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Mensagem do Presidente

A Rampinelli Alimentos tem sua filosofia calçada nos seus valores, sempre fortalecendo através de suas ações. Temos um grande desafio em

promover uma relação de confiança entre a empresa e os profissionais, compartilhando resultados, celebrando conquistas, desenvolvendo pessoas,

enfim cuidando dos indivíduos.

No cenário atual, a integração entre empresa, clientes, fornecedores, colaboradores, meio ambiente e sociedade é fator determinante para tornar o

empreendimento efetivamente sustentável. É preciso colocar em prática uma gestão pautada em valores que nos possibilitem prover um mercado

mais competitivos ao mesmo tempo em que promovemos o desenvolvimento humano, social e a preservação do meio ambiente. 

Ponto forte que salientamos, é a integração com a comunidade, participando ativamente dos eventos e ações comunitárias fortalecendo assim nosso

relacionamento. 

A Rampinelli Alimentos se orgulha em colaborar e cooperar com desenvolvimento de pessoas, iniciando por nossos profissionais, pois acredita que o

mundo será melhor quando as pessoas forem melhores.

Nome do Presidente:

WALMIR JOÃO RAMPINELLI

E-mail do Presidente:

walmir@rampinelli.com.br
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2015 2014

1. Base de Cálculo Valores (R$) Valores (R$)

Receita bruta (RB) 132.714.907,22 125.690.762,97

Receita líquida (RL) 121.573.404,50 115.839.097,27

Resultado operacional (RO) 4.321.129,96 4.017.757,76

Folha de pagamento bruta (FPB) 5.866.252,16 5.232.402,05

2015 2014

2. Indicadores Sociais Internos Valor % FPB % RB Valor % FPB % RB

Alimentação 164.595,18 2,81 0,12 136.735,10 2,61 0,11

Encargos sociais compulsórios 1.979.705,19 33,75 1,49 1.825.959,20 34,90 1,45

Previdência privada 199.362,51 3,40 0,15 145.653,00 3,40 0,15

Saúde 109.589,40 1,87 0,08 110.130,75 2,10 0,09

Segurança e saúde no trabalho 71.620,54 1,22 0,05 73.705,32 1,41 0,06

Transporte 4.659,30 0,08 0,00 14.126,00 0,27 0,01

Educação 8.013,48 0,14 0,01 0,09 4.831,31 0,00

Cultura 1.300,00 0,02 0,00 1.200,00 0,02 0,00

Capacitação e desenvolvimento profissional 13.059,46 0,22 0,01 85.699,00 1,64 0,07

Creches ou auxílio-creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação nos lucros ou resultados/sobras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguros e empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2.551.905,06 43,50 1,92 2.398.039,68 45,83 1,91

Orientações Qualitativas - Indicadores Sociais Internos

Nenhum projeto cadastrado

2015 2014

3. Indicadores Sociais Externos Valor % FPB % RB Valor % FPB % RB

Página 2/ 8



EMPRESA PRIVADA

Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cultura 3.000,00 0,05 0,00 3.000,00 0,06 0,00

Saúde e saneamento 7.156,00 0,12 0,01 0,00 0,00 0,00

Esporte 3.500,00 0,06 0,00 5.000,00 0,10 0,00

Combate à fome e segurança alimentar 2.000,00 0,03 0,00 2.500,00 0,05 0,00

Obras públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 800,00 0,01 0,00 500,00 0,01 0,00

Total das contribuições à sociedade 16.456,00 0,28 0,01 11.000,00 0,21 0,01

Tributos (excluídos encargos sociais) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 16.456,00 0,28 0,01 11.000,00 0,21 0,01

Orientações Qualitativas - Indicadores Sociais Externos

Titulo: 

Campanha Coração Cheio

Objetivo: 

A campanha Coração Cheio com iniciativa da Rádio Eldorado e em parceria com oito redes de supermercados, contemplou com recursos três

instituições: Casa Guido, Abadeus e Asilo São Vicente de Paulo.

A cada mês, um produto foi posto à venda com preço especial em todas as lojas das redes participantes. A cada quilo vendido, um percentual foi

repassado às instituições.

Os supermercados participantes são Althoff, Marcon, Castagneti, Lisandra, MM Rosso, Minatto, São Pedro e Moniari.

Resultados: 

Ao todo foram vendidos aproximadamente 2.500 fardos. O valor arrecadado foi de R$ 7.500,00 que foi dividido em 3 partes iguais entre as

instituições: Asilo São Vicente, Casa Guido e Abadeus.

Titulo: 

Bazar Solidário Rampinelli

Objetivo: 

Conscientizar os colaboradores da importância de colaborar com o próximo. Dessa forma, foi feita campanha para arrecadar roupas e calçados e,
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posteriormente, feito um bazar na Rampinelli, onde as pessoas eram atendidas como se estivessem em uma loja, podendo escolher e comprar, tudo

com valor simbólico, sendo atendida com muita atenção.

Resultados: 

O projeto contou com estratégia de marketing interno para divulgar o maior número de pessoas e consequentemente, reunir o maior número de

colaboradores para contribuir com a campanha.

O resultado foi a arrecadação de mais de mil peças entre roupas e calçados destinados ao bazar Rampinelli.

A empresa pretendeu criar uma forma diferente para a doação, realizando o bazar beneficente onde a arrecadação foi durante todo mês.

O bazar foi montado nas dependências da empresa, em Forquilhinha/SC e funcionou por uma semana das 9h às 17h sem fechar ao meio dia. Quem

participou teve a oportunidade de escolher e comprar o que estava exposto. A empresa montou um espaço conforme funciona nas lojas, com araras,

bancadas e expositores. Para atender os "clientes" que estavam participando. 

O Bazar Rampinelli recebeu cerca de duzentas pessoas e doou aproximadamente mil e quinhentos reais. Com o valor arrecadado, compramos

roupas e cobertores para crianças/famílias carentes do bairro Clarissa e 1 roupeiro para a família do bairro Santa Rosa, que perdeu sua casa em um

incêndio. As roupas e calçados não vendidos, foram doados para a instituição do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS que abrange

todo município de Forquilhinha/SC e famílias deste município.

Titulo: 

Natal Solidário Rampinelli

Objetivo: 

Reinstalar a solidariedade humana, participando de uma ação que visa distribuir amor, alegria e alimentos. Itens que fazem muita diferença para quem

vive na pobreza, em condições por vezes inimagináveis.

Arrecadação pelos colaboradores, líderes e comunidade. Os pontos de arrecadações foram recepção da empresa e no refeitório.

Resultados: 

Foi com a intenção de reinstalar a consciência na nossa empresa e o sentido de solidariedade humana para os valores de vida em comunidade. 

Que obtivemos através das doações dos colaboradores da Rampinelli Alimentos, mais de 500 quilos de alimentos e com os mesmos conseguimos

montar e entregar 46 cestas e 2 caixas de leites. 

As doações foram entregues na Casa Mãe Helena, Centro Regional de Treinamento da Pastoral da Criança em Forquilhinha para atender as famílias

cadastradas e na Casa de Repouso Nosso Lar também do nosso município. 
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Gratidão um sentimento que recebermos em troca será o melhor e maior presente de Natal que poderemos receber.

2015 2014

4. Indicadores Ambientais Valor % FPB % RB Valor % FPB % RB

Investimentos relacionados com a       

produção/operação da empresa 44.168,32 0,75 0,03 71.753,00 1,37 0,06

Total dos investimentos em meio ambiente 14.233,65 0,24 0,01 11.546,00 0,22 0,01

Total de investimentos 58.401,97 1,00 0,04 83.299,00 1,59 0,07

Valores de multas por infração à legislação ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resíduos, a organização: cumpre de 51 a 75% cumpre de 51 a 75%

Quanto ao estabelecimento de metas anuais para o aumento da eficiência na utilização cumpre de 51 a 75% cumpre de 51 a 75%

de recursos naturais, a organização:   

Nº de multas ambientais 0 0

Orientações Qualitativas - Indicadores Ambientais

Titulo: 

Reciclando práticas, renovando conceitos (Manutenção 2014)

Objetivo: 

•	Manutenção da campanha de conscientização sobre a utilização de agrotóxicos, evidenciando a ameaça que representam, denunciando os seus

efeitos degradantes à saúde (tanto dos trabalhadores rurais como dos consumidores nas cidades) e ao meio ambiente (contaminação dos solos e das

águas);

•	Ir “in loco” nas lavouras parceiras da empresa realizando a conscientização e educação através da renovação dos conceitos e reciclando velhas

práticas. O projeto entende que a conscientização das crianças nas escolas é o viés, e se não o mais importante condutor dessa campanha. As

agropecuárias não poderiam ficar de fora, pois temos como mudança bem-sucedida o envolvimento e o entendimento das pessoas, de todos os

envolvidos nessa cadeia, para que haja de fato mudança e motivações de sustentabilidade.

•	Realizar palestras com os agricultores sobre os potenciais perigos dos defensivos agrícolas caso não sejam aplicados corretamente, fazendo da

campanha um espaço de construção de unidade entre produtores, empresas, estudantes, consumidores e todos aqueles que prezam pela produção

de um alimento saudável que respeite ao meio ambiente;
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•	Instruir e dar suporte quanto ao uso adequado e seguro de agrotóxicos, além da destinação final correta de embalagens vazias e de resíduos.

Resultados: 

A equipe visitou as principais lavouras da região onde são realizados o cultivo do arroz e pretende alcançar 100% de visitas até o final do ano. A ação

comandada pela empresa Rampinelli Alimentos Ltda. vem desenvolvendo importante trabalho junto às famílias de agricultores dos municípios, onde

visa a conscientização de pais e filhos sobre os problemas causados pelo uso inadequado do agrotóxico. 

Esta campanha envolveu 732 produtores de arroz;

Foram firmadas parcerias com 6 agropecuárias, na qual realizam controle de devolução das embalagens de agrotóxicos;

A campanha também envolveu 4 escolas da região, na qual teve 1.600 crianças e adolescentes envolvidos;

Foram distribuídas mais de 5.000 cartilhas, enfatizando o correto manuseio e descarte dos agrotóxicos.

Esse trabalho é muito importante porque há poucos profissionais que orientem essas pessoas quanto ao uso de agrotóxicos de forma indiscriminada.

Muitas vezes a informação não chega, não há um fiscal, alguém que diga quanto e como usar. Então temos que conscientizar, fazer esse trabalho de

sensibilização para que compreendam que o uso indiscriminado faz grande mal à saúde. A maioria não sabe nem sequer fazer o descarte das

embalagens, por isso a orientação e educação de toda a família, principalmente os mais jovens.

5. Indicadores do Corpo Funcional 2015 2014

Valores

Nº de empregados (as) ao final do período: 269 259

Nº de admissões durante o período: 145 114

Nº de empregados (as) terceirizados (as): 0 0

Nº de consultores (as) especializados (as): 0 0

Nº de estagiários (as): 0 0

Nº de empregados (as) acima de 45 anos: 53 47

Nº de empregados (as) de 16 a 18 anos: 0 0

Nº de mulheres que trabalham: 35 30

% de cargos de chefia ocupados por mulheres: 5,72 0,02

Nº de afrodescendentes: 8 5

% de cargos de chefia ocupados por afrodescendentes: 0,00 0,00
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Nº de pessoas com deficiência: 9 1

N° de voluntários: 0 0

Nº de multas trabalhistas: 0 0

6. Indicadores relevantes quanto 2015 2016

ao exercício da cidadania empresarial Metas

Relação entre a maior e a menor remuneração 6,35 7,00

Nº total de acidentes de trabalho: 8 0

Os projetos educacionais, culturais, 

esportivos, sociais e ambientais 

desenvolvidos foram definidos por: Diretorias, Gerências, Empregados não se aplica

Os padrões de segurança e salubridade 

no ambiente foram definidos por: Gerências, Empregados não se aplica

Quanto à liberdade sindical, ao direito 

de negociação coletiva e à representação incentiva incentiva

interna dos (as) trabalhadores (as):

A previdência privada contempla: Diretorias, Gerências não se aplica

A participação nos lucros ou resultados/sobras contempla: Diretorias não se aplica

Na seleção dos fornecedores, os padrões 

éticos e de responsabilidade social e são considerados são sugeridos

ambiental adotados:

Quanto à participação de empregados (as) 

em programas de trabalho voluntário: organiza e incentiva organiza e incentiva

Nº total de reclamações e críticas Empresa: 184 Empresa: 0
de consumidores (as): Procon: 0 Procon: 0

Justiça 0 Justiça 0
% de reclamações e críticas Empresa: 80,00 Empresa: 100,00
solucionadas: Procon: 100,00 Procon: 100,00

Justiça 100,00 Justiça 100,00

Página 7/ 8



EMPRESA PRIVADA

Prioriza contratar pessoas 

da comunidade onde atua: Sim Sim

Adota políticas visando diminuir a exclusão social,

através da admissão de idosos, pessoas com 

deficiências, mulheres, afrodescendentes e outros Sim Sim

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2015: 0,00 Em 2016: 0,00
0,00 % governo 0,00 % governo
0,00 % colaboradores 0,00 % colaboradores

Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 0,00 % acionistas 0,00 % acionistas
0,00 % terceiros 0,00 % terceiros
0,00 % retido 0,00 % retido

7. Outras informações

Arquivo: 

http://www.rampinelli.com.br/novidade/reciclando-praticas-renovando-conceitos-673

Arquivo: 

http://www.rampinelli.com.br/novidade/natal-solidario-rampinelli-685

Arquivo: 

http://www.rampinelli.com.br/novidade/campanha-coracao-cheio-2015-703

Arquivo: 

http://www.rampinelli.com.br/novidade/bazar-solidario-rampinelli-693
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