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É preciso dar o primeiro passo e atravessar a escuridão para chegar ao outro 

lado do túnel.

É assim na vida; é assim no mundo corporativo também.

Percorrer os caminhos, superar os obstáculos e ser dona da sua própria histó-

ria. É o que a Astra faz, desde a sua fundação.

Este Balanço Socioambiental,  publicado anualmente, é um reflexo dos cami-

nhos que foram trilhados pela empresa ao longo da sua trajetória.

Nele, você vai encontrar um resumo das ações praticadas pela Astra no  re-

lacionamento com colaboradores, sociedade e meio ambiente, no ano de 

2015. É uma prestação de contas da empresa em respeito a todos os públi-

cos que com ela interagem.

Foto da capa: túnel da Astra 1, construído em 1997. 

O local é usado para transporte de produtos, sob a rua, 

entre os dois lados da unidade.
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movimento
em constante

o ano de 2015 foi marcado por uma forte re-

cessão no brasil, que atingiu todos os setores 

da economia. A Astra também foi impactada e 

precisou enrijecer suas práticas de redução de 

custos para manter a saúde da organização. re-

dução de aluguéis, jornada de trabalho e custos 

comerciais; otimização de trabalhos; contenção 

de investimentos... diversas medidas foram to-

madas na busca do equilíbrio entre a queda das 

vendas e os custos fixos da empresa. 

Porém, mesmo diante de um momento delicado, 

é fundamental olhar para o futuro e não deixar 

de apostar em ações que mantêm a empresa em 

movimento, em constante evolução. Um exem-

plo são as atividades para os 60 anos da Astra, 

que serão comemorados em janeiro de 2017. 

Em um país como o brasil, que tem uma das 

maiores cobranças de impostos do mundo, uma 

empresa que se mantém em atuação há seis 

décadas merece celebrar todas as conquistas. 

Estar viva e saudável após tantas situações ad-

versas é o melhor indicador de continuidade de 

uma empresa resiliente como a Astra. resiliên-

cia é um termo que vem da física e significa a 

capacidade de se voltar ao estado normal após 

ser submetido a situações críticas. A Astra não 

só volta ao estado normal como consegue avan-

çar, degrau a degrau, mas sem parar. Prova 

disso é o novo posicionamento que foi desen-

volvido para a marca em 2015 e que começa 

a ser implantado agora em 2016. o trabalho 

envolveu também uma atualização do logotipo 

da empresa para se adequar a sua evolução. 

Neste balanço socioambiental é possível confe-

rir o novo posicionamento da Astra - com evo-

lução na missão, visão e valores - e todas as 

práticas adotadas em 2015 que mostram que, 

além de fabricar e comercializar produtos, a 

Astra também está comprometida em ir além e 

contribuir para uma sociedade melhor. 

“Você não pode mudar o vento, 
mas pode ajustar as velas

do barco para chegar onde quer.” 
- Confúcio
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Astra
a nova

posicionamento

Alguns atributos da marca foram realçados, e 

outros passaram por evolução para se adequa-

rem à atuação da empresa no mercado.

missão

Estar presente com a maior quantidade de 

itens no maior número de clientes em todo o 

brasil e no mundo, com atendimento persona-

lizado e produtos com design funcional.

Visão

ser reconhecida como uma multinacional bra-

sileira multiespecializada que cria produtos e 

soluções para o dia a dia das pessoas e que 

visa ser referência em praticidade, beleza e 

bem-estar.

Valores 

ética nas relações e na condução dos negócios.

simplicidade na estrutura, nos processos e nas 

relações.

respeito à sociedade como um todo e ao meio 

ambiente. 

proximidade com todos os nossos públicos.

simpatia no jeito de ser e agir.

Zelo na preservação do jeito Astra de ser e fazer.

o logotipo da Astra acaba de passar por uma atualização. são 

mudanças sutis, mas que representam muito para uma empresa 

que está prestes a completar 60 anos e que entrará em um novo 

ciclo. A mudança gráfica reflete alguns atributos da marca.

Empresa multiespecializada
RETÂNGULO ÚNICO

Mais robusto e com letras mais juntas:
força e proximidade

NOME ASTRA

Segurança e solidez
BORDA AZUL

Presença
COR VERMELHA
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evoluindo
sempre

A Astra é uma empresa brasileira multiespeciali-

zada na fabricação e comercialização de produ-

tos que facilitam o dia a dia das pessoas e pro-

porcionam praticidade e beleza aos ambientes. 

Fundada em 1957 - na época, uma pequena 

marcenaria que fabricava assentos sanitários, 

roupeiros e armários de madeira -, a Astra co-

meçou a crescer de maneira substancial quan-

do introduziu o plástico em seu processo pro-

dutivo. A patente do assento sanitário soprado, 

conquistada em 1970, alavancou ainda mais 

esse crescimento. A partir daí, a Astra passou 

a investir cada vez mais no desenvolvimento de 

produtos para ampliar sua atuação no mercado. 

Alguns números ajudam a traçar um panora-

ma da empresa hoje, como os apresentados ao 

lado, referentes aos resultados de 2015.

FatUramento

r$ 535,9 milhões

inVestimentos em 

eqUipamentos e moldes

r$ 7,2 milhões

aplicação em 

promoção de Vendas

4,1% do faturamento

exportação

8,7% da produção

clientes atiVos

35.300

itens para Venda

5300

*colaboradores

2.042

*Inclusos estagiários e aprendizes.

Área constrUída

120.300 m²
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Unidades

A Astra encerrou o ano de 2015 com 7 uni-

dades, entre fábricas e centro de distribuição. 

As unidades 5 e 8 foram incorporadas, no 

ano passado, a outras plantas da Astra para 

otimizar a operação. 

todas as unidades da empresa estão locali-

zadas na cidade de Jundiaí, em são Paulo.

Área construída: 28.500 m² 
atividades: processo produtivo por injeção, áreas de acaba-
mento de produtos e administração em geral. 

Área construída: 7.900 m² 
atividades: processo produtivo por injeção, sopro e extru-
são, e montagem de caixas de descarga.

Área construída: 19.000 m²
atividades: processo de vácuo formagem e usinagem; mon-
tagem de esquadrias, armários, espelhos, duchas elétricas, 
acessórios, kits hidráulicos e elétricos.

Área construída: 12.500 m²
atividades: armazenagem, expedição de produtos para ex-
portação e montagem de mecanismos de descarga.

Área construída: 14.100 m²
atividades: processos produtivos por injeção, sopro, extru-
são e injeção de poliuretano.

Área construída: 5.300 m²
atividades: fabricação de banheiras de hidromassagem e 
SPAs pelos processos de pintura, laminação de fibra de vi-
dro e vácuo formagem.

Área construída: 33.000 m²
atividades: logística, armazenagem de produtos, marcena-
ria e showroom.

astra 1

astra 2 astra 7

astra 4

astra 3 astra 9

astra 6
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Equipe

colaboradores

A Astra encerrou o ano de 2015 com 1.969 co-

laboradores efetivos. Conheça o perfil do quadro 

funcional:

por Unidade

astra 1 - 842

astra 2 - 137

astra 3 - 367

astra 4 - 98

astra 6 - 219

astra 7 - 260

astra 9 - 46

escolaridade

ensino fundamental - 214

ensino médio - 1.331

ensino superior  - 375

pós-graduação - 49

estado ciVil

solteiros - 1.158

casados - 622

outros - 189

tempo de empresa

até 2 anos - 1.053

de 3 a 5 anos - 420

de 6 a 10 anos - 212

acima de 11 anos - 284

idade

até 20 anos - 605

de 21 a 30 anos - 640

de 31 a 40 anos - 358

acima de 41 anos - 366

sexo

homens - 1.363

mulheres - 606
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trabalho
além do

Anualmente, essas atividades passam por uma 

avaliação da equipe interna através da pesquisa 

de clima organizacional, que engloba também 

aspectos sobre condições de trabalho e relacio-

namento entre equipes e com as chefias. Em 

2015, 1.772 colaboradores com mais de seis 

meses de casa responderam à pesquisa. 

outro aspecto muito valorizado na Astra é a se-

gurança dos colaboradores no exercício de suas 

atividades. Além de fornecer os Equipamentos 

de Proteção individual (EPis) necessários ao 

trabalho, a empresa se preocupa em adaptar 

e proteger as instalações para minimizar riscos 

e realizar treinamentos para a prevenção de 

acidentes de trabalho, através da siPAt (se-

mana interna de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho), por exemplo. O Diálogo Diário de 

segurança (dds), que consiste em  conver-

sas entre os técnicos em segurança no traba-

lho e os colaboradores de setores produtivos, 

também é uma atividade constante na Astra.

Confira nas próximas páginas as práticas ado-

tadas pela Astra no relacionamento com seus 

colaboradores. 

resumo dos principais investimentos da empre-

sa em benefícios no ano de 2015.

beneFício

Assistência odontológica

Auxílio creche

treinamentos

Participação nos resultados

Empréstimo

cesta básica

Assistência médica

Alimentação

transporte

total

inVestimento

r$ 50 mil

r$ 216 mil

r$ 275 mil

r$ 1,3 milhão

r$ 1,5 milhão

r$ 1,6 milhão

r$ 5 milhões

r$ 5 milhões

r$ 5,7 milhões

r$ 20,6 milhões

os colaboradores da Astra têm à dis-

posição uma série de ações que vão 

muito além do trabalho e do horário 

de expediente. São práticas que fazem 

parte da cultura da empresa; algumas 

já são realizadas há mais de 40 anos. 

Eventos, atividades para promoção da 

saúde e da qualidade de vida, bene-

fícios, ações de relacionamento etc. 

tudo para estreitar ainda mais a rela-

ção da empresa com colaboradores e 

familiares. 
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uma das fortes características da Astra é a for-

mação da própria mão de obra. contratar pes-

soas sem experiência e oferecer a oportunidade 

de desenvolvimento e crescimento profissional é 

uma prática rotineira na empresa. Além disso, a 

Astra incentiva os colaboradores a se qualifica-

rem profissionalmente, através de treinamentos, 

convênios com instituições de ensino e subsí-

dios. Em 2015: 

• 85 aprendizes foram selecionados através 

do senai (serviço Nacional de Aprendizagem 

industrial), do ciEE (centro de integração Em-

presa-Escola) e da JuciP (Juventude cívica 

Poaense).

• 345 jovens, com idade entre 16 e 18 anos, 

foram contratados com carteira assinada para 

os setores administrativos, de armazéns e de 

acabamento de produtos. 

• 11 estagiários e 30 profissionais recém-

-formados estiveram em atuação na Astra em 

2015. os novos talentos participaram do curso 

de Formação Conceitual para conhecer a filoso-

fia, as políticas do Grupo Astra, a cultura organi-

zacional e as oportunidades existentes.

• 935 colaboradores foram beneficiados em 

suas carreiras com promoções, transferências 

de setor ou enquadramentos salariais. 

• 70.380 horas de treinamento foram realiza-

das, o equivalente a, em média, 32 horas de 

curso para cada colaborador.

• 1.866 colaboradores participaram da Reci-

clagem Anual de qualidade, que apresentou 

uma palestra sobre o “uso da internet e redes 

sociais”, ministrada pelo centro de Pesqui-

sa, desenvolvimento e Educação continuada         

(cPdEc).

• 12 treinamentos sobre normas e procedimen-

tos de segurança foram realizados. Entre os 

temas abordados estavam: trabalho em altura 

(Nr-35), prevenção de acidentes em máquinas 

(Nr-12) e pontes rolantes (Nr-11).

• 15 colaboradores tiveram até 50% do valor 

de cursos externos específicos e pós-graduação 

subsidiados pela Astra.

• 42 instituições de ensino mantiveram convê-

nio com a Astra e ofereceram descontos para 

colaboradores em cursos técnicos, superiores, 

profissionalizantes e de idiomas. 

formação
e qualificação profissional
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alimentação
saúde e Na saúde e na alimentação a Astra conta com 

um diferencial importante. tanto a assistência 

médica quanto o restaurante da empresa são 

administrados através de um sistema de au-

togestão. Na assistência médica, a empresa é 

quem gerencia o plano, não ficando restrita a 

um único convênio, o que garante ao colabora-

dor uma ampla rede de atendimento, sem um 

desconto fixo mensal. O colaborador paga ape-

nas uma parcela das consultas e exames que  

realizar. Já no restaurante, a Astra mantém uma 

equipe própria de cozinheiros e nutricionistas, 

responsáveis pela alimentação dos colaborado-

res e pelo gerenciamento dos custos. 

assistência médica

A rede de atendimento da Astra contou em 

2015 com 630 médicos conveniados para 

atender a 3.613 colaboradores e dependentes 

credenciados. 

assistência odontológica

subsídio de 50% de tratamentos básicos, como 

extração, obturação e limpeza. 

cartão FarmÁcia

Aceito em uma ampla rede de estabelecimen-

tos. o valor gasto durante o mês é descontado 

diretamente em folha de pagamento. 

restaUrante

serve 1.980 refeições diárias, em média, entre 

café da manhã, almoço, jantar e ceia. A Astra 

subsidia 85% do valor de cada refeição. o res-

taurante possui cardápio convencional, prato 

light, sopa no inverno e kit lanche para colabo-

radores que saem do trabalho e vão direto para 

a aula.

aUxílio alimentação

o colaborador pode escolher entre três opções de 

auxílio alimentação para receber mensalmente: 

cesta básica, cesta alternativa (para quem con-

some menos) ou cartão vale-compras (crédito 

do mesmo valor pago pela Astra na cesta bási-

ca). No final do ano, há ainda a possibilidade de 

escolha entre uma cesta de Natal tradicional ou 

uma cesta gelada (cortes de carne suína e ave). 
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o maior investimento em benefícios da Astra 

está no transporte fretado. mesmo o colabora-

dor pagando um percentual, os custos assumi-

dos pela empresa são altos, mas a comodidade 

que se pode oferecer vale o esforço. o transpor-

te da Astra atende a Jundiaí e cidades próximas, 

chegando até Francisco morato, Franco da ro-

cha e caieiras.  

outro benefício importante é o empréstimo, com 

condições especiais, que a Astra concede a seus 

colaboradores para reforma de casa, compra de 

carro, pagamento de dívidas e investimentos em 

geral. 

transporte Fretado

utilizado por 1.430 passageiros (72% do total 

de colaboradores). são 46 linhas em circula-

ção, que atendem a oito cidades da região de 

Jundiaí. 

aUxílio creche

Aplicável a partir do retorno da licença materni-

dade. Pode ser utilizado para crianças com até 

dois anos. Em 2015, 46 colaboradoras rece-

beram o auxílio creche, cujo valor é referente a 

50% do piso salarial. 

participação nos resUltados

A distribuição é proporcional e leva em consi-

deração dois fatores: resultado da empresa e 

cumprimento das metas do plano, que é esta-

belecido anualmente. No ano passado, 2.214 

colaboradores foram contemplados com parte 

dos resultados da Astra. 

empréstimos

Foram realizados 359 empréstimos a colabora-

dores com pelo menos dois anos de casa. A As-

tra também produziu uma cartilha digital sobre 

saúde financeira para ajudar os colaboradores 

com o orçamento doméstico. o material foi dis-

ponibilizado no site da empresa.comodidade
finanças e



25

investir na comunicação e no relacionamento 

com os colaboradores é uma prática constan-

te da Astra. Ferramentas de comunicação, re-

uniões periódicas, divulgação de resultados, 

visita de familiares à fábrica e até simples lem-

branças em datas comemorativas são ações 

adotadas pela empresa para se aproximar dos 

colaboradores. 

Ferramentas de comUnicação

quadros de avisos, folheto mensal na cesta bá-

sica, jornal bimestral, revista trimestral, comu-

nicação digital e reunião mensal com as lide-

ranças estão entre as ferramentas usadas pela 

Astra. Além disso, eventualmente os diretores 

visitam todas as unidades da empresa, com o 

objetivo de transmitir uma mensagem para os 

colaboradores de cada setor. 

comUnicaFé

reunião entre um dos diretores e um grupo de 

colaboradores, convocados aleatoriamente. os 

encontros acontecem, em média, três vezes por 

mês e tratam de assuntos variados. Em 2015, 

ocorreram 26 comunicafés, envolvendo 188 

trabalhadores da Astra.

reUnião anUal de resUltados

direcionada às lideranças, reuniu 198 pessoas 

em 2015. durante o evento, é apresentado um 

panorama do mercado, dos negócios e resulta-

dos das empresas no ano anterior. o evento foi 

encerrado com um almoço de confraternização.

ações de relacionamento

Kit maternidade com itens básicos para cola-

boradoras que ganham bebê; ovo de Páscoa 

para todos os colaboradores; lembrancinhas em 

datas comemorativas - dia da mulher, dia das 

mães e dia dos Pais. são ações simples, mas 

que fazem a diferença na relação da Astra com 

a equipe interna.

Visita à FÁbrica

duas vezes por ano, a Astra recebe em suas de-

pendências a visita de familiares de colaborado-

res. Em 2015, 182 pessoas visitaram a Astra. 

outro grupo que a empresa costuma receber é 

o de estudantes, por meio da visita de escolas, 

que trouxe para as dependências da Astra 963 

alunos, de 15 instituições de ensino.

comunicação
e relacionamento
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recentemente, a Astra começou a focar mais 

em ações para a promoção da qualidade de vida 

e bem-estar dos colaboradores. muitas ações já 

existiam e faziam parte das atividades ofereci-

das pelo Grêmio Esportivo Astra (GEA). Porém, 

desde 2014, essas práticas foram reunidas em 

um Programa de qualidade de vida, que passou 

a englobar diversos temas. 

programa de qUalidade de Vida

Envolve uma série de atividades preventivas 

e ações de comunicação com temas mensais, 

como câncer de mama, câncer de próstata, 

alimentação saudável, tabaco, drogas, álcool, 

doenças sexualmente transmissíveis, atividades 

físicas, segurança no trabalho, entre outros. 

programa mais astra

Lançado no final de 2015, trata-se de um pro-

grama de fidelidade em que o colaborador acu-

mula pontos nas atividades que participa e ga-

nha prêmios no final do período de apuração.

ação astral

Evento de cunho social que tem como objetivo 

oferecer atividades de promoção à saúde e à 

qualidade de vida dos colaboradores e familia-

res, e incentivá-los a doar sangue. Em 2015, 

426 pessoas participaram do evento. 

grêmio esportiVo astra (gea)

Possui um clube de campo com 20 mil m² de 

área total, com estacionamento, salão de festas 

(pode ser reservado para eventos dos colabora-

dores), churrasqueiras, quadra coberta, campo 

de futebol, quadra de areia, piscina com toboá-

gua, vestiários, lanchonete, palco para eventos, 

playground e uma ampla área verde.

o GEA oferece aulas de tênis, dança sertane-

ja, circuito funcional, grupo de corrida e Zum-

ba. Além disso, organiza competições internas, 

como de futebol de campo e futsal, e está à 

frente da participação da Astra em campeonatos 

externos.

No campo das atividades sociais, o GEA pro-

move apresentações musicais e diversos cursos 

para colaboradores e seus dependentes. 

entretenimento

Ao longo do ano, a Astra realiza eventos para 

integração e entretenimento de seus colabo-

radores. são eles: Festa Junina, churrasco de 

confraternização e Jantar Anual de confrater-

nização (para colaboradores com mais de cinco 

anos de casa e todas as lideranças).

qualidade de vida
e bem-estar
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mais

Leis federais leis estaduais

um pouco

CMDCA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente / PRONON: Programa Nacional de Apoio à Atenção On-
cológica / PRONAS/PCD: Programa Nacional de Apoio à Aten-
ção da Pessoa com Deficiência / ADD: Associação Desportiva 
para Deficientes.

A Astra acredita que uma empresa não está 

no mercado apenas para gerar lucro. Atuar 

na geração de bens imateriais é uma causa 

que foi abraçada pela empresa em meados 

da década de 1990, quando os termos res-

ponsabilidade socioambiental e sustentabi-

lidade estavam longe de serem difundidos 

no brasil. desde então, a Astra vem aprimo-

rando suas habilidades em ações e projetos 

nos campos da cultura, educação, esporte, 

cidadania e meio ambiente.

Além de projetos próprios, como a olimpíada 

Estudantil Astra de matemática e o coral Astra, 

a empresa é uma das poucas na região de Jun-

diaí que recorrem a leis de incentivo para patro-

cinar projetos culturais e esportivos previamen-

te aprovados pelos governos estadual e federal. 

desta forma, parte dos impostos a serem pagos 

pela Astra são revertidos em benefícios para a 

própria sociedade. 

Em 2015, a Astra investiu mais de r$ 1,8 mi-

lhão em cultura, esporte e cidadania, por meio  

dos incentivos das seguintes leis:

lei Federal de incentiVo à cUltUra (lei Rouanet) proac  Programa de Ação Cultural

pie  Programa de Incentivo ao Esporte

lei Federal de incentiVo ao esporte

FUndo da criança e do adolescente

FUndo do idoso

pronon*

pronas/pcd* 

Concertos astra-Finamax | r$ 345 mil Tour renato Teixeira | r$ 245 mil

Vôlei renata Valinhos Country | r$ 330 mil

Concertos astra-Finamax | r$ 107 mil

acqua paradesportiva (indaiatuba) | r$ 52 mil

Coral Canarinhos da Terra (Jundiaí) | r$ 14 mil

pólo aquático (Jundiaí) | r$ 14 mil

orquestra de Violas de Valinhos | r$ 96 mil

Coral dons e Tons (Jundiaí) | r$ 86,5 mil

Vôlei masculino Campinas | r$ 49 mil

add* basquetebol (são paulo) | r$ 43 mil

Federação paranaense de Triathlon | r$ 86 mil

CMdCa* (Jundiaí) | r$ 86 mil

Conselho do idoso (Jundiaí) | r$ 86 mil

Centro infantil boldrini (Campinas) |  r$ 86 mil 

apae (várias cidades) |  r$ 86 mil
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cultura
e história

concertos astra-Finamax

Projeto com incentivos fiscais da Lei Rouanet, 

realizado desde 1998, que traz para a cidade 

de Jundiaí temporadas anuais de apresentações 

de música instrumental. Em 2015, aconteceu 

a 18ª edição do projeto, com nove espetáculos, 

entre março e novembro. os ingressos custa-

ram r$ 10,00 e o montante arrecadado com 

a bilheteria foi doado para a Fundação casa da 

cultura, instituto Jundiaiense luiz braille e co-

ral infanto-Juvenil Pio X.

canarinhos da terra, dons e tons e 

orqUestra de Violas

os corais da cidade de Jundiaí se dedicam à for-

mação musical de crianças e jovens, desenvol-

vendo habilidades cênicas e canto. Já a orques-

tra de violas de valinhos visa difundir a cultura 

caipira através da música, com apresentações 

em toda a região. os patrocínios foram feitos por 

meio de lei de incentivo.

projeto toUr renato teixeira

Dois shows do cantor Renato Teixeira receberam 

patrocínio da Astra, através de lei de incentivo. 

um foi realizado em ribeirão Preto, em dezem-

bro, e o outro foi transferido para 2016, e acon-

teceu em março, em Jundiaí. 

coral astra

iniciativa dos colaboradores da Astra com to-

dos os custos mantidos pela empresa. criado 

em 1999, o grupo possui 20 integrantes e 

conquista plateias com performances dinâ-

micas e divertidas, repertório diversificado e 

figurinos elaborados. Em 2015, o Coral Astra 

esteve presente no 2º Encontro de corais cê-

nicos (Jundiaí), 6º Encontro de coros cênicos 

(ribeirão Preto), Encontro de corais corporati-

vos (campos do Jordão) e Encontro de corais 

(Jundiaí e sorocaba). Além disso, o grupo tam-

bém se apresentou no Maxi Shopping e na Bi-

blioteca Pública municipal, ambos em Jundiaí. 

mUseU astra

O acervo existe há mais de 20 anos e conta 

com produtos, máquinas, equipamentos, im-

pressos e fotos. Em 2015, mais de 1.300 

visitantes passaram pelo museu Astra, in-

cluindo representantes de vendas e clien-

tes de diversas cidades e estados do brasil.
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educação
e literatura

olimpíada de matemÁtica

Primeiro projeto social da Astra, teve início em 

1996, e é totalmente custeado pela empresa. 

trata-se de uma olimpíada destinada a alunos 

do nono ano de escolas públicas e privadas. Em 

2015, o projeto contou com a participação de 

10.422 estudantes de 115 escolas da região de 

Jundiaí. os prêmios vão de calculadoras cien-

tíficas a computadores e impressoras multifun-

cionais. A olimpíada de matemática também 

gera uma grande oportunidade de ingresso no 

mercado de trabalho. hoje, trabalham no Grupo 

Astra cerca de 40 ex-participantes de diversas 

edições do projeto.  

biblioteca astra

A Astra conta com um espaço dedicado à leitura 

e um acervo com mais de 2.500 livros, entre 

romances, ficção científica, poesia, educação, 

ciências políticas e fotografia. Os colaboradores 

podem ler no local ou levar os livros para casa. 

No ano passado, foram realizados 1.065 em-

préstimos para colaboradores e dependentes.

patrocínio de pUblicações

A Astra e a Finamax (financeira que faz parte 

do mesmo grupo empresarial) patrocinam há 

13 anos o lançamento de coletâneas da Acade-

mia Jundiaiense de letras (AJl) e da Academia 

Feminina de Letras e Artes de Jundiaí (Aflaj). O 

investimento das duas empresas tornou possível 

a publicação de dois livros inéditos, produzidos 

por escritores e artistas do município.
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esporte
incentivo ao

Vôlei renata Valinhos coUntry

o time de vôlei feminino da cidade de valinhos 

recebeu recursos da Astra através da lei Pau-

lista. o time está entre as 12 equipes da elite 

brasileira do voleibol e participou da superliga 

2015/2016. 

Vôlei mascUlino de campinas

A equipe de base do time masculino de vôlei 

de campinas recebeu recursos da Astra para a 

formação de novos atletas. 

Federação 

paranaense de triathlon

Através da lei Federal de incentivo ao Esporte o 

projeto Escolinha de triathlon “Formando cam-

peões do Paraná”, de curitiba, foi contemplado 

com verba da Astra. A iniciativa visa a inclusão 

social através do esporte e é destinada a crian-

ças da rede pública de ensino.

basqUetebol da add

A Associação Desportiva para Deficientes 

(Add), de são Paulo, possui um programa para 

preparação técnica, tática e psicológica de atle-

tas com deficiência, a fim de praticar o basque-

tebol em cadeira de rodas de forma competiti-

va, visando o rendimento. Este projeto recebeu 

recursos da Astra em 2015 por meio de lei de 

incentivo.

acqUa paradesportiVa

o projeto, realizado na cidade de indaiatuba 

(SP), visa a formação de atletas com deficiência 

para competições de natação de alto rendimen-

to. A Astra destinou recursos também por meio 

de lei de incentivo.

pólo aqUÁtico jUndiaí

Em 2015, o time de Pólo Aquático de Jundiaí 

recebeu recursos da Astra para projetos em to-

das as categorias, da base à profissional.
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cidadania
ações de

campanha de doação sangUe

realizada durante o evento Ação Astral, que é 

destinado para colaboradores e familiares, esta 

campanha existe há 11 anos e tem como obje-

tivo coletar sangue para a colsan (Associação 

Beneficente de Coleta de Sangue), de Jundiaí. 

Em 2015, foram doadas 166 bolsas de sangue.

campanha do agasalho

todos os anos, os colaboradores se mobilizam 

para contribuir com essa campanha. Em 2015, 

na 14ª edição, foram arrecadadas 1.900 peças, 

entre casacos, calças, camisetas, agasalhos, 

roupas de bebê, cobertores e calçados. os itens 

doados foram entregues aos fundos sociais de 

solidariedade das cidades de Jundiaí e Francis-

co morato.

campanha do brinqUedo

Entre os meses de setembro e outubro de 2015, 

1.056 brinquedos foram doados pelos colabora-

dores e destinados a 12 instituições de caridade 

da cidade de Jundiaí. 

ação cidadã

Por meio de leis de incentivo fiscal, o Grupo As-

tra também consegue destinar recursos do im-

posto de renda para ações sociais. Em 2015, 

foram contempladas as seguintes instituições 

com projetos previamente aprovados pelo gover-

no: cmdcA de Jundiaí (conselho municipal dos 

direitos da criança e do Adolescente); conselho 

do idoso de Jundiaí; centro infantil boldrini, 

de campinas, através do ProNoN (Programa 

Nacional de Apoio à Atenção oncológica); As-

sociação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) 

de diversas cidades, por meio do ProNAs/Pcd 

(Programa Nacional de Apoio à Atenção da Pes-

soa com Deficiência).
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sustentabilidade
em busca da

hoje, faz parte das linhas da Astra uma série de 

produtos que se utilizam de novas tecnologias 

para atender às necessidades do consumidor e 

também cuidar do meio ambiente. Além de mu-

danças efetivas em produtos, há também altera-

ções na produção que culminam em redução do 

desperdício, produtos mais leves (utilizam me-

nos material sem perder a qualidade e resistên-

cia), embalagens aprimoradas, menor consumo 

de energia elétrica no processo produtivo, entre 

outras melhorias.

Já os resíduos gerados pela Astra são destinados 

corretamente, através da venda para outros fins 

e doação para reciclagem ou reaproveitamento.

Além disso, a Astra mantém campanhas inter-

nas de arrecadação de radiografias e de pilhas 

e bateriais, e cuida para que esses materiais te-

nham o destino adequado, evitando danos ao 

meio ambiente. 

volume dos principais resíduos gerados pela As-

tra em 2015:

plÁstico

445 toneladas

papelão/papel

370 toneladas

espelho/Vidro

139 toneladas

metal

97 toneladas

cuidar da preservação ambiental e da 

redução do impacto que as atividades 

da indústria geram ao meio ambiente é 

uma preocupação constante da Astra. 

É pensando nas futuras gerações e na 

sustentabilidade de seus negócios que 

a empresa desenvolve diversas ações 

de responsabilidade ambiental, que vão 

desde o descarte correto de resíduos até 

a criação de produtos que colaboram 

com o meio ambiente. 
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A coleta seletiva é uma prática muito antiga na 

Astra que visa a separação de resíduos como 

plástico, papel, vidro, metal, madeira e orgâni-

co. os resíduos separados em cada setor da em-

presa, e também os provenientes dos processos 

produtivos, são armazenados em baias em cada 

unidade da Astra para serem destinados à reci-

clagem ou reaproveitamento. 

Confira a importância da reciclagem e a nova 

utilidade de alguns resíduos da empresa:

Lâmpadas fluorescentes: contêm pequenas 

quantidades de mercúrio, substância altamen-

te tóxica. realiza-se a descontaminação total 

das lâmpadas, evitando o descarte em aterros.

óleo de cozinha: o biodiesel é um combustí-

vel produzido através da reação de gorduras e 

óleos com álcool. a utilização do óleo de cozi-

nha no processo desta tecnologia diminui subs-

tancialmente o custo, viabiliza financeiramente 

o produto final e reduz as emissões de CO2. 

É usado na produção de resina para tintas, sa-

bão, detergente, glicerina e ração para animais.

pallets não reaproveitáveis e madeiras diver-

sas: após passar por um processo de moagem, 

este resíduo se transforma em uma biomas-

sa de alto poder calórico, com cinzas menos 

agressivas ao meio ambiente, baixo risco am-

biental, além de não contribuir para o efeito 

estufa. esta biomassa vira combustível, princi-

palmente em caldeiras e cerâmicas.

banners: através do processo de corte e cos-

tura, o banner serve de matéria-prima para 

produção de diversos artesanatos, como bolsa, 

carteira, pasta, avental, estojo, porta treco etc.

liner de etiquetas: realiza-se a desagregação 

química das fibras e transforma-se o resíduo 

em polpa celulósica, utilizada na produção de 

papel.

a astra gera uma série de outros resíduos que 

são reaproveitados pelo próprio fornecedor ou 

por outras empresas especializadas, tais como: 

pallets padrão de mercado, tambores metáli-

cos, sobras de isopor, sacarias para embala-

gem, fitas gomadas, óleos hidráulicos, cartu-

chos e toners para impressora etc.resíduos
gerenciamento de
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ambientalmente
produtos

responsáveis

mecanismo de descarga 

com dUplo acionamento

Permite descarga parcial (3 litros) e total (6 li-

tros). Pode ser adaptado à caixa de cerâmica 

e também está presente na caixa de descarga 

baixa da Astra.

caixa de descarga eleVada

Possui ciclo seletivo que permite restringir o uso 

de água a até 6 litros, sendo interrompido no 

instante em que o usuário desejar.

calha de pVc

importante para a captação de água da chuva, 

que pode ser reutilizada em tarefas rotineiras 

que não exijam água filtrada.

Fôrma para laje nerVUrada

Permite a construção de estruturas mais leves, 

que utilizam menos material. Em comparação 

com a laje maciça, a nervurada gera economia 

de 42% de aço e 29% de concreto.

pex

Por ser um tubo flexível, evita desperdício de 

material na obra, economiza tempo e recursos 

na montagem da tubulação, como energia elé-

trica. Linha extensa, que contempla sistemas de 

água quente e fria, de gás (natural ou GlP) e de 

ar condicionado.

spas

Por possuírem filtro e, em algumas versões, ozo-

nizador, garantem água limpa e tratada por mui-

to tempo, dispensando a renovação e despejo 

da água após cada uso.
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Japi,
uma empresa do grupo astra

A Japi faz parte do mesmo grupo e ramo de atua-

ção que a Astra. Fundada em 1993, a empresa, 

cujo nome é uma homenagem à serra do Japi, fa-

brica e comercializa metais sanitários, acessórios 

para banheiro, vasos decorativos para jardinagem, 

louças sanitárias, ferramentas, entre outros itens. 

A empresa compartilha os mesmos princípios e 

valores da Astra. Neste sentido, oferece benefí-

cios aos seus colaboradores e também contribui 

com a sociedade e o meio ambiente. Confira as 

principais práticas:

benefícios para os colaboradores: assistência 

médica, cesta básica, participação nos lucros, 

subsídio para cursos e convênio com farmácias.

atividades de qualidade de vida e bem-estar: 

os colaboradores da Japi são sócios do Grêmio 

Esportivo Astra (GEA) e podem participar de to-

das as atividades oferecidas.

patrocínio esportivo: o triatleta Guilherme ma-

nocchio recebe patrocínio da Japi para treinos e 

participação em competições.

meio ambiente: coleta seletiva e gerenciamento 

de resíduos também são práticas da Japi. Em 

sua linha de produtos, a principal ação é no 

desenvolvimento de itens focados em economia 

de água. 

FatUramento

r$ 100,5 milhões

inVestimento em 

eqUipamentos e moldes

r$ 500 mil

aplicação em promoção de Vendas

2,3% do faturamento

exportação

11,7% da produção

clientes atiVos

14.400

itens para Venda

1.340

*colaboradores

240

*Inclusos estagiários e aprendizes 

Área constrUída

20.600 m²
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colaboradores

A Japi encerrou o ano de 2015 com 218 cola-

boradores.

escolaridade

ensino fundamental - 20

ensino médio - 127

ensino superior  - 63

pós-graduação  - 8

estado ciVil

solteiros - 156

casados - 39

outros - 23

tempo de empresa

até 2 anos - 160

de 3 a 5 anos - 39

de 6 a 10 anos - 12

acima de 11 anos - 7

idade

até 20 anos - 66

de 21 a 30 anos - 106

de 31 a 40 anos - 35

acima de 41 anos - 11

sexo

homens - 154

mulheres - 64

equipe
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sistema ecotok

Adaptável a qualquer torneira de metal de mesa, 

o sistema aciona a saída de água apenas com 

um toque e possui temporizador regulável que 

permite programar o fechamento automático.

torneira aUtomÁtica em abs

Produto com mecanismo de fechamento auto-

mático ajustável, que permite regular o tempo 

de abertura de 4 a 10 segundos.

coletor eco FUsion

Funcional e decorativo, o coletor tem aspecto de 

vaso e espaço interno capaz de armazenar 120 

litros de água. o produto deve ser posicionado 

na saída de água da calha. A água cai na área 

telada do coletor para ser drenada, e é então 

armazenada no interior. A parte superior possui 

ainda um espaço de cachepô, onde é possível 

acomodar uma planta e manter o ambiente de-

corado.

chUVeiro eco air

sistema que capta ar e mistura com água, dimi-

nuindo o consumo de água em até 50%, sem 

que o usuário perca conforto.

engate com registro

o registro acoplado ao engate regula a vazão de 

entrada da água em casos em que a pressão é 

muito forte, diminuindo o consumo.

ambientalmente
produtos

responsáveis
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