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docol MetAis sAnitários

Com 50 anos de atividades, a Docol Metais Sanitários é a 
mais expressiva indústria especializada em metais sanitários 
e acessórios da América Latina. O moderno parque fabril tem 
32 mil metros quadrados construídos, em área de 600 mil 
metros quadrados, onde trabalham aproximadamente mil 
colaboradores. O centro administrativo integra todas as áreas 
da empresa, onde são tomadas as decisões comercial, financeira 
e administrativa.

cinqüenta anOs de 
cOnstante inOvaçãO

sediada em Joinville (SC), com atuação nacio-
nal e internacional, a Docol tem a sua ação 
institucional, industrial e mercadológica pau-
tada pelo respeito ao meio ambiente e pelas 

ações sociais. A comunidade em que está inserida e 
seus colaboradores também são alvos de ações, que 
demonstram a preocupação da empresa em contri-
buir para uma melhor qualidade de vida.

A Docol dedicou a última década a pesquisar e 
desenvolver, de forma pioneira no Brasil, soluções 
que racionalizam o consumo de água em até 77% 
em relação aos produtos convencionais.

É líder nacional em torneiras economizadoras de 
água, e o variado mix de produtos garante a liderança 
absoluta no mercado nacional no segmento de metais 
economizadores de água.

Seus produtos são exportados para os Estados 
Unidos e países da Europa, Ásia, Oceania e América 
Latina.

A Docol foi fundada em 1956, por Amandus 
Colin, Egon Doubrawa e Edmundo Doubrawa – pai 
de Ingo, atual presidente da empresa – em Jaraguá 
do Sul, transferindo-se, dois anos depois, para uma 
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unidade industrial no centro de Joinville. A marca 
Docol é uma composição dos sobrenomes dos fun-
dadores Doubrawa e Colin.

Originária de uma tornearia e oficina de consertos 
em geral, a Docol iniciou atividades com a confecção 
de artigos dentários e válvulas de sucção. Na confec-
ção de produtos para a linha hidráulica foi intensifi-
cada a fabricação de válvulas de sucção e ponteiras 
(para captação de água de poços), complementada 
a seguir por torneiras e registros de gaveta.

Em 1973, atendendo a uma necessidade de mer-
cado, a Docol desenvolveu a primeira válvula de 
descarga nacional sem o golpe de aríete (fechamento 
brusco do fluxo de água). Essa inovação tecnológica 
foi fundamental para o bom desempenho e aceitação 
da tubulação em PVC no país.

Com a constante meta de buscar produtos hidráu-
licos que tivessem melhor desempenho na construção 
civil brasileira, em março de 1976 a Docol entrou 
em contato com a Georg Rost & Sohne – empresa 
alemã fabricante da marca DAL.

Esta parceria desenvolveu uma válvula de des-
carga com alta performance, a primeira a dar 10 
anos de garantia. Foi formada uma joint venture, e 
a empresa alemã iniciou a sua participação mino-
ritária na Docol.

Em 1980 outra joint venture foi formada, desta 
com vez a maior fabricante de metais sanitários da 
Argentina, a FV, resultando na fabricação de metais 
de alto luxo.

De lá para cá, a evolução tecnológica dos produtos 
e o crescimento da empresa não pararam. O salto 
de qualidade e de produção permitiram que a Docol 
fosse a primeira fabricante de metais sanitários do 
Brasil a exportar. A empresa entrou no mercado 
dos Estados Unidos e Canadá com a marca própria 
“Docol Faucets” e o slogan “Unique Design. World 
Class Quality”.

Linhas especiais foram inseridas no portfólio, 
como a Valentino, da renomada casa francesa de 
alta-costura. Outro grande salto foi o desenvolvimen-
to da linha DocolMatic, composta por produtos que 
visam ao uso racional da água, e que vem evoluindo 
com a oferta de soluções de economia, higiene e 
segurança para vários nichos de mercados. Docol 
é pioneira, única no gênero e totalmente adequada 
a hospitais e afins no mercado. Além disso, lançou 
uma linha de produtos para atender casas de recu-
peração, delegacias, presídios e outros locais que 
necessitam de cuidados especiais. São produtos de 
Alta Segurança DocolMatic.

INICIATIvAS pIONEIrAS

A Docol se posiciona como a primeira empresa 
fabricante de metais sanitários em lançamentos de 
sucesso no Brasil, graças a ações pioneiras. 
• Primeira a lançar a válvula de descarga com 
funcionamento hidromecânico, isenta de golpe de 
aríete (barulho provocado pelo fechamento brusco 
do fluxo da água).
• Primeira a lançar torneiras com funcionamento hi-
dromecânico e fechamento automático: a Pressmatic, 
que deu origem à linha de produtos Docolmatic.
• Primeira a lançar o sistema de controle do fluxo 
d’água acionado com o pé:
válvulas Pematic e Pedalmatic.
• Primeira a dar 10 anos de garantia para a válvula 
de descarga, conforme termo de garantia.
• Primeira a produzir acessórios de banheiros com-
binando detalhes de acabamento com o design das li-
nhas de metais.
• Primeira a lan-
çar os metais 
sanitários an-
tivandalismo e 
a torneira com 
a c i onamen t o 
restrito.
• Primeira a produzir misturadores de lavatórios e 
bidês com sistema de vedação com cartucho cerâ-
mico.
• Primeira a lançar produtos específicos para dry-
wall (parede-seca).
• Primeira a exportar metais sanitários, com marca 
própria, para os Estados Unidos e Canadá.

SOLUçõES prEmIADAS 

Atualização tecnológica, arte na fabricação de 
metais e desenvolvimento de produtos voltados à ra-
cionalização do consumo de água são atributos que 
têm  resultado em muitos prêmios à Docol. Além dos 
investimentos em tecnologia, a empresa vem sendo 
reconhecida pela destacada atuação e correta postura 
ambiental, e é apontada como uma das principais 
empresas do segmento pela parceria com os lojistas.

Principais prêmios
PrêMio iboPe/anaMaco 2006, 2004, 2003, 2002, 
2001, 2000 e 1999 

Associação Nacional de Revendedores de Material 
de Construção. 
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Troféu ruy ohTake 2006, 2005, 2004, 2003, 
2000 e 1999 

Revista Revenda e Construção.

ordeM do MériTo indusTrial 
de sanTa caTarina 2006 

Comenda concedida a Ingo 
Doubrawa, diretor-presidente da 
Docol Metais Sanitários – Conse-
lho da Ordem do Mérito Industrial 
de Santa Catarina da Federação 
das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina.

líder eMPresarial seTorial 
e nacional – segMenTo 
MeTalMecânico 2005 

Ingo Doubrawa foi eleito mem-
bro do Fórum de Líderes Empresa-
riais da Gazeta Mercantil.

PrêMio Personalidade da 
indúsTria 1995 

Concedido a Ingo Doubrawa 
– Associação Nacional dos Reven-

dedores de Material de Construção (Anamaco). 

PrêMio inovações Tecnológicas 1995 
Válvula de Descarga, a primeira VD nacional 

sem o Golpe de Aríete (fechamento brusco do fluxo 
da água) – Anamaco. 

ranking “caMPeãs de inovação” 2004 
Revista Amanhã.

11º PrêMio exPressão de ecologia 2003 
Case Prêmio Docol/Ministério do Meio Ambiente de 

Jornalismo – Destaque na Economia da Água. A linha 
DocolMatic também conquistou a premiação na Catego-
ria Produto Verde, no ano de 1993 – Editora Expressão.

PrêMio friTz Müller 2005 
Controle de poluição, tratamento do esgoto sanitá-

rio e fabricação de produtos economizadores de água 
– Fatma (Fundação do Meio Ambiente do Estado 
de Santa Catarina). A Docol já havia conquistado a 
Menção Honrosa do Prêmio Fritz Müller, em 1996, 
1997 e 2000, e foi premiada em 2002. 

PrêMio Água e cidade ciclo 2000 
Prêmio conquistado com o projeto de reciclagem 

da água potável na área de acabamento superficial 
(galvanoplastia) – ONG Água e Cidade.

Personalidades do século xx 
da consTrução civil  2000 

Categoria Indústria – Projeto Ambiental, pelo 
Programa Água Nossa – Sindicato da Indústria da 
Construção e Associação dos Comerciantes de Ma-
teriais de Construção. 

Pesquisa Marcas 
Preferidas hosP viP 2001/2002 

Categoria Torneira Automática – Revista 
Hosp.

PrêMio ToP hosPiTalar 
2005, 2004, 2003, 2001 e 2000 

Categoria Torneiras Eletrônicas e Automáticas 
– Revista Guia de Fornecedores Hospitalares.

Melhores eMPresas do século 2000 
Revista Revenda e Construção. 

PrêMio MériTo lojisTa 
2005, 2001 , 2000, 1999, 1997 e 1995 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.

Troféu exPressão de 
excelência Tecnológica 2005 

Categoria Produto, com o case Válvula Solenóide 
Biestável Docol – VSB – Editora Expressão.

eMPresa do ano – casa & Mercado – 2005 
Revista Casa & Mercado, da Editorial Magazi-

ne.

vALOrES

A missão, a visão e os princípios, valores insti-
tucionais que fazem da Docol uma empresa cada 
vez melhor. 

Missão
Oferecer soluções técnicas e design em produtos 

para controle da água, de forma criativa e rentável, 
valorizando colaboradores, clientes e o meio am-
biente, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida. 

Visão
Ser referência em soluções de controle da água, 

docol MetAis sAnitários

A Docol se 
posiciona 
como a 
primeira 
empresa 
fabricante 
de metais 
sanitários em 
lançamentos 
de sucesso no 
Brasil
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agregando continuamente valor à marca Docol. 

Princípios
Cliente: ampliar continuamente o relacionamento 

e a satisfação.
Lucro: garantia de crescimento sustentável.
Inovação: antecipar soluções.
Pessoas: respeitar, desenvolver, valorizar – como 

diferencial de evolução.
Docol: marca de excelência e confiabilidade.

SOLUçõES pArA prESErvAr ÁGUA

Uma das preocupações da Docol em relação ao 
meio ambiente é buscar sempre o aperfeiçoamento 
de suas práticas, visando a melhorar as condições 
que eventualmente possam indiretamente afetar 
o meio em que está inserida. Mesmo atendendo à 
legislação, a Docol viu que podia melhorar seus 
lançamentos de efluentes sanitários, construindo 
uma estação de tratamento biológico, substituindo 
as fossas sépticas.

Da mesma forma, identificou que 
poderia reciclar a água utilizada no 
processo produtivo, permitindo que 
ela seja devolvida ao ambiente livre 
de impurezas, graças a uma estação 
de tratamento industrial.

ETE industriais
Os resultados da ETE Industriais foram tão sig-

nificativos que o projeto ganhou o Prêmio Água e 
Cidade Ciclo 2000, da Escola Politécnica da USP. A 
reutilização da água nos processos produtivos é um 
grande passo para uma correta gestão ambiental. 
O trabalho de otimização nos pontos de entrada de 
água e a reciclagem de 25% da água tratada na ETE, 
para reutilização no processo produtivo, resultaram 
na eliminação de 10 pontos de alimentação de água 
potável. A água economizada na Docol é suficiente 
para o abastecimento de aproximadamente 320 re-
sidências/ano. Com algumas mudanças técnicas e 
estruturais na linha de produção, também foi possível 
a reutilização dos produtos químicos empregados no 
processo. E, para facilitar o controle do consumo 
de água, foram instalados hidrômetros em pontos 
estratégicos para acompanhamento, com freqüência 
de leitura e registro.

ETE sanitários
Para a ETE Sanitários foi utilizada a melhor 

tecnologia disponível no mercado, com sistema de 
lodo ativado, ocupando pouco espaço, com alta 
performance e de fácil operação. Ela foi projetada e 
construída em 2001 para atender a uma população 
de quase 1.000 pessoas, não só para as instalações 
sanitárias da fábrica, mas também para o tratamento 
dos resíduos da cozinha industrial.

Resultados
A ETE Sanitários é um grande salto na cons-

trução de uma cidade mais saudável. Os resultados 
efetivos da ETE Sanitários são obtidos pela medição 
das análises do efluente bruto e dos efluentes tratados. 
Os resíduos gerados da estação biológica são depo-
sitados em aterro industrial. Segundo a Fundação 
Nacional de Saúde, os investimentos em saneamento 
têm efeito direto na redução dos gastos públicos com 
serviços de saúde. 

Galvânica automatizada
O processo de galvanização é totalmente automa-

tizado, reduzindo a 
poluição. O chão da 
galvânica é imper-
meabilizado e tem 
bacias de contenção 
para cromo, níquel 
e desengraxante, im-
pedindo que esses 
produtos químicos 

vazem para o solo.
Nos setores de lixa e polimento e na metalurgia 

estão instalados filtros que, pelo processo de exaustão, 
agregam as partículas de latão, pó de areia e fuligem 
em suspensão. A Docol monitora a qualidade do 
ar por meio de consultoria especializada, mantendo 
níveis ótimos de acordo com a legislação.

DocolMatic – economia de água

Para diminuir o consumo de água a Docol dis-
ponibilizou, de forma pioneira no mercado nacional, 
produtos que promovem o uso racional da água. 
É a família DocolMatic de torneiras, chuveiros e 
mictórios de fechamento automático, resultando na 
maior e mais completa linha de produtos economi-
zadores de água.

A Docol é a principal fabricante no país e líder 
absoluta no mercado de produtos com fechamento 
automático para locais públicos, condomínios, 
indústrias e residências. A família também tem 
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certificado de qualidade pelo Water Works Autho-
rity, de Hong Kong. Para liberar o fluxo de água, 
as torneiras, mictórios e chuveiros DocolMatic são 
acionados por pressão manual, com os pés ou por 
meio de sensores.

Destinados a instalações sanitárias públicas, in-
dustriais, residenciais, comerciais, de saúde, esportivas 
e de lazer, os produtos DocolMatic têm como princi-
pais diferenciais a economia no consumo de água e 
o conceito mundial de higiene, graças ao fechamento 
automático sem a intervenção do usuário.

Com um design moderno, que valoriza os am-
bientes, os metais sanitários DocolMatic são resis-
tentes a depredações. Por isso, são ideais para locais 
com grande fluxo de público.

Estudos científicos realizados por 
duas universidades comprovaram a 
eficácia destes produtos. De acordo 
com o Centro de Tecnologia do 
Departamento de Hidráulica e Sa-
neamento da Universidade Federal 
de Santa Maria (RS), a economia 
no consumo de água com a utili-
zação dos produtos DocolMatic é 
de até 77% em relação aos produtos 
convencionais.

A amortização do investimento 
pode ser feita em menos de um ano. 
Após esse período, a redução do 
consumo proporcionada pela insta-
lação de metais de fechamento automático se trans-
forma em economia mensal na conta de água. 

Higiene absoluta
Na questão da saúde os produtos de fechamento 

automático proporcionam maior higiene em ba-
nheiros públicos de hospitais, escolas, repartições 
públicas e privadas, pois a mão limpa não volta a 
tocar o ambiente contaminado, evitando alastramen-
to de doenças.

O fator de racionalização do uso da água destes 
equipamentos também é condição de melhoria da 
saúde pública, pois, quanto menor o volume de água 
despejada na rede de saneamento, menos esgoto é ge-
rado, evitando-se as doenças de veiculação hídrica.

Além disso, a Docol oferece soluções para am-
bientes que exigem higiene absoluta e segurança 
100%, como em salas de assepsia, centros cirúrgicos, 
consultórios médicos, laboratórios, hospitais, clínicas 
odontológicas, indústrias de alimentos e cozinhas 
industriais.

A torneira DocolEletric On/Off é eficiente para 
estes locais. A tecnologia com sistema de abertura e 
fechamento On/Off é pioneira no Brasil.

O USO rACIONAL DA ÁGUA – 
prOGrAmAS

A Docol foi idealizadora e é uma das mantene-
doras do Programa Água Nossa, da ONG Água e 
Cidade, que tem como objetivo conscientizar e formar 
cidadãos a partir da escola, para o uso e preservação 
dos recursos hídricos. O projeto abrange os 90 mil 
alunos do 1º e 2º grau das escolas públicas e parti-
culares de Joinville. Por seus resultados, o Programa 
Água Nossa extrapolou Joinville, sendo desenvolvido 

em municípios de outros estados, 
como Pernambuco e Espírito Santo, 
e até no exterior, como na Costa 
Rica.

O programa foi criado para for-
mar cidadãos conscientizados sobre 
o uso e a conservação dos recursos 
hídricos, trabalhando na escola 
conteúdos conceituais, de procedi-
mentos e de atitudes. O programa 
promove cursos para professores de 
ensino fundamental e médio para 
que atuem como agentes multipli-
cadores e voluntários da água junto 
à comunidade escolar.

São também produzidos materiais instrucional 
e institucional para apoiar as atividades em sala de 
aula, como o Manual do Professor e as revistinhas 
em quadrinhos Água Nossa.

Além disso, são realizadas atividades de campo, como 
visitas e excursões a laboratórios de pesquisa e estações de 
tratamento de água e esgoto, e incentivo às escolas, para 
que promovam feiras anuais com o tema água.

Selo Salvágua
A Docol criou uma marca para diferenciar e 

valorizar as organizações que optam por instalar os 
produtos economizadores de água nas suas cons-
truções: o selo Salvágua, que distingue construções 
projetadas para o uso racional da água, uma neces-
sidade não apenas para reduzir a conta mas também 
para preservar o planeta Terra.

Ter o selo Salvágua (que fisicamente é uma placa) 
significa valorizar o imóvel e projetar positivamente 
a marca da empresa, demonstrando consciência de 
economia, higiene e meio ambiente.

docol MetAis sAnitários
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prêmIO DOCOL DE JOrNALISmO

A Docol Metais Sanitários e o Ministério do 
Meio Ambiente lançaram, em 2006,. o 5º Prêmio 
Docol/Ministério do Meio Ambiente de Jornalismo. 
O prêmio, fruto da parceria entre a Secretaria de 
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente 
(SRH/MMA) e a Docol Metais Sanitários, foi criado 
com o objetivo de chamar a atenção para a necessi-
dade da conservação da água e preservação da sua 
qualidade no meio natural.

Bienal, o Prêmio é exclusivo para profissionais 
de imprensa e estudantes de Jornalismo do Brasil, 
e contempla as categorias Jornal, Revista, Rádio e 
Televisão. Ano a ano o número de inscritos vem 
aumentando. Da terceira para a quarta edição, 
houve um acréscimo de mais de 50% no número de 
reportagens participantes.

O papel da mídia na divulgação de idéias e de 
ações voltadas à preservação dos recursos naturais 
sempre foi e continuará sendo preponderante para 
reverter o quadro de devastação 
e, conseqüentemente, da manu-
tenção da vida no planeta. Pelos 
resultados alcançados com esta 
iniciativa para a conscientização 
da sociedade como um todo, a 
Docol conquistou o 11º Prêmio 
Expressão de Ecologia na categoria 
Marketing Ecológico.

O tema deste ano é Gestão dos Recursos Hídricos. 
As matérias devem apresentar um ou mais itens 
relacionados à gestão de recursos hídricos; ações de 
proteção e de conservação da natureza, de educação 
ambiental, de uso responsável, de responsabilidade 
compartilhada entre os governo Federal, estadual e 
municipal, sociedade e setores econômicos na gestão 
de recursos hídricos; redução do consumo de água 
e mudança de hábitos; políticas públicas coerentes 
com a gestão e proteção de recursos hídricos e sua 
preservação nos últimos 50 anos. 

A divulgação e a entrega dos prêmios correspon-
dentes aos primeiros, segundos e terceiros colocados 
nas cinco categorias serão feitas em um evento 
comemorativo ao Dia Mundial da Água, em março 
de 2007, em Joinville.

prOGrAmAS E CErTIFICAçõES 

Em 1992 foi lançado o PQTT (Programa Qua-
lidade Total Tecnologia). Em junho do mesmo ano, 

a Docol transferiu o foco para um programa geral, 
ao assinar o termo de compromisso e entendimento 
para o PEGQ (Projeto de Especialização em Gestão 
da Qualidade). O PQTD (Programa de Qualidade 
Total Docol) foi oficializado em abril de 1993.

Quatro anos depois, em fevereiro de 1997, a em-
presa recebeu o certificado de conformidade de seu 
Sistema da Qualidade com a NBR ISO 9001 para 
a fabricação de válvulas de descarga, conferido pelo 
BRTÜV, órgão ligado ao TÜV da Alemanha.

Em agosto de 2003 recertificou, também com o 
BRTÜV, o Sistema de Gestão da Qualidade confor-
me a NBR ISO 9001:2000.

Em 1998 a Docol foi uma das pioneiras em con-
formidade com o Programa Brasileiro de Qualidade 
e Produtividade do Habitat – PBQP-H –, lançado 
pelo governo Federal, em parceria com comerciantes 
e fabricantes de material de construção, empresas 
construtoras e instituições financeiras, para elevar o 
nível de qualidade dos imóveis, envolvendo os setores 
de construção civil, saneamento e infra-estrutura 

urbana. Com este programa, 
as instituições financeiras 
participantes, incluindo a 
Caixa Econômica  Federal, 
só liberam linhas de crédito 
se lojas, construtoras e pro-
dutos estiverem cadastrados 
no PBQP-H.

Além disso, a Docol tem participação ativa 
em diversas comissões de normalização da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e no 
Grupo   Setorial de Instalações Prediais da Asfamas 
(Associação Brasileira dos Fabricantes de Metais 
e Equipamentos para Saneamento), contribuindo, 
assim, para a melhoria das normas brasileiras e, 
conseqüentemente, do mercado como um todo.

TECNOLOGIA

A automatização de processos e os equipamentos 
de última geração garantem a fabricação de produtos 
de alta qualidade, que são rigorosamente testados. 
A Docol conta com o mais moderno laboratório de 
pesquisa hidráulica privado da América Latina.

Totalmente informatizado e com duas áreas es-
pecíficas – Desenvolvimento de Novos Produtos e 
Testes de Performance –, o laboratório está equipado 
com a mais moderna tecnologia para testar o com-
portamento hidráulico dos produtos, reproduzindo as 
diversas condições de pressão e vazão encontradas 
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no mercado brasileiro. Isso possibilita que a empresa 
mantenha seu diferencial competitivo, oferecendo 
produtos com alto grau de inovação e qualidade, que 
utilizem a água da melhor maneira possível.

prODUçãO ENxUTA DOCOL

Após trabalhos de pesquisa e consultoria, a 
Docol vem implantando, desde 2005, o que chama 
de Produção Enxuta Docol – PED –, pelo qual há 

mudanças radicais nos proces-
sos produtivos. “O sistema é o 
Lean Production, que ajuda a 
eliminar desperdício, tornando 
mais eficientes os processos”, 
salienta o diretor industrial José 
Demarchi.

Ele enumera as vantagens: 
ganho de espaço físico e de 
produtividade, menor tempo de 
fabricação, redução de estoque 
e de rejeitos durante o proces-
so de fabricação. “Para se ter 
uma idéia, numa área tivemos 
a liberação de 42% de espaço 
após a implantação do PED”, 
complementa Demarchi.

prODUTOS

A empresa oferece 11 famílias de produtos:
• DocolSystem (sistemas e válvulas de descarga)
• DocolMatic (metais sanitários economizadores de 
água)
• DocolBásicos (torneiras e componentes hidráulicos 
como registros de gaveta e pressão, registros globo, 
misturadores, válvulas de sucção e retenção, válvulas 
de esfera, válvulas de saída d’água e sifões)
• DocolMódulos (linha DocolModular formada por 
produtos para instalação hidráulica em sistema Dry 
Wall)
• DocolChuveiros (chuveiros para utilização em 
aquecimento solar ou a gás)
• DocolAcessórios (cabides, porta-toalhas, sabone-
teiras e prateleiras) 
• DocolMetais (compostas por torneiras para lava-
tórios, misturadores para lavatórios e bidê, bicas de 
banheira, duchas higiênicas e acabamentos)
• DocolMonocomando (misturadores para lavatórios, 
chuveiros e cozinha) 
• DocolCozinha (torneiras e misturadores, tanto de 

parede como de mesa)
• Pertutti (torneiras para tanques, lavatórios e co-
zinhas)
• DocolPeças de Reposição

rEDE DE DISTrIBUIçãO NACIONAL

A marca Docol é destacada no mercado por vários 
atributos relacionados ao produto, mas também é a 
mais lembrada pela presença em todos os cantos do 
país. Produtos Docol têm ótima penetração, com 
distribuição em grandes, médias e pequenas lojas. Ou 
seja: podem ser encontrados em pequenas revendas 
e também em megahome centers. Para apoiar a 
logística, a empresa disponibiliza vários serviços de 
pós-venda. O treinamento, salienta A. C. Minatti, 
diretor Comercial, é fundamental e um dos grandes 
diferenciais da Docol. Este treinamento é feito de 
várias formas: para o consumidor, que usa; para o 
arquiteto, que recomenda; para o instalador hidráu-
lico, que instala; para o vendedor, que vende.

Todos esses formadores de opinião recebem 
orientações e treinamento prático para que o usuário 
receba soluções, e não simplesmente produtos. Uma 
rede de assistência técnica que atende a qualquer 
eventualidade é também outro ponto forte de pós-
venda.

Serviços
Atenta às necessidades de informações sobre 

condições de uso de seus produtos, a Docol oferece 
dois tipos de serviços por telemarketing.

O DocolResponde presta informações sobre pro-
dutos, serviços, assistência técnica e locais de venda. 
O atendimento é gratuito, pelo telefone 0800 474 333, 
para todo o Brasil.

Já o DocolTelevendas visa a suprir o estabe-
lecimento comercial do cliente por meio de uma 
simples ligação, pelo 0800 474 900. O serviço está 
à disposição dos clientes para orçamentos, prazos de 
entrega, condições comerciais e emissão de pedidos. 
Conta com profissionais treinados para oferecer um 
atendimento ágil e eficiente, com os mais avança-
dos recursos disponíveis. Informações no site www.
docol.com.br

Arquitetando Docol
O concurso Arquitetando é um evento bienal, que 

neste ano está na oitava edição. Voltada a arquitetos, 
designers de interiores e decoradores, a premiação 
contempla cinco regiões: Nordeste, Centro-Oeste e 
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Norte, Sudeste, Sul e Estado de São Paulo.
Nesta edição a Docol distribui cinco carros e cinco 

prêmios em dinheiro, além de 20 iPods que serão 
entregues a todos os finalistas. 

ExpOrTAçãO

Consciente da necessidade da racionalização do 
consumo de água, a Docol, após intensas pesquisas 
e investimentos, desenvolveu inúmeros produtos 
para economizar água. São soluções modernas e 
inovadoras de controle de fluxo, design, economia, 
funcionalidade e, principalmente, respeito ao meio 
ambiente.

A linha DocolMatic é a maior e mais completa, 
com produtos que racionalizam o consumo de água, 
entre torneiras, chuveiros, mictórios e uma série de 
acessórios.  Desenvolvida dentro das exigências dos 
órgãos mundiais de qualidade, a linha garante mais 
higiene e economia de água. Com fechamento auto-
mático, estes produtos reduzem comprovadamente 
em até 77% o consumo de água, evitando o desper-
dício. Assim, a economia gerada pode ser revertida 
em outros investimentos de benefícios sociais.

A higiene é outro ponto forte do produto. O acio-
namento pode ser feito manualmente, com os pés, 
ou por meio de sensores infravermelhos, e o desli-
gamento é automático, evitando que a mão limpa 
volte a tocar o produto. 

De fácil instalação e manutenção, têm design 
moderno e são resistentes a depredações. Os produtos 
podem ser utilizados em aeroportos, restaurantes, 
escolas, laboratórios, clubes, estádios, hospitais, aca-
demias, shopping centers, postos de gasolina, escolas 
e clubes entre tantas outras instalações.

LIDErANçA

Qualidade, design e tecnologia garantem à Do-
col a liderança brasileira na exportação de metais 
sanitários. A empresa, que está completando o seu 
cinqüentenário em 2006, distribui atualmente seus 
produtos para 38 países. “As exportações triplicaram 
nos últimos cinco anos”, afirma o diretor de Exporta-
ção, Guilherme Bertani, e o objetivo é chegar ao final 
dos próximos três anos em 35% do faturamento.

As barreiras para exportação vêm sendo supera-
das pela Docol por seu permanente investimento em 
tecnologia para o aumento da performance dos seus 
produtos com uso racional da água, novos designs e 
sua atuação industrial, mercadológica e institucional 

pautada pela responsabilidade social e pelo respeito 
ao meio ambiente. “Estamos presentes em países de 
todos os continentes. A marca Docol está consolidada 
em todas as Américas, e agora o nosso foco são os 
países do Oriente Médio”, ressalta Bertani.

INTEGrAçãO COm A COmUNIDADE

A preocupação com o ser humano vai além dos 
limites da empresa, dos processos de fabricação e 
dos produtos. Há muitos anos a Docol desenvolve 
atividades comunitárias, apoiando ações de reinte-
gração de pacientes à sociedade, contribuindo com 
despesas de manutenção de escolas, doando metais 
sanitários a institutos de saúde e entidades educacio-
nais de medicina, entre outras ações. Paralelamente, 
realiza vários programas que visam ao bem-estar dos 
colaboradores.

A empresa, diz o diretor de Administração e Fi-
nanças, Paulo Stolf, tem elevada ética em todas as 
áreas. “Estou na empresa há 10 anos, e foi o que mais 
me impressionou. 
A ética está nas 
atividades comer-
cial, social e am-
biental. E é uma 
prática com todas 
as partes relacio-
nadas: clientes, fornecedores, governo, colaboradores 
e comunidade”, ressalta Stolf.

Ele diz também que a Docol sempre se pautou 
em proporcionar aos colaboradores vários benefícios, 
como saúde, aposentadoria complementar, alimen-
tação, seguros e transporte. “No trabalho, a empresa 
incentiva a cultura e a educação, com o objetivo de 
que os colaboradores tenham crescimento na forma-
ção profissional, visando ao bem-estar social deles e 
de suas famílias”, ressalta.

Há quatro anos a Docol vem apoiando o traba-
lho da Apiscae (Associação para Integração Social 
de Crianças e Adolescentes Especiais), de Joinville. 
Para a coordenadora da instituição, Sandra Pedrelli, 
a participação da Docol é muito importante numa 
das etapas do programa da entidade, que é a prepa-
ração de Pessoas Portadoras de Deficiência (PPDs) 
– para o trabalho. 

O trabalho com as peças de produtos que a Docol 
envia para a entidade é feito em caráter educativo, 
numa oficina, por 40 PPDs. “A Docol é uma peça 
fundamental neste trabalho. Hoje já temos 10 alunos 
no mercado de trabalho”, comemora Sandra.
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O mesmo tipo de trabalho é feito na Apae de Join-
ville, onde a Docol está iniciando um projeto para a 
criação de uma horta, com o objetivo de auxiliar no 
processo de integração de pessoas com deficiência 
mental. A construção, produção e manutenção da 
horta servirá ao estudo do ciclo vital e das caracte-
rísticas diferentes das plantas, podendo ser de grande 
valor para a formação de atitudes de cooperação 
na realização de tarefas e oferecer oportunidades de 
trabalhar a valorização da máxima utilização dos 
recursos disponíveis para a obtenção de alimentos.

Para Paula Cristina Duarte de Góis, presidente da 
Apae, “a iniciativa da Docol em custear uma horta 
demonstra sua preocupação com a comunidade 
joinviliense”.

Com o Projeto Horta, vários alunos terão acesso 
a um ensino diferenciado, oportunizando maior 
desenvolvimento de suas aptidões e favorecendo seu 
crescimento enquanto cidadãos.

Escolas e universidades
A Docol “adotou” cinco escolas municipais, 

contribuindo com as despesas de manutenção e aqui-
sição de livros, entre outras ações. Além disso, doou 

os metais sanitários para o 
Centro Cirúrgico da Univille, 
em Joinville, e para o Institu-
to de Radiologia e Instituto do 
Coração, ambos do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo.

Programa Viva Melhor
O stress é um problema 

de saúde que vem crescendo 
em todo o mundo. Por isso, 

a Docol implantou o Programa de Redução de 
Stress, hoje com o nome Programa Viva Melhor. 
A atividade já foi realizada com sete turmas de 25 
participantes cada.

Até o momento os resultados têm sido muito 
positivos, justificando a continuação do programa. 
Pretende-se que todos os colaboradores que desejarem 
participem do programa.

Bolsa de estudo
A Docol oferece bolsa de estudo aos colabora-

dores, do ensino médio até o doutorado, inclusive 
para idiomas. Este é um forte investimento, pois o 
retorno é a melhoria do desempenho no trabalho e 

nos resultados da empresa. O crescimento do nível 
educacional do colaborador favorece o desenvolvi-
mento da sociedade, em termos de qualidade de vida 
social e política.

Sugestões de melhorias
A Docol incentiva a contribuição de idéias que 

possam reduzir custos ou promover melhorias na 
qualidade, organização, limpeza e segurança no 
trabalho, entre outras ações, através do Programa 
Docol de Sugestões de Melhorias, implantado em 
1997. Já foram apresentadas 4.993 sugestões, sendo 
aprovadas 1.282.

A economia para a empresa, desde a implantação 
do programa, chega a R$ 1,4 milhão.

O valor do prêmio é proporcional ao resultado 
que a sugestão irá proporcionar. Já foram pagos 
R$ 171,4 mil em dinheiro, além da distribuição de 
outros 633 prêmios.

CAmpANHA SOLIDÁrIA

O espírito de amor ao próximo também está 
marcando os 50 anos da Docol. De 17 de julho a 18 
de agosto a empresa promoveu a Campanha Soli-
dária, uma ação voltada à arrecadação de alimentos 
não-perecíveis, destinados às comunidades carentes 
de Joinville.

Os colaboradores doaram 10.398kg e a Docol 
mais 10.398 kg, totalizando 20,7 toneladas de alimen-
tos, num belo gesto de solidariedade e participação 
social. A arrecadação foi entregue à Secretaria do 
Bem-Estar Social de Joinville.

Pais e filhos
Com 24% de mão-de-obra feminina – índice 

considerado alto para uma indústria metalúrgica 
–, a Docol promove um programa para gestantes, 
em parceria com o Hospital e Maternidade Dona 
Helena, de Joinville, desenvolvido na própria fábrica 
e coordenado por uma enfermeira que é também 
técnica em segurança do trabalho da empresa. 
Todas as orientações são passadas às gestantes em 
palestras, e os maridos também são convidados a 
participar.

O programa já contou com a participação de 39 
pessoas, sendo 24 futuras mães e 15 futuros pais 
colaboradores.

Benefícios
Transporte subsidiado em 70% e alimentação em 
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80% são alguns dos benefícios mais reconhecidos e 
valorizados. O transporte é feito em veículos fretados, 
enquanto as refeições balanceadas custam apenas 
R$ 0,80 para os colaboradores.

Outros benefícios importantes, como assistência 
médica via plano de saúde extensivo aos dependen-
tes, com 90% do custo subsidiado pela empresa, 
assistência odontológica na própria Docol e seguro 
de vida em grupo, também são oferecidos aos 930 
colaboradores.

Plano de previdência privada para complemen-
tação de aposentadoria é outra conquista, além do 
PPR – Programa de Participação nos Resultados. 

O prêmio por tempo de serviço contempla os cola-
boradores que completam 10 anos de casa. Nesta 
data, e a partir daí a cada múltiplo de cinco anos, o 
colaborador é premiado com um salário nominal.

O bem-estar nos postos de trabalho e no ambien-
te da fábrica é uma das preocupações constantes 
da empresa. O setor de Segurança e Medicina do 
Trabalho, juntamente com a Cipa, desenvolve 
ações prevencionistas e estudos ergonômicos, além 
de fornecer equipamentos de proteção individuais e 
coletivos. A Brigada de Bombeiros envolve cerca de 
46 colaboradores treinados e habilitados aos primeiros 
combates a incêndios.

Dania maria Pereira é gerente de Marketing da Docol Metais 
Sanitários.
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