
atendidos
(jan 20 – dez 20)

veículo
dedicado

2
12

2020

GOVERNANÇA

450

1

RELATÓRIO ANUAL

FY20 – de abril 2019 a março 2020

221.110 m2

de área de fábrica

horas de
trabalho
voluntário

340
pessoas alcançadas
por nossas
ações sociais

colaboradores

Gerente-Geral do site de Sorocaba – Doglacir Sandrin

ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA
DO SINCTRONICS

projetos sociais

125

VP de Operações Flex – Leandro Santos

3

cooperativas
acompanhadas

Gerente Comercial – Daniele Silva
Gerente de Engenharia – Jorge Silva
Gerente de Negócios e Operações – André Silveira

COMITÊS DE ASSESSORAMENTO

+1.000

+200

toneladas de
papel gerenciada
na central zero
waste

toneladas
de plástico
gerenciada na
central zero waste

1o lugar

100%

Vencedor do prêmio
internacional
Manufacture
Leadership
Awards (MLA)
2020 em Liderança
sustentável

Treinamento
de código
de ética e
anticorrupção
realizado por
100% dos
colaboradores

A administração é apoiada pelas áreas de:
Finanças
Auditoria
Recursos Humanos
Qualidade e EHS
Segurança patrimonial e proteção de marca
Comunicação
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NOSSAS PESSOAS
Nossas ações contra a Covid-19

Como parte de uma operação multinacional, a
Flex Brasil teve a oportunidade de aprender sobre
os efeitos e controle da pandemia enquanto ela
ainda estava na China. Com operações em Wuhan,
muito do que foi aplicado no Brasil, já havia sido
testado e aprovado internacionalmente.
A segurança das pessoas é a principal preocupação
em todas as operações, assim, colaboradores do
grupo de risco foram imediatamente orientados
a ficarem em casa. O trabalho remoto foi

MISSÃO, VISÃO
E VALORES
|GRI 102-16|

implementado para todos que tinham condições
e infraestrutura para isso.
E por fim, protocolos de segurança orientados
pelas organizações de saúde foram estabelecidos
para que a operação não parasse. Além de uma
forte campanha de conscientização, distribuição

Missão

de máscaras, álcool gel, divisórias de acrílico,
mudança nos layouts do restaurante e das

Ser líder em inteligência e inovação industrial para construir

linhas de operação e aferição de temperatura

um mundo mais sustentável, conectado e melhor.

na entrada. Realizamos também campanhas

Visão
Gerar impacto positivo para milhões de pessoas no Brasil,
desenvolvendo cultura sustentável.

de incentivo do deslocamento com o próprio
transporte, distribuímos máscaras de pano
para serem usadas no trajeto e aumentamos

Como resultado de todas

a quantidade de transporte para diminuir o

essas medidas, até 31 de

número de pessoas por ônibus.

março de 2020, ainda que

Valores

tenha sido o estágio inicial

Valorizamos a sustentabilidade, a geração de oportunidade

no Brasil, não havia sido

para as pessoas e atitudes que constroem um mundo

registrado nenhum caso de

conectado e melhor. Ética e respeito são indispensáveis.

infecção por coronavírus em

da propagação da doença

nossos colaboradores.

NOSSOS PRODUTOS
12
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ECONOMIA CIRCULAR NA PRÁTICA

Ajudamos a diminuir os impactos
da indústria no meio ambiente

“

2020

|GRI 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5|

Logística Reversa – Com uma frota de mais de
450 veículos, atendemos 24.643 chamados em 2020
(jan20-dez20). Nossa expertise nos permite atender
clientes de diversos segmentos e setores da indústria.

A produção de plásticos conseguiu
se manter eficiente no Sinctronics.
Atualmente, com a extração e
reciclagem destes materiais de
eletroeletrônicos fora de uso,
produzimos plásticos ABS e HIPS
gastando menos energia e com
menor emissão de CO2.

Materiais de embalagem – Ao serem transportados,
grande parte dos produtos que chegam ao Centro
de Inovação vem em caixas, plásticos flexíveis, entre
outros. Durante o processo de triagem, esses materiais
são agrupados e prensados para serem enviados para
as indústrias especializadas no tratamento e uso deles
como matéria-prima de sua operação.

Triagem e descaracterização - Tudo que chega precisa
ser separado de acordo com o tipo de material para
receber a destinação mais adequada. Os produtos triados
podem ser encaminhados tanto para destruição quanto
para a remanufatura. Afinal, a história de um produto não
precisa acabar ao final de sua primeira vida útil.

Linha de Desmontagem - Nessa etapa, os
equipamentos recebidos são desmontados, separados
por tipo de material e cor.

Trituração - Nessa etapa, os equipamentos
recebidos são desmontados, separados por
tipo de material e cor.

Não paramos por aí. Desenvolvemos o plástico reciclado, com propriedades
ESD (antiestático), que pode ser utilizado na fabricação de embalagens de
componentes eletrônicos, o filamento para impressão 3D e por último, o
Sincbin, um dispositivo eletrônico com inteligência artificial e conexão

Injeção – Nesta etapa, injetamos 3 tipos de peças que

Extrusão - Em uma grande máquina extrusora, o plástico
triturado inicia um novo ciclo produtivo. Nesta etapa pode ser
necessário a adição de aditivos para ajuste de propriedades
mecânicas ou corante para acerto de cor, garantindo assim a
qualidade e especificação solicitadas pelo cliente. No último
passo da extrusão, o plástico superaquecido é esticado
como um grande macarrão e triturado em pedacinhos bem
pequenos, que chamamos de pellets, que nada mais é do que
matéria-prima para injeção de novas peças.

são parte de impressoras novas, fabricadas na Flex,
ou na alça, que sustenta as embalagens de novos
notebooks.

via 2G, que é inserido nas caixas coletoras de cartuchos de impressão.

Materiais não plásticos – As partes metálicas dos
eletroeletrônicos que não são utilizadas no processo do
Sinctronics são enviadas para a indústria especializada
nestes materiais para que voltem a fazer parte do ciclo
produtivo específico de cada um.

Quando a caixa atinge 70% de sua capacidade, este dispositivo abre
um chamado de coleta na central de atendimento do Sinctronics e o
recolhimento é agendado. Isto evita viagens desnecessárias e melhoria no
planejamento de rotas.

Laboratório - Tudo isso é testado e atestado em
nosso laboratório, equipado para realizar os principais
testes necessários para dizer se um plástico reciclado
possui características equivalentes à de um plástico
virgem e se atendem à especificação do cliente.

Consultoria em Economia Circular – Tudo isso é
testado e atestado em nosso laboratório, equipado
para realizar os principais testes necessários para
dizer se um plástico reciclado possui características
equivalentes à de um plástico virgem e se atendem
à especificação do cliente.
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QUEM SOMOS

|GRI 102-1, 102-2, 102-5, 102-10, 102-12|

O Sinctronics é um Centro de Inovação Tecnológica
para a Sustentabilidade que busca diminuir os impactos
ambientais causados pelo descarte incorreto de produtos
de tecnologia. Parte do Grupo Flex, que no Brasil é uma
empresa limitada, o Sinctronics implementa os princípios
da economia circular, visando uma produção mais
regenerativa e negócios mais perenes.
Somos o único centro, conhecido no mundo, a integrar
de maneira eficaz todos os elos da cadeia produtiva:
logística reversa, desmontagem e separação de
materiais, descaracterização e trituração de partes
e peças, produção de matéria-prima reciclada – com
equivalência testada à matéria-prima original - produção
de novas peças a partir desta matéria-prima e reinserção
das peças em novos produtos. Tudo isso em um ciclo
que percorre menos de 1 quilômetro.

INOVAÇÃO

|GRI 103-2, 103-3, 306-2, 306-3|

O MERCADO
E A INDÚSTRIA

|GRI 102-6, 102-7, 102-10, 103-2, 103-3|

O Sinctronics nasceu com o propósito de
contribuir para que empresas consumidoras e

“

a indústria eletroeletrônica pudessem diminuir
seu impacto negativo no meio ambiente.

“Buscamos ser aquela
gota, necessária para
transbordar a potência de
um mercado indispensável,
como é o eletroeletrônico,
de forma sustentável e
inclusiva. Queremos que
a tecnologia de hoje seja a
alavanca para um mundo
melhor e isso só é possível
com desenvolvimento
social e econômico.”

Inovar de maneira sustentável,
viabilizando a economia circular
Inovação está entre as prioridades do Grupo Flex e o
Sinctronics é, possivelmente, um dos negócios mais inovadores
deste ecossistema a se lançar em um mercado inexistente,
ser pioneiro na forma de trabalhar a economia circular e a
certificar uma planta de manufatura reversa como zero waste.
Temos vocação para inovar. Além de agregar conceitos ágeis
de produção para melhorar cada dia mais nossa produtividade
e performance, também ousamos nos dedicar para acelerar
a transição do linear para o circular, não só na indústria
eletroeletrônica, mas para todos os mercados produtivos.
Em 2019 criamos o SincBin. Integrando Internet das coisas e
automação industrial, o SincBin é um dispositivo que, acoplado
aos coletores de cartuchos, manda um sinal, por meio de uma
conexão 2G, que é recebido pelo time de logística reversa
do Sinctronics. Este sinal é enviado, quando o coletor atinge
70% de sua capacidade, em forma de ticket para coleta.
Assim, além de diminuir os custos com a logística reversa e,
consequentemente CO2, evitamos viagens desnecessárias e
otimizamos as rotas dos nossos veículos. Um projeto premiado,
que contou com um time multidisciplinar e diverso, o solo mais
fértil para germinar inovação.

Além de todo benefício social, ecológico e
econômico, outro fator positivo de se utilizar
a tecnologia desenvolvida pelo Sinctronics é
a adequação à Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS – nº 12.305/10) que intitula
15

objetivos

primordiais

para

todos

os

setores industriais, incluindo fabricantes de
equipamentos de tecnologia. Tais objetivos
discorrem

desde

o

desenvolvimento

de

tecnologias limpas até melhorias no processo
de produção. Com o modelo integrado de
produção e manufatura reversa, desenvolvido
pelo Sinctronics, é possível atender 14 dos 15
objetivos determinados pela Política.

2020
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POLÍTICA NACIONAL
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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MATERIAIS RECEBIDOS E DESTINADOS

|GRI 306-2, 306-4, 306-5|

|GRI 102-7, 102-9, 306-1|

Em 2020 foram destinadas 38.163 kg de plástico flexível (retirados de embalagens) e
+ de 277 toneladas de papel, como caixas e outras embalagens. Estes materiais são

Legislação para Eletroeletrônicos

destinados a parceiros homologados, especialistas na recuperação e transformação
de cada tipo de resíduo em um novo item de mesma finalidade de consumo.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, “A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
foi instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto Nº 7.404
de 23 de dezembro de 2010. Entre os conceitos introduzidos na legislação ambiental pela PNRS
estão a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a logística reversa e o
acordo setorial.” Criado para suprir a demanda da indústria e da sociedade, ao mesmo tempo,
o Sinctronics viabiliza o cumprimento das normas e requisitos legais estipulados pelo governo
para o setor eletroeletrônico. Além de contar com uma estrutura de processos e ferramentas
que garantam que a manufatura reversa opere dentro dos padrões internacionais. Considera
também requerimentos específicos de logística reversa e outras certificações como:

Além disso, reciclamos internamente 625.709 kg de plástico. Neste mesmo ano,
consumimos 521.990 kWh. Dessa forma nossa emissão, em 2020 foi de 117.423,89
kg co2 eq. Considerando que a maioria dos nossos plásticos reciclados internamente
são ABS e HIPS, calcula-se que ao reciclar 625.709 kg, evitamos 50% das emissões
comparado com a produção de abs virgem e 50% hips virgem.
As emissões totais da produção de 625.709 kg de ABS + HIPS virgens é de 2.591.966,5 kg co2eq.
Assim, a economia do nosso processo (2.591.966,5 – 117.423,89) é de 2.474.542,61 kg co2 eq.

•

R2 – Reciclagem Responsável

•

ABNT NBR ISO 14001 – sistema de gestão ambiental

Entre materiais ferrosos e não ferrosos foram processados 277.473 toneladas.

•

ISO 45001 – sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional

Estes resíduos são destinados a parceiros do ramo siderúrgico, que os inclui em

•

RBA – Responsible Business Alliance

seus processos fabris.

•

Zero Waste UL2799 - certificação dada a empresas que cuidam dos resíduos
gerados em suas plantas, para que nada vire lixo e abasteça aterros.

FLUXO SINCTRONICS

|GRI 102-7 GRI 102-9 GRI 306-1|

Pessoa/empresa que

1

quer descartar entra
em contato com o
Sinctronics por meio

2

No Sinctronics:
abertura de
chamado para coleta

3

e agendamento.

de um formulário

Realiza coleta no
ponto de retirada
(casa, empresa ou

4

ponto de coleta).

Eletroeletrônico
chega no Sinctronics
e é pesado.

5

eletrônico ou telefone.

Equipamento vai

6

para a linha de
desmontagem e os
materiais triados
seguem para
reciclagem.

7

Os equipamentos são
desmontados e suas
partes separadas por
tipo de material.

8

As partes plásticas
são também separadas
por cor, trituradas
e lavadas.

9

O plástico triturado
é então extrudado –
processo de produção
onde o material é
derretido, esticado
como um macarrão
e triturado em grãos
para depois receber
o formato de um
produto.

10

Depois é triado para
separar o equipamento
das embalagens
usadas no transporte,
que também são
categorizadas por
tipo (plástico, papel,
papelão, isopor).

O plástico extrudado
é injetado como uma
peça de um novo
produto eletrônico.
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TEMAS MATERIAIS SINCTRONICS
|GRI 103-1|

Risco &
Descrição

Probabilidade

Impacto

• Conformidade ambiental

• Impactos na economia

• Performance econômica

• Materiais (insumos de produção)

• Resíduos e efluentes

• Avaliação ambiental

• Presença no mercado

Capital Afetado

" Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado;
Auditorias da seguradora focadas em incêndio;
Auditoria focadas em Segurança do Trabalho (ISO
45001)."

Manufatura /
Humano /
Financeiro

" Auditorias da seguradora focadas em incêndio;
Auditorias focadas em Meio Ambiente (ISO14001) "

Manufatura /
Natural

Alta

Treinamentos
operacionais
Avaliação preliminar das atividades
rotineiras e não
rotineiras
Gestão de mudanças para
avaliação dos
impactos

" Horas de treinamentos
Perigos e Riscos e Medidas de controle
Liberações de trabalhos de alto risco
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)"

Humano /
Intelectual

" Inspeções semanais dos kits de emergência
Inspeções na área de produtos químicos
Auditorias focadas em Meio Ambiente (ISO14001)
Auditoria focadas em Segurança do Trabalho (ISO
45001)."

Natural / Financeiro

Incêndio no site

Baixa

Alta

Incêndio área externa
(na mata e/ou
empresas vizinhas)

Baixa

Médio

dos fornecedores

Acidente com vítima

Baixa

• Saúde e segurança ocupacional

• Práticas de segurança

• Energia

• Conformidade socioeconômica

• Emprego

• Políticas anticorrupção

• Treinamento e educação

• Comunidades locais

• Biodiversidade

• Não discriminação

• Água

• Prática de compras

• Emissões
• Diversidade e igualdade

(relações com a cadeia de fornecedores)

• Privacidade de dados

mais relevantes pelos públicos de relacionamento. Algumas respostas estão relatadas no

Verificação e manutenção periódica
do sistema de
proteção de incêndio
Procedimento
de descarte de
baterias na área de
Resíduos Classe 1
Área de possíveis
focos de incêndio
são constantemente monitoradas
e distantes das
áreas de risco do
site.

Vazamento de
Produtos Químicos

Baixa

Média

Área exclusiva de
armazenamento de
produtos químicos,
em área interna do
site, área de resíduos classe 1 conta
com contenção e
impermeabilização
do piso
Kits de emergência
ambiental (contenção e absorção)
disponíveis em
áreas estratégicas
do site.

Falta de energia elétrica
(externa)

Baixa

Média

Remediação por
gerador à Diesel.

NA

Manufatura /
Financeiro

Falha do gerador de
energia elétrica

Baixa

Alta

Sistema revisado e
testado periodicamente de acordo
com cronograma
de manutenção.

Cronograma de manutenção do equipamento

Manufatura /
Financeiro

Alta

Poço constantemente monitorado
por equipe do
condôminio e reportado ao time de
Saúde, Segurança e
Meio Ambiente do
Sinctronics.

Tempo de utilização da bomba de água por dia (limites
estabelecidos pelo Departamento de Águas e Energia
Elétrica - DAEE)

Manufatura /
Financeiro

Média

Laudo de SPDA
(sistema de
proteção de descargas atmosféricas)
atualizado
Prédio devidamente projetado e
com manutenções
prediais executadas
em dia, de acordo
com cronograma
do condomínio.

Auditoria focadas em Segurança do Trabalho (ISO 45001)

Manufatura /
Financeiro

" Auditorias da seguradora focadas em incêndio
Auditoria focadas em Segurança do Trabalho (ISO 45001)"

Intelectual /
Manufatura /
Financeiro

"Auditorias focadas em Meio Ambiente (ISO14001)
Auditoria focadas em Segurança do Trabalho (ISO
45001). "

Humano

de oportunidades
De acordo com essa matriz, este relato foca nos temas em ascenção e nos apontados como

Estratégia de
Mitigação

KPI

acordo com esses públicos a distribuição da materialidade se representa dessa maneira:
• Competitividade
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TABELA DE RISCOS E OPORTUNIDADES

Para a definição dos temas materiais, o Sinctronics realizou pesquisa eletrônica e via Zoom,
com seus principais públicos: colaboradores, clientes, fornecedores e órgãos do governo. De

2020

Falta de água problemas no poço

Baixa

relatório anual da Flex e serão, portanto, descritas como tal, no anexo 1 deste relato. Os demais temas também poderão ser consultados no índice GRI, incluído aqui, como anexo 1.
Incidente
metereológico (raios,
chuvas excessivas,
ventos fortes)

Baixa

Danos à central de
armazenamentos de
dados

Baixa

Alta

Ocorrência com
animais selvagens

Baixa

Baixa

Back up realizados
pela equipe de IT
Sistema de
proteção de incêndio no interior da
sala.
Controle de acesso
por cercas, foco
na limpeza e
organização para
possíveis fontes
onde haja comida
para atração de
animais.
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CONFORMIDADE AMBIENTAL

|GRI 307-1|

O Sinctronics trabalha em conformidade com normas internacionais de cuidado
e preservação ambiental. Anualmente passa por auditorias externas para certificação
ISO 45001 , R2- Reciclagem Responsável e Zero Waste.

RESÍDUOS E EFLUENTES

|GRI 303-1, 303-2|

Além do uso de água para consumo dos colaboradores, o Sinctronics também utiliza água
para refrigeração da produção de plásticos nas extrusoras em ciclo fechado, que tem uma
perda de 15% em evaporação. Não há descarte de efluentes proveniente da operação industrial
ou administrativa. Toda água utilizada no centro de inovação é proveniente de poço, 100%
subterrânea e, em 2020, o consumo de água foi de 2993,0 m³. A gestão e o tratamento da
água são totalmente internos e têm 93% de efetividade. A população interna é incentivada a
economizar e reduzir o consumo de água tanto no trabalho, como na sua rotina pessoal, por
meio de campanhas e interação com gestores e liderança.

REDUZIR

REUTILIZAR

RECICLAR

21
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IMPACTOS
NA ECONOMIA
Como uma empresa com operação em nível
nacional, o Sinctronics impacta a economia
em todas as esferas, seja federal, estadual e
municipal. Com sua unidade fabril localizada na
cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, a
empresa busca ter um impacto na economia
local, sendo uma fonte importante de empregos
e na contratação de fornecedores.

No Sinctronics o objetivo principal da área de saúde e segurança é promover um ambiente seguro
para que seus colaboradores trabalhem e retornem em segurança. Dessa forma a prevenção é a
principal estratégia adotada, não só para diminuir a exposição à situações de risco, como também

Atualmente, dos mais de 20 parceiros
homologados que atendem o Sinctronics, 70%
tem sede na cidade de Sorocaba ou região. Isso
significa mais investimentos, que incentivam o
crescimento e fortalecem a economia local.

para incentivar as pessoas a relatarem possíveis casos.
Fazemos a gestão do sistema de saúde e segurança do trabalho por meio da norma ISO 45001.
de guias para implementação da cultura de saúde e segurança.

Materiais

Seguimos a Norma Regulamentadora (NR16) do Ministério do Trabalho e, de acordo com ela,

Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume.

Além disso, também utilizamos as ferramentas de gestão do time coorporativo Flex que servem

não temos periculosidade nas nossas operações. Para tratar incidentes, fazemos a caracterização
do relato e analisamos as evidências enviadas por quem faz o reporte – que pode ser qualquer
colaborador. Os serviços dessa área são oferecidos a todos os colaboradores Sinctronics, com
suporte realizado pelo time do ambulatório médico e abrange, além dos exames médicos
previstos em lei (admissional, periódico e de saída da empresa), suporte para possíveis queixas que
independem de sua origem. O ambulatório médico ainda desenvolve atividades de concientização
para uma vida saúdavel, entre outras atividades de apoio e informação.
A capacitação e treinamento dos colaboradores nas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, bem como treinamento para operação de máquinas, empilhadeiras, trabalho em altura,
uso seguro de estiletes etc. São fornecidos periodicamente a todos que operam estes itens ou que
estão na linha de sucessão para estas funções.
Promoção da saúde do trabalhador
A companhia disponibiliza, através do convênio médico e odontológico, suporte à saúde e bemestar dos colaboradores, além de programas voltados a esportes e prevenção de doenças, como
por exemplo, convênio com o Sesi, suporte de nutricionistas etc.

|GRI 301-1, 301-2|

TOTAL POR TIPO DE MATERIAL
PRODUTO

SINCTRONICS

CENTRAL ZERO WASTE

PLÁSTICO
ALUMÍNIO
BATERIA
PAPEL
METAIS
GLASS
OTHERS COMPONENTS
PCB
MADEIRA
TOTAL (Kg)

625.709,00
4.799,00
2.501,00
277.406
255.063,00
8.734,00
12.789,00
25.787,00
64.089,00
1.276.877,00

280.699,00
13.838,00
3.866,00
1.135.422,00
79.790,00
63.496,00
13.518,00
3.193,80
343.086,00
1.936.908,80

Todos os materiais recebidos no Sinctronics são reprocessados para posterior reciclagem, ou geração
de energia (co-processamento). Toda matéria-prima utilizada na produção e no centro de inovação,
vem desse processo. Portanto, mais de 400 toneladas de plástico foram utilizadas na produção de
novas partes e peças para novos produtos montados na Flex.
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL
DOS FORNECEDORES
|GRI 308-1|

Nossos fornecedores representam a capacidade de expandir nossa atuação e estar presente em
cada canto do país. São diversos setores, de logística a insumo plástico, de material de escritório à
limpeza. Cada parceiro que torna nosso trabalho possível, desempenha um papel fundamental no
alcance dos nossos resultados e, por isso, fazemos questão de avaliar esta escolha de acordo com
diversos critérios, entre eles: inclusão, adequação às regras ambientais, condições de trabalho,
saúde e segurança ocupacional, controle de emissões e economia de energia.
Em 2020 realizamos 15 auditorias nos fornecedores homologados. As auditorias são realizadas
de acordo com o tipo de material fornecido e seu grau de impacto. Quando há melhorias
necessárias ao processo, ajudamos nosso fornecedor a construir um plano de ação.

PRÁTICAS DE SEGURANÇA
|GRI 410-1|

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

|GRI 404-1, 404-3|

Em 2020, foram empregadas 60 horas em treinamento de pessoal. Entre esses treinamentos
estão os relacionados aos temas de ética e compliance, como políticas anticorrupção

Treinamentos de ética, direitos humanos e compliance são obrigatórios para todo

ou prevenção ao assédio por exemplo. Além disso, também é oferecido treinamento

colaborador, direto ou terceirizado e deve ser renovado anualmente. Nosso pessoal

relacionado ao crescimento e evolução de carreira, específicos de cada área e 96% dos

de Brand & Protection está altamente capacitado para trabalhar na prevenção de

colaboradores receberam avaliação de desempenho e retorno de temas analisados para

situações de risco, bem como atuar ativamente, caso uma situação se apresente.

possíveis promoções.

Não foram registradas ocorrências durante todo o ano de 2020.

O Sinctronics flexibilizou exigências globais para incluir pessoas sem o ensino médio
completo em suas operações. Contudo, para que o colaborador cresça na carreira, dentro
do centro de inovação, é necessário que os estudos sejam continuados. Assim o Sinctronics
incentiva que pessoas que tenham abandonado a escola, por diversos motivos, retornem
e concluam sua formação.

BIODIVERSIDADE

|GRI 304-1|

O Sinctronics se localiza próximo de uma área de preservação ambiental e por isso tem
responsabilidade na proteção dessa área. A flora e a fauna local estão entre as principais
ações desenvolvidas, além de campanhas de comunicação para manter a população interna consciente da necessidade de preservação da área e dos cuidados no relacionamento
com os animais que vivem ali.
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ENERGIA E EMISSÕES
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DIVERSIDADE E IGUALDADE
DE OPORTUNIDADES

|GRI 302-1, 302-3, 305 -1, 305-2, 305-3, 305-5|

|GRI 103-1, 202-1, 405-1, 405-2|

INTENSIDADE DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA

Considerando o consumo total de energia elétrica do Sinctronics em MJ e a quantidade de
material recuperado no mesmo período (1.276,88 toneladas), a intensidade energética elétrica
é de 2.160,49 MJ por tonelada de material.

CONSUMO DE OUTRAS FONTES ENERGÉTICAS
No período de 2020, o consumo de outras fontes energéticas do Sinctronics foi de 50.069,62
MJ. Neste cálculo, são considerados os combustíveis utilizados em veículos destinados aos
colaboradores para realização de serviços externos e GLP utilizado na empilhadeira.

Diversidade e promoção da igualdade são premissas indispensáveis e são acompanhadas por
métricas globais em fóruns trimestrais. Há metas globais para o aumento de mulheres em,
pelo menos, 10% nos cargos de alta gerência. Hoje não há mulheres no nível executivo no
Sinctronics, onde há apenas uma posição. Porém, em todas as demais frentes há mulheres,
inclusive na liderança operacional. Há oportunidades de melhoria e o compromisso é de
diminuir, cada vez mais, essa diferença.
Número de colaboradores

Colab por tipo
de contrato

2758726,88 MJ
2758726,88 MJ
2289743,24
768983,56

Gestão
(26 e acima)

Consumo de energia elétrica do Sinctronics
Consumo total de energia (MJ)
Consumo de energia elétrica de fontes renováveis (MJ)
Consumo de energia elétrica de fontes não renováveis (MJ)

Colab por tipo de contrato de trabalho e por gênero biológico
Indeteminado H
96
Indeteminado M
29
Temporário Homem
Temporário Mulher
Homens
2
Mulheres
0
Total de promoções por gênero

Homem
Mulher

5
8

Colaboradores por faixa etária – em março de 2020

de 18 a 22
de 23 a 27
de 28 a 31
de 32 a 35
de 36 a 40
de 40 a 45
de 45 a 50
de 50 a 60
acima de 60

6
25
22
19
23
14
7
7
2

Para acelerar o projeto de diminuir as desigualdades em todas as esferas, a Flex criou o comitê de
diversidade e inclusão, que conta com seis grupos, formados por colaboradores de diversos setores:
mulheres, pessoas em situação de vulnerabilidade, raças e etnias, pessoa com deficiência,
gerações e LGBTQIA+. Cada grupo definiu sua missão e seus objetivos e, durante o ano todo,
desenvolvem ações para disseminar o conhecimento e a melhor forma de promover o respeito.

AS COMUNIDADES
28

RELATÓRIO ANUAL

2020

FY20 – de abril 2019 a março 2020

RELATÓRIO ANUAL

2020

FY20 – de abril 2019 a março 2020

29

|GRI 413|

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
Todos os nossos esforços já foram reconhecidos pelas mais importantes instituições
nacionais e internacionais, desde 2015. Nossa primeira conquista, em 2015 foi o Prêmio
EcoAmcham. No ano seguinte, 2016, fomos indicados pra receber o prêmio Plástico,
da revista Plástico Industrial. Em 2017, ganhamos o prêmio FIESP de mérito ambiental
e recebemos uma honra do The Circulars, concedido pelo Fórum Econômico Mundial.
Ainda em 2017, recebemos novamente o prêmio EcoAmcham. Em 2018, recebemos o
prêmio Manufacture Leadership Award, dado pelo Manufacturing Leadership Council,
do EUA. Recebemos este prêmio também em 2019 e 2020. Cada uma destas conquistas
representa para nós o reconhecimento público de que nosso trabalho faz diferença no
mundo e que nosso propósito segue sendo percebido.

O Sinctronics ocupa uma área importante da cidade. Todo o ecossistema Flex
representa a possibilidade de desenvolvimento econômico, emprego e geração
de renda para as regiões onde atua. Os 125 colaboradores diretos do Sinctronics
residem na região de Sorocaba e podem se orgulhar por fazerem parte do
crescimento da cidade onde escolheram viver.
Mas, fazer parte do dia a dia de uma comunidade não é somente empregar as
pessoas da região. O Sicntronics também se engaja em ações que cooperam para
o desenvolvimento das pessoas e colabora para que suas vidas sejam melhores.
No último ano, apesar do cenário de pandemia, foram 12 horas de voluntariado,
doadas pelos colaboradores, em prol da comunidade.
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SUMÁRIO DE
CONTEÚDO GRI

102-10 Mudanças significativas na
organização e na sua cadeia de
fornecedores

2020

FY20 – de abril 2019 a março 2020

Não houve

102-11 Abordagem ou princípio da
precaução

O Sinctronics segue os princípios
da Flex que regem que Segurança é uma prioridade máxima
e seguimos o princípio da
precaução do UNGC em todas
as áreas de nossas operações,
incluindo o design, fabricação,
montagem, logística reversa e
desmontagem dos nossos produtos. Mantemos nossa própria
lista de substâncias restritas e
proibidas em cada local para
garantir operações seguras em
todo o mundo. Além disso, nós
temos um padrão corporativo
de gestão de produtos químicos
que se aplica a qualquer novo
produto químico introduzido em
nossas instalações.

12

102-12 Iniciativas desenvolvidas
externamente

Pág 7 e 8

11

102-13 Participação em associações

O Sinctronics contribui com
organizações que debatem o
desenvolvimento industrial e a
sustentabilidade, tais como:
Associação Brasileira da
Indústria Eletroeletrônica (Abinee), Associação Brasileira da
Indústria do Plástico (Abiplast),
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (FIESP) e
trabalhamos em parceria com
Universidades de todo o país.

11

GRI Standard

Divulgação

Página/URL

GRI 102: Divulgações gerais

102-14 Declaração do tomador de
decisão sênior

Pág 4-6

GRI Standard

Divulgação

Página/URL

GRI 102: Divulgações gerais

102-16 Valores, princípios, padrões
e normas de comportamento

Pág 10

GRI Standard

Divulgação

Página/URL

GRI 102: Divulgações gerais

102-18 Estrutura da governança

Pág 9

GRI Standard

Divulgação

Página/URL

GRI 102: Divulgações gerais

102-40 Lista de grupos
de stakeholders

Pág 18

102-41 Acordos de negociação
coletiva

Pág 18

102-42 Identificação e seleção de
stakeholders

Pág 18

Estratégia
Omissão
8

Ética e integridade
Omissão

Governança

Divulgações gerais

Omissão
9

Perfil organizacional
GRI Standard

Divulgação

Página/URL/Resposta direta

Omissão

ODS (números referentes

GRI 102: Divulgações gerais

102-1 Nome da organização

Pág 3

102-2 Atividades, marcas, produtos
e serviços

Pág 12

102-3 Localização da sede

Sorocaba

102-4 Localização das operações

Sorocaba

102-5 Natureza da propriedade e
forma jurídica

Sociedade anônima limitada

102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders

Pág 18

102-6 Mercados atendidos

Indústria Eletroeletrônica
Pequeno

102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas

Pág 18

102-7 Porte da organização
102-8 Informações sobre empregados e trabalhadores

Pág 25

GRI Standard

Divulgação

Página/URL

102-9 Cadeia de fornecedores

Pág 22

GRI 102: Divulgações gerais

102-45 Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras consolidadas

O Sinctronics é uma entidade
limitada, portanto os dados
financeiros podem ser encontrados em: Sustainability Report
2020 – page 74

aos objetivos da tabela acima)

12

Engajamento de
stakeholders
Omissão

Práticas de reporte
Omissão
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102-46 Definindo o conteúdo do
relatório e limites do tópico

Pág 18

102-47 Lista dos tópicos materiais

Pág 18

102 -48
Reformulações de informações

2020

RELATÓRIO ANUAL

FY20 – de abril 2019 a março 2020

Pág 7

102-50 Período do relatório

Ano Fiscal 20 – abril de 2019 a
março de 2020

102-51 Data do relatório mais
recente

2018

102-52 Ciclo do relatório

Ano Fiscal

102-53 Ponto de contato para
perguntas sobre o relatório

Pág 28

102-54 Opção de acordo com o GRI
Standards

Pág 7

102-55 Sumário de Conteúdo GRI

Pág 28

102-56 Asseguração externa

FY20 – de abril 2019 a março 2020

103-2 Abordagem de gestão e
seus componentes

Pág 19

103-3 Evolução da abordagem
de gestão

Pág 19

9

303-1 Interações com a água como
um recurso compartilhado

Pág 19

12

303-2 Gestão de impactos relacionados ao descarte de água

Pág 19

GRI Standard

Divulgação

Página/URL

GRI 103: Abordagem de
gestão

103-1 Explicação sobre o tópico
material e seus limites

Pág 19

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

Pág 19

103-3 Evolução da abordagem
de gestão

Pág 19

307-1 Não-conformidade com leis
e regulamentos ambientais

Pág 19

Não houve.

102-49 Mudanças no relatório

2020

GRI 303: Efluentes e resíduos

Conformidade ambiental

Não houve.

Tópicos materiais
Biodiversidade
GRI Standard

Divulgação

Página/URL

Omissão

GRI 103: Abordagem de
gestão

103-1 Explicação sobre o tópico
material e seus limites

Pág 23

z

12

GRI 307: Conformidade
ambiental

9

Saúde e segurança ocupacional
103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

Pág 23

GRI Standard

Divulgação

Página/URL

103-3 Evolução da abordagem
de gestão

Pág 23

GRI 103: Abordagem de
gestão

103-1 Explicação sobre o tópico
material e seus limites

Pág 20

304-1 Unidades operacionais
próprias, geridas dentro ou nas
adjacências de áreas de proteção
ambiental e áreas de alto valor de
biodiversidade situadas fora de
áreas de proteção ambiental

Pág 23

103-2 Abordagem de gestão e seus
componentes

Pág 20

103-3 Evolução da abordagem de
gestão

Pág 20
Pág 20

GRI Standard

Divulgação

Página/URL

403-1 Tipos de lesões, taxas de
lesões, doenças ocupacionais, dias
perdidos, absenteísmo e número
de mortes relacionadas ao trabalho

GRI 103: Abordagem de
gestão

103-1 Explicação sobre o tópico
material e seus limites

Pág 24

403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e
investigação de incidentes

Pág 20

103-2 Abordagem de gestão
e seus componentes

Pág 24

Pág 20

103-3 Evolução da abordagem
de gestão

Pág 24

403-3 Trabalhadores com alta
incidência ou alto risco de doenças
relacionadas à sua ocupação
403-4 Participação dos trabalhadores,
consulta e comunicação aos
trabalhadores referentes à saúde
e segurança do trabalho

Pág 20

302 -1 Consumo de energia
dentro da organização

Pág 24

403-5 Capacitação de trabalhadores
em saúde e segurança do trabalho

Pág 20

403-6 Promoção da saúde
do trabalhador.

Pág 20

GRI 304: Biodiversidade

GRI 403: Saúde e segurança
ocupacional

Emissões e Energia

302: Energia

GRI 305: Emissões
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