
ANÁLISE DO BALANÇO SOCIAL 2021
O Balanço Social, realizado em conformidade com o modelo proposto pelo IBASE, mostra que as Indústrias Granfino 
SA, mesmo num período de instabilidade econômica, conseguiram alçar um crescimento econômico no período de 
2021. Sua receita líquida ficou no patamar de 254 milhões de reais, o que possibilitou a obtenção de um lucro (resulta-
do operacional), no período em questão, de 12 milhões.Mesmo procurando realizar estratégias de gestão econômica, 
a Granfino não deixou de cumprir suas obrigações tributárias e trabalhistas. O Balanço Social mostra que a empresa 
destinou cerca de 33 milhões de reais para a sua folha de pagamento, o que equivale a um aumento de 7,5% em 
comparação com a folha de pagamento do ano de 2020. Com relação aos investimentos internos, a Granfino investiu 
13% a mais do que foi investido em 2020. O aumento se encontra nos indicadores de educação, saúde no trabalho, ca-
pacitação e desenvolvimento profissional e encargos sociais compulsórios. Contudo, nos indicadores de alimentação 
houve uma redução significativa de investimentos em comparação com 2020, certamente devido a pandemia onde 
houveram investimentos importantes nesta área. Concernente aos Indicadores Sociais Externos, que medem a con-
tribuição da empresa para o Estado e para a manutenção de projetos sociais, o repasse de valor monetário foi inferior 
ao do período anterior em menos de 1%. Estes indicadores mostram que a empresa destinou mais de 300 mil reais 
para patrocínio de esporte (Nova Iguaçu Futebol Clube), eventos culturais das comunidades próximas e para doações 

às instituições sociais, especialmente destinados à segurança alimentar. Para o Estado, a empresa, em cumprimento 
às obrigações tributárias, destinou mais de 43 milhões de reais.Com relação aos Indicadores Ambientais, os inves-
timentos sofreram uma redução de 30%, alcançando o valor de 89 mil reais. Os indicadores do corpo funcional não 
revelam grandes mudanças em comparação ao período passado. É de se ressaltar que houve um pequeno aumento 
no quadro de funcionários. Antes era de 548 e, agora, é de 552. Não houve mudanças no número de trabalhadores 
terceirizados. No mais, os outros indicadores do corpo funcional mostram que a empresa mantém o cumprimento 
legal da cota de 4% de empregabilidade de pessoas com deficiência e a promoção da diversidade étnica e de gênero. 
Deve-se dar destaque também ao fato de que durante o período de 2021 houve apenas cinco afastamentos por causa 
de acidentes de trabalho, o que revela que o setor de Segurança no Trabalho tem se empenhado para a implementa-
ção da segurança laboral. Enfim, o Balanço Social 2021 mostra, portanto, que a Granfino continua, mesmo em meio 
à situação econômica nacional desfavorável ao mercado, tentando crescer economicamente sem se descuidar de 
seus compromissos com o corpo funcional, o meio ambiente, o Estado e a comunidade de seu entorno. Isso mostra 
que a empresa continua, em sua estratégia de negócios, efetivando a responsabilidade social em seus âmbitos eco-
nômico, social e ambiental. Nova Iguaçu, 07 de abril de 2022. Rosana Vicente - Núcleo de Responsabilidade Social
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6 - Informações relevantes 
quanto ao exercício da 
cidadania empresarial

2021 2020

Relação entre a maior e 
a menor remuneração na 
empresa

15 15

Número total de acidentes 
de trabalho 5 0

Os projetos sociais e 
ambientais desenvolvidos 
pela empresa foram 
definidos por:

(  ) direção  ( x ) direção 
e gerências

(  ) todos (as) 
empregados 

(as)
( x  ) direção ( x ) direção 

e gerências

(  ) todos 
(as )

empregados 
(as)

Os padrões de segurança e 
salubridade no ambiente de 
trabalho foram definidos por:

(  x ) direção 
e gerências

(  ) todos (as) 
empregados 

(as)
( x ) todos (as) 

+ Cipa
(  x ) direção 
e gerências

(  ) todos 
(as) 

empregados 
(as)

( x ) todos 
(as) + Cipa

Quanto à liberdade 
sindical, ao direito de 
negociação coletiva e à 
representação interna 
dos(as) trabalhadores(as), a 
empresa:

(  ) não se 
envolve

( x ) segue as 
normas da 

OIT
(   ) incentiva e 
segue a OIT

(  ) não se 
envolve

( x ) segue 
as normas 

da OIT

(   ) incentiva 
e segue a 

OIT

A participação dos lucros ou 
resultados contempla: (   ) direção (  ) direção e 

gerências
( x ) todos (as) 
empregados 

(as)
(   ) direção (  ) direção e 

gerências

( x ) todos 
(as) 

empregados 
(as)

Na seleção dos 
fornecedores, os mesmos 
padrões éticos e de 
responsabilidade social e 
ambiental adotados pela 
empresa:

(  ) não são 
considerados

( x ) são  
sugeridos

(   ) são 
exigidos

(  ) não são 
considerados

( x ) são 
sugeridos

(  ) são 
exigidos

Quanto à participação 
de empregados(as) em 
programas de trabalho 
voluntário, a empresa:

(  ) não se 
envolve (     ) apóia ( x ) organiza 

e incentiva
(  ) não se 
envolve (     ) apóia ( x ) organiza 

e incentiva

Número total de 
reclamações e críticas de 
consumidores(as):

na empresa 
148

no Procon
0

na Justiça
0

na empresa 
0

no Procon
0

na Justiça
0

% de reclamações e críticas 
atendidas ou solucionadas:

na empresa
100%

no Procon
100%

na Justiça
100%

na empresa
100%

no Procon
100% 

na Justiça
100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2021 2020
Nº de empregados(as) ao final do período 552 548
Nº de admissões durante o período 75 107
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 106 106
Nº de estagiários(as) 0 0
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 0 182
Nº de mulheres que trabalham na empresa 196 42
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 15% 15%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 302 302
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 21% 21%
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais 23

4 - Indicadores Ambientais Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL
Investimentos relacionados com a produção/ 
operação da empresa 6.343,80 0,05% 0,00% 5 0,03% 0,00%
Investimentos em programas e/ou projetos externos 83.200,65 0,70% 0,03% 65 0,38% 0,03%
Total dos investimentos em meio ambiente 89.544,45 0,75% 0,04% 141 0,8% 0,06%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para 
minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ 
operação e aumentar a eficácia na utilização de 
recursos naturais, a empresa

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 51 a 75% 
( x ) cumpre de 0 a 50% 

(  ) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 51 a 75% 
( x ) cumpre de 0 a 50% 

(  ) cumpre de 76 a 100%

2 - Indicadores Sociais Internos  Valor % sobre 
FPB

% sobre 
RL Valor % sobre 

FPB
% sobre 

RL
Alimentação (Restaurante interno, ticket 
refeição e cesta básica) 822.397,75 2,48% 0,32% 1.223 4,0% 0,53%
Encargos sociais compulsórios 9.603.130,43 28,9% 3,78% 9.051 29,4% 3,94%
Previdência Privada (Não é contemplada pela 
Empresa) - 0% 0% 0 0% 0%
Saúde (consultas e exames médicos, 
medicamentos, cirurgias) 623.391,50 1,88% 0,25% 618 2,0% 0,3%
Segurança e Saúde no Trabalho (Ginástica 
Laboral, cursos) 123.400,00 0,37% 0,05% 182 0,6% 0,1%
Educação (Cursos técnicos, Graduação e Pós-
Graduação) 42.586,81 0,13% 0,02% 13 0,0% 0,0%
Cultura (Escola de Música, Aulas de Canto e Coral) - 0,0% 0,00% 0 0,0% 0,00%
Capacitação e Desenvolvimento Profissional 
(cursos variados) 313.960,26 0,9% 0,12% 1 0% 0%
Creches ou Auxílio Creches (A Empresa não 
adota este benefício) - 0% 0% 0 0% 0%
Participação nos lucros ou resultados 1.137.193,23 3,4% 0,45% 15 0,0% 0,01%
Outros: Seguro de vida, vale transporte, lazer, 
confraternizações... 529.604,54 1,60% 0,21% 520 1,7% 0,23%
Total - Indicadores sociais internos 13.195.664,52 39,7% 5,2% 11.625 37,7% 5,1%

1 - Base de Cálculo 2021 2020
Receita líquida (RL) 254.191.947,93 229.506
Resultado operacional (RO) 11.914.555,47 17.228
Folha de pagamento bruta (FPB) 33.199.348,24 30.806

3 - Indicadores Sociais Externos Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL
Educação (Apoio a eventos e projetos educativos) - 0,00% 0,000% 0 0% 0%
Cultura (Apoio a festas e eventos culturais) 120.642,20 1,01% 0,047% 35 0% 0,02%
Saúde e Saneamento (Doação para Hospital e 
Instituto de saúde) 2.400,00 0,02% 0,001% 2 0% 0%
Esporte (Patrocínio do Nova Iguaçu Futebol 
Clube etc.) 24.000,00 0,20% 0,009% 57 0% 0,02%
Combate à fome e segurança alimentar 
(Doação p/ projetos sociais) 26.092,98 0,22% 0,010% 13 0,08% 0,01%
Outros: brindes, doações... 151.943,98 1,28% 0,060% 77 0,45% 0%
Total das contribuições para a sociedade 325.079,16 2,73% 0,13% 186 1,08% 0,08%
Tributos (excluídos encargos sociais): IPTU, 
ICMS, IPI, PIS, IRPJ 43.031.808,89 361,2% 16,93% 43.000 249,6% 18,7%
Total - Indicadores sociais externos 43.356.888,05 363,9% 17,06% 43.830 254,4% 19,10%

7 - Outras Informações
1) CNPJ: 30.770.184/0001-30 - Inscrição Estadual: 80.346.093 - Setor Econômico: Indústrias de Alimentos
2) Nossa empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo.
3) A Granfino é signatária da Declaração de Compromisso Corporativo no Enfrentamento da Violência Sexual 
Contra Crianças e Adolescentes.
4) A Granfino é integra o Conselho Empresarial de Responsabilidade Social da FIRJAN.
5) Os nossos Balanços Sociais de 2009 a 2017 foram certificados pelo CRC/RJ (8ª a 16ª Edição do Certificado 
Empresa Cidadã).
6) A Granfino ganhou o Prêmio SESI Qualidade no Trabalho nos anos de 2010 e 2012 (PSQT) na área da Baixada 
Fluminense.

Presidente: Renata Baroni Coelho
Contador: Francisco Alves de Carvalho (CRC-RJ 069.347/0-8 e CPF 002.323.597-76)

Terça-feira, 12/04/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo


		2022-04-11T20:24:27-0300
	MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166




