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Olá,
A Rôgga Empreendimentos acredita
que o trabalho com a sustentabilidade
é evolutivo, ou seja, a cada momento
em que discutimos e refletimos sobre o
tema em nossos negócios, aprendemos
um pouco mais e, consequentemente,
avançamos com a nossa agenda.
Um dos frutos deste esforço contínuo é
nosso 1° Relatório de Sustentabilidade!
Neste primeiro documento buscamos
ser breves, sem deixar de lado os
padrões e diretrizes mundialmente
consagrados (ex.: Global Reporting
Initiative – GRI). Todavia, o nosso
maior enfoque foi apresentar a você
o que a Rôgga acredita e como temos
avançado no tema da sustentabilidade.

Para tanto, dividimos o relatório
em cinco partes.
Na primeira,
tratamos da conexão da Rôgga com
a sustentabilidade e como a empresa
se posiciona com relação ao tema.
Na segunda parte, mostramos como
a Rôgga opera institucionalmente.
Já a relação entre os nossos
empreendimentos e a sustentabilidade
foi apresentada na fase de projeto e
pré-obra, a execução da obra e pósobra, englobando, respectivamente,
as partes 3, 4 e 5. O detalhamento das
informações foi realizado com base no
ano de 2019.
Desejamos que você tenha uma ótima
leitura e nos deixamos à completa
disposição pelos nossos canais de
atendimento.
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PALAVRA DA
DIRETORIA
O mercado imobiliário brasileiro passou
por momentos desafiadores entre os anos
de 2015 e 2017 e, com isso, aprendemos
muito. Aprendemos a ser mais eficientes, a
quebrar paradigmas, a repensar modelos
produtivos e de gestão. Crescemos como
organização e como profissionais.
De 2018 para cá, o cenário econômico
vem apresentando sinais de retomada e
agora os desafios estão nos diferenciais.
Nós da Rôgga sempre nos motivamos a
fazer diferente, a criar novas perguntas,
a mudar o ponto de vista para encontrar
novas soluções tendo o cliente como
nosso foco. Hoje, trabalhamos para
melhorar o Habitat Humano, o que,
invariavelmente, nos remeteu à temática
da sustentabilidade.

VILSON BUSS
Diretor-Presidente da
Rôgga Empreendimentos

Com isso, nossos ciclos de melhoria e de
reinvenção foram potencializados ainda
mais com a inserção de novas variáveis.
Entendemos que já fazíamos muitas coisas
relacionadas à sustentabilidade, e que
agora podemos ir além para concretizar
ainda mais os nossos diferenciais como
empresa, como também colaborarmos
para a construção de um mundo mais
justo e harmônico. Identificamos e
assumimos os impactos gerados pelas
nossas operações e, a partir deles, nos
estruturamos para promover aqueles que
são positivos e mitigar aqueles que geram
algum tipo de consequência negativa
para o meio ambiente, colaboradores,
comunidade do entorno, entre outras
partes interessadas.
Nos consideramos parte dos locais onde
atuamos e queremos participar do seu
desenvolvimento, sendo protagonistas na
construção de cidades mais humanas. Por
meio de nossos valores, de profissionais
diferenciados, de processos inovadores
movidos a cooperação, e da entrega de
produtos de qualidade para os nossos
clientes e para as comunidades ao nosso
redor, trabalharemos constantemente
para conquistar esse ideal.

A única
construtora de
Santa Catarina
a estar pelo
quarto ano
consecutivo,
entre as
empresas mais
inovadoras do
sul do país.
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A RÔGGA
Fundada em 2006 em Joinville, a Rôgga
Empreendimentos conta com um time
de cerca de 300 colaboradores diretos e
mais 600 pessoas terceirizadas, atuando
em cidades catarinenses como: Balneário
Piçarras, Barra Velha, Florianópolis,
Jaraguá do Sul, Joinville e Penha. Já
vendeu mais de 7.000 apartamentos nas
linhas Home Club, Comfort Club, Easy Club,
Soft e New, entregou 73 torres e cerca de
508.879,49 m² de área construída.
Desde 2017, a empresa posiciona-se entre
as 50 maiores construtoras do Brasil,
segundo o ranking do ITC. É uma das 5
empresas que mais crescem no país,
sendo a 3ª na Região Sul no segmento de
construção, conforme ranking da pesquisa
da revista Exame - PMEs, edição 2018.
Além das certificações de crescimento,

PROJETO

Com o objetivo de realizar o alinhamento
entre cultura declarada, cultura instalada
e cultura desejada, em abril de 2019
realizamos o Assessment Cultural
(modelo Barrett Values Centre), em que

a Rôgga é vencedora do prêmio Best
Managed Companies - Brasil 2018,
concedido pela Deloitte, na categoria de
Práticas de Sustentabilidade Ambiental e
a quatro anos seguidos entre as empresas
mais inovadoras do sul do país, segundo a
Revista Amanhã.
Em 2013, entrou para o ranking das 250
Pequenas e Médias Empresas que Mais
Crescem no Brasil, conforme estudos
realizados pela Deloitte em parceria com
a revista Exame.
Construímos o espaço ideal para
os clientes viverem bem, além de
investirmos
constantemente
em
capacitação e tecnologia. Trabalhamos
com fornecedores comprometidos e
alinhados às necessidades da empresa,
que sempre está em busca de qualidade,
competitividade e eficiência ambiental.
Tudo isso para garantir empreendimentos
sólidos e com alta valorização.

envolvemos a participação de todos os
colaboradores.
O resultado desta pesquisa nos conduziu a
uma revisão de toda a identidade cultural
(missão, visão e valores) e a criação do
projeto Cultura Rôgga. O projeto conta
com diversas ações voltadas para o
alinhamento e a transformação cultural,
tendo o apoio de 3 grupos (Alta Direção,
Lideranças e Agentes da Cultura), que
possuem a missão de propagar a Cultura
Rôgga em toda a organização.
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RÔGGA E A
SUSTENTABILIDADE
O mundo vem se tornando cada vez
mais urbano. Segundo levantamento
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a
demanda habitacional é crescente no
Brasil. Até 2025 o país precisará de
14 milhões de novas moradias, o que
representa crescimento contínuo para
o setor. A Rôgga entende esse contexto
como uma ótima oportunidade de
gerar bons negócios, ao mesmo tempo
em que contribui para a construção de
cidades mais eficientes e com melhor
qualidade de vida.
Dessa
forma,
colocamos
em
prática diversas
iniciativas que
contribuem para essa agenda e,
consequentemente, para a agenda
da sustentabilidade. Para tanto,
mapeamos os impactos de nossa
cadeia de valor, envolvendo a nossa
estrutura de suprimento, nossos
processos internos, os colaboradores,
bem como o legado que deixamos
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para a comunidade do entorno e para
os nossos clientes.
A partir deles, atuamos em nossas
diretrizes internas que orientam o
nosso dia a dia e buscamos reduzir
nossos impactos ambientais por
meio do aumento de nossa eficiência
produtiva, como é o caso dos diversos
projetos e estudos desenvolvidos
pela nossa área de Pesquisa e
Desenvolvimento, de nosso Centro
de Preparação e Logística, além
de parcerias com universidades da
região. Aliados a isso, nossa gestão
ambiental
vem
ganhando
mais
robustez, ao mesmo tempo em que
nos aproximamos da comunidade do
entorno de nossos empreendimentos.
Sem falar em nossos colaboradores,
que são a base para tudo que a Rôgga
se propõe a fazer e que contam com
um grande programa com diversas
iniciativas para o seu bem-estar e
desenvolvimento pessoal.

+ DE 70
EMPREENDIMENTOS
ENTREGUES

+ DE 4.800
APARTAMENTOS
ENTREGUES

+ DE 350.000 LITROS DE
ÁGUA
REAPROVEITADOS

+ DE 95% DOS RESÍDUOS
FORAM ENVIADOS PARA
RECICLAGEM

NOSSO PROPÓSITO
Melhorar o habitat humano.

NOSSA VISÃO
Ser reconhecida nacionalmente pela confiabilidade,
competitividade e inovação nos empreendimentos
imobiliários.

NOSSOS VALORES
•
•
•
•

COMPETITIVIDADE para liderar o mercado.
CONFIABILIDADE para fazer o que é certo.
INOVAÇÃO para criar o futuro.
COOPERAÇÃO para vencermos.

POLÍTICA DE QUALIDADE
Estar comprometida com a satisfação dos clientes,
oferecendo qualidade e sustentabilidade na construção
de empreendimentos e nos serviços prestados,
aprimorando constantemente os processos para o
desenvolvimento contínuo da empresa.

+ DE 508.000m² DE
ÁREA CONSTRUÍDA

+ DE 300
COLABORADORES
EM 2019

CERTIFICAÇÕES:
PBQP-H
ISO 9001:2015

+ DE 150MIL
IMPRESSÕES EVITADAS
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FORMA RÔGGA
DE OPERAR
Regras e formas de operar claras são vitais para que uma organização torne a
sua operação mais previsível e dentro das normas técnicas e éticas que considera
importante. Nesse sentido, a Rôgga estabeleceu uma série de políticas internas
que guiam a atuação de seus colaboradores. Entre elas, destaca-se:

Guia de Conduta e Valores
As diretrizes do guia de conduta são consideradas transversais e avaliadas durante
os processos de auditoria das demais políticas. Durante o ano de 2019, realizamos a
revisão do seu conteúdo e das formas de aplicação.
Para maiores informações, acesse: https://www.rogga.com.br/sobre-a-rogga/diferenciais

Política de Qualidade
A sustentabilidade faz parte da política de qualidade da Rôgga Empreendimentos, e
esta é auditada conforme exigências da certificação PBQP-H (nível A).

Políticas de Controles Contábeis e
Demonstrações Financeiras
- Controles Internos e Conciliações para fechamento dos Demonstrativos de
Resultados.
- Conciliações mensais e semestrais.
- Demonstrações financeiras e controles internos auditados pela empresa Ernst &
Young.
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Os controles contábeis e demonstrações financeiras são auditadas
trimestralmente por entidade externa e independente.
03 auditorias realizadas até novembro de 2019 (o ciclo é
composto por 4 auditorias, sendo a próxima em janeiro de 2020).
Nenhuma não conformidade.
24 recomendações.
100% de recomendações direcionadas

Sistema
Rôgga
Edifícios
Sustentáveis

Um empreendimento Rôgga é a materialização
de diversos esforços. A etapa de construção
é a mais visível dentre todas as etapas,
entretanto, o nosso papel na elaboração e
implantação do Rôgga Edifícios Sustentáveis
vai
muito
além.
Aplicamos
práticas
sustentáveis desde a identificação do terreno,
passando pela elaboração do projeto, nos
orçamentos realizados, até a entrega de um
produto com a qualidade Rôgga.
Confira na próxima página o detalhe de cada
uma destas etapas.
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O PROCESSO ROGGA
Do design a uma entrega de excelência

DESIGN DE
PRODUTO
EXECUÇÃO
EXECUÇÃO
DE
DE OBRA
OBRA

TERRENO

CPL

PROJETO

PLANEJAMENTO
ENTREGAS
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CUSTOS

$$$

RELACIONAMENTO
COM CLIENTE

ENTREGA

SAIBA
SAIBA MAIS
MAIS SOBRE
SOBRE CADA
CADA FASE
FASE DO
DO PROCESSO
PROCESSO
Design de Produto: Criação de apartamentos carinhosamente pensados no conforto e
praticidade dos nossos clientes.
Terreno: Áreas bem localizadas com infraestrutura urbana disponível, gerando
comodidade para a vida dos novos moradores.
Projeto: Nossos projetos são desenvolvidos na metodologia BIM, em que cada elemento
construtivo passa por análises profundas e traz maior precisão nos nossos empreendimentos.
Planejamento: Confiabilidade nos prazos de entrega por meio de um planejamento de
execução de obra é exaustivamente estudado.
Levantamento de custos: Cada detalhe da construção é quantificado e aferido, o que
garante custos precisos e redução de desperdício.
CPL: A produção no Centro de Preparação e Logística da Rôgga padroniza e eleva a
qualidade do produto.
Execução de obra: Processos padronizados, treinamos e otimização, garantimos uma
execução controlada e segura.
Relacionamento com o cliente: Criar e manter uma relação de confiança com os nossos
públicos.
Entrega: O resultado é um empreendimento com diversas funcionalidades, entregue no
prazo e com o desempenho e qualidade Rôgga.
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Em 2015, a Rôgga foi a a 1° construtora e incorporadora do
Brasil a conquistar o financiamento para incentivo da inovação
e tecnologia na construção civil, junto ao FINEP, com um
investimento de mais de R$ 17 milhões, que deu início ao
projeto Rôgga Edifícios Sustentáveis - RES.

Centro de
Preparação
e Logística
(CPL)

A garantia da entrega de empreendimentos de qualidade e
o empenho pela excelência em seus processos produtivos
faz com que a Rôgga mantenha a busca por inovações.
Um dos resultados dessas buscas foi a criação do Centro
de Preparação e Logística (CPL). No CPL são produzidos
elementos estruturais identificados como os mais importantes
na produtividade de nossas obras, como por exemplo, lajes e
escadas.
Dessa maneira, conseguimos aumentar a previsibilidade e
controle em nossos canteiros de obras, ao mesmo tempo em
que otimizamos a nossa mão de obra e garantimos a qualidade
Rôgga.
O processo construtivo padronizado de nossas obras reduz
os desperdícios e, consequentemente, diminui a geração de
resíduos, garantindo o aproveitamento máximo dos recursos
disponíveis. Além disso, viabiliza a reutilização da água no
processo de produção de lajes.

+350.000
litros
DE ÁGUA REAPROVEITADOS EM 2019

Centro de Preparação e Logística Rôgga
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Pesquisa &
Desenvolvimento
na Rôgga
Para manter-se atualizada e ser vanguarda no uso de novos processos e novas
tecnologias, a Rôgga criou em 2012 a área de pesquisa e desenvolvimento (P&D),
que trabalha integrada com todos os departamentos da organização. Logo, qualquer
colaborador pode iniciar o ciclo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com foco
em produtos, processos ou negócios, independente do seu grau de ineditismo.
As oportunidades são analisadas pelo time de P&D quanto ao seu impacto,
alinhamento com a estratégia da organização e complexidade. Depois disso, partese para sua viabilidade e, quando positivo, transcorre-se com a prototipação ou
implementação de pilotos. Uma vez que a ideia se mostra positiva segundo os
critérios da organização, ela é introduzida no dia a dia da empresa por meio de
procedimentos e ferramentas de gestão.
Em 2019, durante a Semana Lixo Zero Joinville, a área de P&D organizou o
primeiro Hackathon da Rôgga. Envolvemos diversos estudantes da região para o
desenvolvimento de soluções para algumas situações práticas de nossos canteiro
de obras. Foram dois dias de trabalho intenso com propostas muito interessantes.
A proposta vencedora foi premiada com
duas bolsas para a sua aplicação em nossas
operações. Em função do sucesso dessa
iniciativa, pretendemos realizar novas rodadas
em 2020.

+100

ESTUDOS REALIZADOS
EM 2019
11
13

Projeto Campus
Rôgga
O projeto Campus Rôgga nasceu em 2019 com o intuito de oportunizar aos
acadêmicos a aplicação do conhecimento obtido na universidade em situações
práticas, estimulando soluções inovadoras. A parceria com as universidades
consiste no auxílio da Rôgga nos trabalhos de conclusão de curso dos
acadêmicos, viabilizando visitas aos canteiros de obras e ao Centro de Produção
e Logística, bem como o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada.
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TEMAS TRABALHADOS
EM 2019

27

ACADÊMICOS
ENVOLVIDOS

8

PROFESSORES
PARTICIPANTES

Melhoria Contínua
O modelo de Gestão na Rôgga é pautado na metodologia PDCA, sendo usada
desde a Formulação Estratégica até a melhoria dos processos internos no dia
a dia.
Todos os colaboradores contribuem na busca constante por melhoria do
negócio. A liderança, principalmente, recebe incentivo por parte da gestão da
Rôgga para melhorar os processos que estão envolvidos, para atender suas
diretrizes desdobradas e para desenvolver projetos de melhorias.

161

DOCUMENTOS DO
SISTEMA DE QUALIDADE
REVISADOS EM 2019
14

13

PROCESSOS MACRO
MELHORADOS

10

PROJETOS EM
IMPLEMENTAÇÃO

Metodologia BIM - Building
Information Modeling
Como parte da vanguarda da área de projetos, o BIM possibilita uma avaliação com
níveis de detalhamento surpreendentes sobre a compatibilidade entre as diversas
etapas do ciclo de vida de uma construção. A Rôgga Empreendimentos utiliza a
metodologia BIM desde as fases de concepção e projetos legais, até a entrega dos
projetos executivos.
A utilização da metodologia BIM, além
de permitir a visualização do projeto em
todas as suas perspectivas, potencializa
a compatibilização do empreendimento,
permitindo que as disciplinas sejam
projetadas de forma a evitar os conflitos e
otimizar os espaços existentes.

100%

DOS EMPREENDIMENTOS RÔGGA
SÃO DESENVOLVIDOS COM A
METODOLOGIA BIM

Certificações

Prêmios e Reconhecimentos
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Colaboradores
O Programa Fique Bem Rôgga foi criado com o objetivo de melhorar a qualidade
de vida dos colaboradores em todas as unidades de negócios Rôgga, investindo
na saúde e no bem-estar nos aspectos físico, emocional e social, além de contribuir
para um clima organizacional saudável, produtivo e feliz. Diversas atividades foram
desenvolvidas durante o ano de 2019:

210

PEÇAS ARRECADADAS
NA CAMPANHA DO
AGASALHO

18

DOAÇÕES DE SANGUE
EFETIVADAS

•

Semana Lixo Zero e Desafio FIT : Os participantes do
programa foram incentivados a realizar a coleta de
resíduos durante a realização das atividades físicas.

•

Palestras internas:
- Julho - Inclusão Social
- Agosto - Saúde mental e felicidade
- Setembro - Depressão e ansiedade
- Novembro - Palestra sobre nutrição com o tema “
Vamos acelerar seus objetivos?”

90

COLABORADORES
INCRITOS NO DESAFIO
FIT RÔGGA

Desenvolvimento de Treinamentos
Presenciais e à distância
A Rôgga promove a capacitação e o desenvolvimento de seus colaboradores
por meio do incentivo à participação de treinamentos e cursos. As demandas de
investimento são originadas no processo de avaliação de desempenho, inclusão
de novas tecnologias, atualização na legislação, desenvolvimento das lideranças e
ferramentas de gestão.
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Programa de
Participação nos
Resultados (PPR)

O PPR da Rôgga tem como principal objetivo
incentivar seus colaboradores a priorizarem o
resultado da empresa em termos de crescimento,
rentabilidade, competitividade, entrega no prazo
e qualidade dos produtos. As regras do PPR
promovem a cooperação entre os diversos setores
da empresa, em contínua busca por melhores
resultados. Em contrapartida, a empresa divide com
os colaboradores parte do resultado alcançado.

O Programa Jovem Aprendiz na Rôgga tem como
objetivo possibilitar o acesso de jovens ao primeiro
emprego por meio de treinamento prático, visando
capacitar o desenvolvimento das habilidades e
competências profissionais para definirem a futura
carreira e a inserção no mercado de trabalho.

Programa Jovem
Aprendiz

A Rôgga contribui também com a cota social,
mantendo jovens a serviço da comunidade
pelo convênio firmado com o Instituto Gerar.
Acreditamos que os jovens talentos refletem o
futuro da nossa empresa.

CATEGORIA FUNCIONAL

TOTAL

MULHERES

PERCENTUAL

HOMENS

PERCENTUAL

Diretores

5

0

0%

5

100%

Gestores

26

10

38%

16

62%

Lideranças

20

5

25%

15

75%

Profissionais (Analistas SR,
Advogados)

19

12

63%

7

37%

Administrativo

81

47

58%

34

42%

Operacional

128

0

0%

128

100%

Estagiários e Aprendizes

29

13

45%

16

55%

Total de empregados gênero

308

87

28%

221

72%

Total de empregados

308
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PROGRAMA DE APOIO E
PATROCÍNIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoção de praça (parceria entre a Rôgga e a Prefeitura de Joinville
- Parceria Verde)
Viva Verão Atlântida
Conexão Verão NSC
Projeto a Barca NSC
Aniversário no Mercado NSC
Joinville Folia NSC
Festival Gastronômico de Joinville
BierVille
Expoinovação
Semana Lixo Zero Joinville 2019
Startup Weekend
Incentivo ao Atletismo de Jovens:
•
Velocista Tamiris de Liz, 25 anos
•
Ana Lays Bayer, 22 anos, do lançamento de martelo e
•
Samara Furtado, também de 22 anos, do lançamento de disco.

PROJETO
E PRÉ-OBRA
A satisfação de nossos clientes é diretriz
principal das decisões e operações da
Rôgga. Buscamos constantemente
por feedbacks dos proprietários e as
sugestões e melhorias são colocadas
em práticas nas novas concepções de
empreendimentos.
Utilizamos de alta tecnologia para que
nossos clientes vivenciem os espaços
de nossos empreendimentos, antes

+5.000
18

mesmo deles estarem prontos, por
meio da realidade virtual. Desde 2015,
nossos produtos são demonstrados
dessa forma e não está somente
limitada à visitação do apartamento
virtual, mas também é possível visitar
as áreas comuns dos empreendimentos.
Em 2019, a Rôgga implantou o sistema
de assinaturas digitais (contratos).
Tal melhoria reafirma a busca pela
inovação que sempre norteou os
interesses da Construtora, e reafirma
a busca contínua pela otimização dos
processos. O projeto teve seu início a
partir do mês de Outubro/2019.

FOLHAS EVITADAS

Meio
Ambiente

Desde a concepção e projeto de nossos
empreendimentos,
o
meio
ambiente
é
considerado. Durante a avaliação dos terrenos
para aquisição, são realizados estudos para
verificação de passivos ambientais e, depois de
efetivada a compra, todos os empreendimentos
Rôgga contam com os seguintes aspectos em
seus projetos:

ÁGUA

BIODIVERSIDADE

•
•
•
•

•

Descargas dual flush
Arejadores nas torneiras
Medição individual
Captação da água da chuva e
reúso

ENERGIA
•
•
•
•

•
•

Lâmpadas LED nas áreas comuns
Sensores de presença nas áreas
comuns
Fotocélulas nas iluminações de
paisagismo
Uso de tecnologias para redução
do tempo de funcionamento de
bombas hidráulicas
Promoção da ventilação e
iluminação natural
Energia fotovoltaica (viabilidade
analisada conforme realidade de
cada empreendimento)

•

Priorização de plantas nativas no
paisagismo
Áreas verdes (conforme
disponibilidade de espaço)

MOBILIDADE DE
REDUÇÃO DE GEE*
•
•

Bicicletário
Bicicletas compartilhadas
(empreendimentos entregues a
partir de 2019)

*gases de efeito estufa

RESÍDUOS
•
•

Sistema modular que evita
sobras durante a obra
Centrais com separação de
resíduos
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DURANTE A
OBRA
Todo o empenho investido durante
a fase de projeto de nossos
empreendimentos
é
colocado
em
prática
durante
as
suas
execuções. Esse é um momento
que consideramos muito importante
para fazer valer a eficiência dos

nossos processos construtivos, ao
mesmo tempo em que garantimos
a qualidade de nossos produtos, o
cumprimento das expectativas de
nossos clientes e a redução dos
impactos no meio ambiente e na
comunidade do entorno.

Controle de Qualidade
Para garantirmos a qualidade de
nossos empreendimentos, contamos
com uma equipe dedicada para
acompanhar a execução de nossas
obras e verificar se todos os nossos
critérios
de
qualidade
foram

+20.000

colocados em prática. Durante o ano
de 2019, implantamos um sistema
digital de registros das informações
que acabou com o uso de papel
durante essa atividade.

FOLHAS EVITADAS

Cliente
Mantemos
diversos
canais
de
comunicação com os nossos clientes
para que eles tirem as suas dúvidas,
registrem
suas
reclamações
e
acompanhem o andamento da obra.
Central de Relacionamento ao Cliente: (47) 3032-3750
O cliente Rôgga pode saber datas de entregas
de obra, solicitar segunda via de plantas, tirar
dúvidas relacionadas a seu imóvel, solicitar 2ª via de
documentação, além de abrir chamados para diversas
áreas da empresa, como financeiro, financiamento,
suprimentos, incorporação, etc.
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Site: https://www.rogga.com.br/
O
cliente
consegue
realizar
o
acompanhamento das fases de obra,
com fotos e porcentagem de sua
finalização do início ao fim do ciclo
construtivo.

Portal do Cliente Rôgga
Emitir 2ª via de boleto, solicitar antecipação de uma parcela e consultar
os informes de pagamento para imposto de renda, além de acompanhar os
estágios de sua obra e atualização cadastral. Neste canal, o cliente também tem
acesso aos fornecedores parceiros da Rôgga que participaram na concepção
do seu empreendimento.

Meio Ambiente
A busca constante pela eficiência
em nossos processos construtivos
geram diversos resultados positivos
para o meio ambiente, desde
redução do uso de recursos naturais
até a minimização da geração de
resíduos. Segue algumas práticas
já adotadas nos empreendimentos
Rôgga:

•

Divisão das equipes próprias
em
células
especializadas
(padronização e eficiência no
processo construtivo)

•

Uso de madeiras certificadas

•

Substituição das lâmpadas do
canteiro por lâmpadas LED 237

•

Auditorias foram realizadas de
Jan a Dez de 2019, cobrindo
100% de nossas obras

•

Triagem de resíduos no canteiro.v

GERAÇÃO DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO

MASSA (TON)

DESTINAÇÃO

Entulho

2635,2

Reciclagem

Gesso

176,3

Reciclagem

Madeira

744,94

Reciclagem

Metal

52,513

Reciclagem
Aterro

TIPO DE RESÍDUO

Orgânico

12,143

Perigosos

77,591

Aterro

Reciclável

60,847

Reciclagem

CONSUMO DE ÁGUA: 13.374 M³
CONSUMO DE ENERGIA: 334,408 Mwh
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Durante 2019 passamos por uma reformulação de nossos indicadores ambientais
e estruturamos métricas para avaliar nossos canteiros de obras em três aspectos:
Impacto Ambiental Permanente, Consumo de Recursos Naturais e, Geração de
Poluição. Para cada um desses aspectos, foram elencados diversos indicadores
que compuseram um Painel de Gestão Ambiental.

Impacto Ambiental
Permanente

08
INDICADORES

Consumo de
Recursos Naturais

32

INDICADORES

Comunidade do
Entorno
Entendemos a importância de
abrirmos um canal de comunicação
com o entorno de nossas obras
e, para facilitar esse processo de
diálogo, a partir de 2019, todas
os
empreendimentos
iniciados
contarão com a distribuição de uma
carta aos vizinhos. Nela conterá
uma apresentação da Rôgga e
diversas
informações sobre o
imóvel que será construído. Além
disso, deixaremos realçados as
formas com que a comunidade
poderá entrar em contato conosco
no caso de dúvidas ou críticas.
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Geração de
Poluição

10

INDICADORES

Com a execução de nossos
empreendimentos,
procuramos
realizar
a
contratação
de
profissionais da região, fomentando
o
seu
desenvolvimento
socioeconômico.

Santa Catarina

46%

Maranhão

19%

Paraná

15%

São Paulo

4%

Rio Grande do Sul

3%

Bahia

2%

Ceará

2%

Outros

9%

Além disso, adotamos práticas para reduzir os transtornos decorrentes das
obras, bem como buscamos promover a melhoria do entorno:

Todas as obras disponibilizam
o contato da área de meio
ambiente da Rôgga.

Em 2019 adotamos a primeira
praça em Joinville. Nos
próximos anos pretendemos
aumentar
essa
iniciativa,
envolvendo
também
as
outras cidades onde atuamos.

Lava Rodas
(durante os meses iniciais da obra,
quando há maior movimentação
de caminhões e máquinas)

Tapumes
com
espaço
e
orientações
para
que
a
comunidade do entorno descarte
seus resíduos recicláveis.

Segurança do
Trabalho
Vamos além do cumprimento legal das
exigências de segurança de trabalho e
executamos estudos e projetos para
deixar as nossas obras ainda mais
seguras.
•

No ano de 2017, deu-se início ao
projeto de inovação intitulado
Guarda-Corpo Inteligente, em
parceria com o CIS (Centro de
Inovação para Saúde) do SESI
(Serviço Social da Indústria).
Trata-se de uma solução para
aumentar
a
segurança
dos
trabalhos em altura, que consiste
em um sistema de controle e
monitoramento
de guardacorpos. Esse sistema é composto
por um kit de sensores que
verificam se os guarda-corpos
estão na posição adequada. Caso
ocorra alguma movimentação,
o sistema notifica o responsável
pela segurança da obra via

dispositivo
móvel.
Trata-se
de uma medida preventiva
de
segurança
que
permite
acompanhar este dispositivo de
proteção à distância.
•

Auditorias internas “surpresa”
para verificação do cumprimento
das regras da segurança do
trabalho: 24 auditorias e 16 não
conformidades
direcionadas.

Vale reforçar que todos os eventos
foram analisados para verificar as
suas circunstâncias e, de acordo
com o resultado do estudo, medidas
foram tomadas para evitar novos
acontecimentos. Além disso, esses
assuntos são reforçados durante
os Diálogos Diário de Segurança e
treinamentos.
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Empreendimentos

Acidentes
2019

Rôgga

Terceiros

Vila Açoriana

0

4

Itacolomi

0

3

Venice

0

2

Fiji

0

0

Caroli

0

2

Aventureiro

1

0

CPL

1

0

Boehmerwald

1

0

Porto Belo

0

1

Matriz

1

0

Total

4

12

Cadeia de
Fornecimento
Fornecedores bem preparados, que desenvolvem produtos e realizam trabalhos de
qualidade, são fundamentais para operação da Rôgga. Com isso, desenvolvemos
projetos com nossos fornecedores objetivando o seu preparo para os padrões da
Rôgga Empreendimentos, bem como o desenvolvimento das localidades em que
atuamos.

FORNECEDOR POR ESTADO

9,9%

SÃO PAULO

PARANÁ

7,0%
2,2%

RIO GRANDE DO SUL
OUTROS

79,1%

1,8%

SANTA CATARINA
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PÓS OBRA
A Rôgga Empreendimentos entende
que a relação com os seus clientes vai
muito além da entrega das chaves. Na
realidade, é a partir deste momento
que a empresa procura maximizar as
experiências positivas de seus clientes
e fazer com que o seu novo lar seja
motivo de muitas alegrias. Desta forma,
a Rôgga
disponibiliza a Central de
Atendimento Assistência Técnica através
do telefone (47) 4063-9856, para que
o cliente possa tirar suas dúvidas sobre
o empreendimento, abrir solicitações

quanto a vícios construtivos e acompanhar
os status dos seus chamados abertos.
Consideramos a questão ambiental também
na fase de entrega das chaves e utilizamos
um aplicativo desenvolvido especificamente
para a realização das vistorias, evitando o
uso de papéis.

1421

1080

341
Total de chamados
abertos 2019

Procedente

Improcedente

Ainda visando a redução de recursos naturais, os manuais do síndico, do proprietário e de
manutenção preventiva são digitais. Nosso cliente pode acessá-lo por meio do aplicativo
ou utilizando-se do QRCode que é entregue junto com o documento do imóvel. Além dos
manuais (textos, desenhos, projetos, vídeos explicativos de manutenção preventiva, dicas
de sustentabilidade, etc), o cliente pode acessar orientações de como realizar práticas
sustentáveis no seu dia a dia, contendo dicas sobre economia de água e energia, descarte
ecológico, produtos de limpeza sustentáveis, etc.

+ DE 150 MIL

IMPRESSÕES EVITADAS

Acreditamos que um espaço aconchegante e bem estruturado melhora a qualidade
de vida das pessoas. Com isso, procuramos intensificar o contato entre nossos
fornecedores e nossos clientes, para que eles tenham a oportunidade de acessar
projetos e materiais diferenciados para deixar o seu novo lar ainda mais especial.
A decoração dos apartamentos modelo da Rôgga é realizada com diversos parceiros,
distribuídos em projetos de decoração, planejados, mobília, iluminação e decoração,
sempre alinhados ao perfil proposto para cada linha e localização dos produtos. Os
clientes que visitam ou compram as unidades da Rôgga podem adquirir projetos e os
itens diretamente deste parceiros para facilitar a decoração de seus apartamentos.
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NOVOS NEGÓCIOS
A experiência adquirida em mais de 10 anos de atuação na construção civil e a
formação de uma equipe técnica diferenciada abriu caminho para a Rôgga ampliar
o seu modelo de negócio e foi criada a Rôgga Engenharia.

Rôgga Engenharia
Soluções integradas para a construção civil, esse é o lema da Rôgga Engenharia.
A partir dessa visão foi criado um portfólio completo de serviços para viabilizar
os empreendimentos de seus clientes, envolvendo desde a incorporação até a
execução da obra:
Due Diligence
Fase de Due Diligence
Nesta fase a Rôgga Engenharia atua analisando as condições do negócio. Definimos:

Análise documental
do imóvel (jurídico)

Identificação e
mitigação de Riscos
(ambientais, técnicos,
cartoriais, aprovações)

Estudo de massa
e definição de
implantação

Viabilidade econômica
do projeto

Incorporação
Fase de Incorporação
Nesta fase a Rôgga Engenharia ebalora a Avalição do Imóvel - Potencial Construtivo,
Regularização e Legalização. Definimos:
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Regularização:
desmembramento,
unificação, retificação

Legalização:
Aprovaçào projetos
legais, alvarás, licença
ambientais

Registro de
incorporação

Gestão de cada
etapa do processo de
incorporação

Projetos
Fase de Projetos
A Rôgga Engenharia atua nesta fase coordenando toda a Elaboração de Projetos,
Planejamento e Orçamento da obra.
Projetos Legais
Projetos Executivos
Desenvolvimento e
compatibilização de projetos na
plataforma BIM

Planejamento
detalhado do
cronograma de obras
via SAP

Quantitativo
detalhado estraído
da plataforma BIM e
inserido no SAP

Planejamento
financeiro detalhado
controlado no SAP

Execução de Obra
Fase da Obra
A Rôgga Engenharia atua nesta fase Executando e Gerenciando toda a obra.
Controlando Custo, Prazo e Qualidade.
Execução de obras, da
limpeza do terreno à
entrega das chaves

Aplicamos as obras
práticas para a
execução da obra

Equipes treinadas

95% de aceite na 1a
vistoria do cliente
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