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Este relatório, desenvolvido de forma voluntária pela RODI, tem como 
objetivo estabelecer uma linha base para a avaliação do seu desempenho 
organizacional, tendo em consideração os pilares do seu desenvolvimento 
sustentável. O documento tem como referência o biénio 2018/2019 e visa 
partilhar com os stakeholders as ações implementadas e o desempenho da 
empresa nas dimensões económica, social e ambiental. 

A satisfação dos nossos clientes é o foco principal, contudo a RODI considera 
que um futuro sustentável não se constrói em exclusivo através do negócio. 
O segredo dos resultados positivos está no capital humano da organização, 
pelo que a saúde e o bem-estar dos colaboradores são fatores chave para o 
sucesso da empresa. Nesse sentido, a RODI privilegia o bem-estar e desen-
volvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores, apostando na sua 
formação constante e promovendo diversas iniciativas para fortalecer o espí-
rito de equipa.

Além disso, a RODI procura apoiar, sempre que possível, causas sociais, 
culturais e desportivas, fomentando o desenvolvimento das comunidades 
locais onde desenvolve a sua atividade.

Por último, a RODI segue também uma rigorosa política ambiental. Com um 
sistema de gestão integrado na área da Qualidade, Segurança e Ambiente, 
a RODI assegura os parâmetros de qualidade exigidos nos seus produ-
tos, como também a minimização do impacto das suas atividades no meio 
ambiente e o bem-estar dos seus trabalhadores, com condições de trabalho 
seguras.
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Fundada em 1952, a RODI é uma empresa portuguesa que atua em duas 
áreas de negócio distintas, exportando os seus produtos para 80 
países nos 5 continentes. 

Somos líderes europeus no fabrico de aros e rodas de bicicleta em alumínio 
e uma referência mundial na produção de lava-louças em aço inoxidável, 
tendo já arrecadado vários prémios nacionais e internacionais.

Grande variedade de produtos;
Utilização de matérias-primas europeias certificadas.

O crescimento da RODI é o resultado de um eficiente trabalho em equipa 
e de um conjunto preciso de objetivos que resultam no sucesso da marca.

Atendimento ao cliente rápido e eficiente;
Capacidade de adaptar os produtos às necessidades
e às exigências do mercado.

Total controlo no processo de produção;
Fábrica altamente automatizada.

Departamento interno de R&D dedicado ao desenvol-
vimento de novos produtos e soluções;
Lançamento regular de novos produtos.

Qualidade dos produtos

Serviço de qualidade 

Capacidade de produção

Capacidade de inovação

EMPRESA



RODI INDUSTRIES, S.A. 3
sinks and accessories



Relatório de Sustentabilidade 2018-20194
rim

s 
an

d 
w

he
el

s

Aquisição da RODI pela atual 
administração

Produção centrada no fabrico de acessó-
rios para veículos de duas rodas: guarda-
-lamas, carters de corrente, depósitos de 
combustível, aros cromados, entre outros.

Pioneira na produção de 
lava-louças em aço inox

Início da produção de lava-louças em aço 
inox, sendo pioneira na estampagem de 

lava-louças de duas cubas sem qualquer 
tipo de soldadura. Primeiras exportações, 
principalmente para o mercado espanhol.

Na área de acesórios para o ciclismo, a 
RODI começa a focar o investimento na 

produção de aros e rodas para bicicletas em 
alumínio, com a exportação como objetivo.

Construção da fábrica

Elevados investimentos na construção de 
uma unidade fabril equipada com tecnolo-
gia de ponta na produção de lava-louças, 
o que impulsionou a RODI para o êxito em-
presarial.

Referência mundial
nas suas áreas de negócio

Está implementada em mercados internacionais, 
nomeadamente, União Europeia, América do Sul 

e mercados do Leste Europeu. 

A RODI alcançou uma posição sólida de 
liderança no mercado nacional e europeu, 

reunindo clientes por todo o mundo e 
ganhando a confiança dos maiores 

fabricantes de bicicletas e de grandes 
distribuidores de lava-louças

e fabricantes de cozinhas.

1976

1980

1990

2020

História
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RODI em números

300 colaboradores

Área coberta

>30M€ 
volume de negócios

anos de atividade

países

Produção anual

2M aros
400K rodas

1M lava-louças

Ex
po

rta
mos para

Somos especialistas
em metalurgia e 
metalomecânica 
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Referência mundial 
na produção de
lava-louças em
aço inoxidável
e aros e rodas 
de alumínio e carbono

Presença no mundo
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O foco na melhoria do produto, com base no investimento em design e inova-
ção tecnológica, permitiu-nos alcançar alguns dos mais importantes prémios 
de design de produto nos últimos anos. 

RODI ART

RODI ART

INVICTUS

VISION

VISION

2013

2015

2016

2017

Prémios internacionais



RODI INDUSTRIES, S.A. 9
sinks and accessories

25 anos com IAPMEI

PME Líder

EXAME - Equipamento de 
transporte

BCP: Cliente Aplauso

PME excelência

Prémio Cinco Estrelas

Santander: Prémio TOP exportação;

Prémio + Produtividade;

Prémio exportação e internacionalização 
NOVO BANCO e Jornal de Negócios

1991-2016

2008-2019

2013>2014>2016

2015>2016>2018

2015>2017>2018

2019>2020

2017

Prémios nacionais
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PILARES DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

A  RODI assume uma política de gestão integrada, com a consciência de 
que só com uma forte aposta na qualidade dos produtos, no bem estar dos 
colaboradores e na preservação do meio ambiente, poderá contribuir para o 
desenvolvimento da região onde está inserida e para a satisfação de todos 
os seus stakeholders.

Neste capítulo apresentamos as diversas ações implementadas na empresa 
e com impacto direto na sua dimensão económica, social e ambiental.
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A RODI terminou o ano de 2019 com um volume de negócios na ordem dos 
33.368 milhões de euros, o que representou um aumento de 6% face a 2018 
(+1.931 milhões de euros).

À semelhança dos anos anteriores, a RODI manteve como sua prioridade o 
crescimento das exportações, sem nunca esquecer a consolidação da sua 
posição de líder de mercado ibérico. 

Analisando por negócio, o setor do Ciclismo cresceu cerca de 7,33% (+1.083 
mil €), sendo que no caso do setor do Doméstico registou-se um crescimento 
do volume de negócio de 5%(+848 mil €). 

O biénio ficou também marcado por elevados investimentos na RODI, para 
dotar as nossas unidades fabris de tecnologia de ponta, caminhando a passos 
largos para a indústria 4.0. A nossa política de investimento é centrada no 
futuro, para que a organização esteja preparada para as exigências dos 
nossos Stakeholder’s e mercado em geral.

Dimensão económica

Resultados

Evolução do volume de negócios  (€000)

22
.3

76

21
.5

81

23
.8

21

26
.3

38

27
.9

92

29
.3

73

2012 2013 2014 2016 2017 2018 20192015

31
.4

29

33
.3

68
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A RODI acredita que a comunicação com os stakeholders é um fator funda-
mental para o sucesso da organização.

Além da presença em diversas feiras internacionais em ambos os setores de 
atividade, no biénio 2018/2019 a empresa realizou alguns investimentos na 
área de marketing, de forma a melhorar a sua presença digital, com o obje-
tivo de prestar um serviço de excelência aos seus clientes e consumidores 
finais que procuram informação sobre os nossos produtos. 

Anualmente a RODI participa em 2 feiras internacionais no setor do ciclismo 
e em 8 no setor dos lava-louças. A marca está presente também em diversos 
eventos direcionados para o público em geral.

Comunicação e Marketing
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A RODI lançou recentemente novos websites nas duas áreas de negócio, 
com o objetivo de melhorar a experiência do utilizador ao nível da navega-
ção, disponibilizando estas ferramentas adaptadas para plataformas móveis. 

Os websites têm ainda ferramentas bastante úteis para os utilizadores, pois 
a marca tem como objetivo ser uma fonte de informação e de conhecimento 
para a comunidade. 

Por isso, no site sinks.rodi.pt os utilizadores profissionais registados têm 
acesso a uma base de dados de modelos 3D dos nossos lava-louças, que 
podem incorporar nos seus projetos de arquitetura. 

Nos sites das nossas marcas dedicadas ao ciclismo (cycling.rodi.pt e 
blackjackwheels.com) está disponível uma calculadora de raios, que é uma 
ferramenta extremamente útil para profissionais e todos os aficionados pelo 
universo do ciclismo. 
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Além disso, a empresa tem mantido uma forte presença nas redes sociais, 
com o objetivo de manter uma relação mais próxima com todos os clien-
tes e seguidores das nossas marcas. São plataformas privilegiadas para 
divulgarmos as mais recentes novidades, partilharmos dicas úteis, ou desen-
volvermos passatempos para os nossos seguidores. 

Mensalmente enviamos também para a nossa base de dados de contactos 
(validados de acordo com o RGPD) uma newsletter digital de cada área de 
negócio sobre as novidades e outros conteúdos de interesse da nossa comu-
nidade.
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O capital humano (entendido como o conjunto de conhecimentos e capacida-
des dos colaboradores) é um ativo essencial à competitividade de qualquer 
empresa. Neste contexto, a RODI procura captar e reter os melhores talentos 
nos seus quadros, disponibilizando uma série de benefícios aos seus cola-
boradores.

Somos uma equipa com mais de 300 colaboradores, cuja competência, dedi-
cação e ambição fazem da RODI uma empresa sólida e com uma constante 
vontade de evoluir.

A RODI está em crescimento e a integração constante de colaboradores 
temporários nos quadros da empresa é um exemplo prático disso. A unidade 
fabril destinada à produção de aros e rodas é a que maior número de colabo-
radores integra e o género feminino tem maior representação.

Dimensão Social

Colaboradores
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46% 
colaboradores
Doméstico54% 

colaboradores
Ciclismo

57% 
colaboradores

Género Masculino

43% 
colaboradores
Género Feminino

 22%                 22%
                 23%

                17%   
   

   
   

  
1
6
%

1ºciclo                  2º ciclo                3ºciclo             Secundár
io
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20
19

63
Temporários

259
RODI

20
18

79
Temporários

236
RODI

20
17

48
Temporários

246
RODI

89% Colaboradores por 
contrato sem termo

Colaboradores por 
contrato a termo

11%
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A RODI tem vindo a celebrar protocolos de cooperação com entidades exter-
nas que visam a atribuição de condições especiais na aquisição de bens e 
serviços para os seus trabalhadores, desde a área da saúde, lazer e bem-
-estar, passando pela financeira à educação, entre outros.

Todos os colaboradores com vínculo contratual à empresa têm direito a um 
seguro de saúde.

Os trabalhadores da empresa estão abrangidos por um seguro de vida.

Numa ótica de desenvolvimento social local têm sido estabelecidos protocolos 
de colaboração com diversas entidades, atribuindo assim vantagens aos 
colaboradores e agregado familiar.  No sentido de proporcionar benefícios 
variados, a RODI tem estabelecido protocolos com diversas entidades que 
proporcionam descontos em bens e serviços tais como: óticas, ginásios, ga-
binetes de fisioterapia, entidades financeiras e combustíveis.

Os colaboradores têm acesso a serviços médicos de medicina curativa e 
preventiva nas instalações da empresa.

Permite que todos os colaboradores, e respetivo agregado familiar, usufruam 
de descontos em todos os medicamentos e ainda da possibilidade de entre-
ga dos medicamentos nas instalações da empresa.

Benefícios
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Segurança e Saúde 
no Trabalho
A RODI entende que a promoção da Saúde e Segurança do trabalho é um 
passo fundamental para a satisfação dos seus colaboradores, melhorando 
desta forma a produtividade e promovendo o sucesso da empresa. 

Com o intuito de promover o ambiente de trabalho e assegurar o desempe-
nho das tarefas de forma segura prevenindo a ocorrência de acidentes, a 
RODI tem desenvolvido ações de sensibilização e consciencialização dos 
colaboradores, incentivando atitudes de prevenção de acidentes de trabalho 
e doenças profissionais.

A RODI considera que a produtividade dos seus trabalhadores está direta-
mente relacionada com a sua qualidade de vida e com a sua saúde mental e 
física. De forma a melhorar a condição de saúde dos trabalhadores, ao longo 
do ano, são desenvolvidas ações de promoção de saúde.

Anualmente são realizados testes visuais ao grupo de trabalhadores que 
executam tarefas exigentes para o campo visual (equipamentos dotados de 
visor, motoristas, radiações óticas). Estas ações têm como objetivo a preven-
ção da saúde ocular.

Periodicamente são realizados rastreios cardiovasculares, com o objetivo 
de sensibilizar os trabalhadores para estilos de vida saudáveis, controlando 
fatores de risco, como hipertensão arterial, tabagismo, diabetes, sedenta-
rismo, stress. Nestas ações são controlados os seguintes indicadores: nível 
de colesterol, pressão arterial, peso e a altura (cálculo do índice de massa 
corporal) e perímetro abdominal. 

Rastreios auditivos rotineiros e um acompanhamento eficaz pode ajudar a 
evitar a perda auditiva permanente induzida pelo ruido. Os exames realiza-
dos (audiogramas) e respetiva análise técnica são sujeitos a avaliação por 
parte da medicina do trabalho, que informa, sensibiliza e reporta ações de 
prevenção. Este exame é realizado anualmente ou bianualmente (de acordo 
com o nível de ruido a que o colaborador está exposto.)
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Anualmente a RODI promove gratuitamente uma campanha de vacinação 
da gripe, da qual todos os interessados podem usufruir.

Ações de ginástica laboral de sensibilização para prevenção de lesões por 
esforço repetitivo, e desenvolvimento de doenças ocupacionais.

Saúde 
no trabalho
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Índices de frequência

Índices de gravidade

A RODI avalia o seu desempenho na segurança através de vários indicadores, 
no entanto são os índices de frequência e gravidade os mais representativos 
da atividade uma vez que consideram o número de acidentes e dias perdidos 
por acidente de trabalho.

Em relação a 2018 verificou-se uma diminuição de acidentes de trabalho 
com trabalhadores temporários. Resultado de uma ação conjunta entre a 
RODI e a empresa de trabalho temporário, promovendo uma formação inicial 
à medida e um acompanhamento mais próximo. No entanto, verificou-se um 
aumento do índice de gravidade, explicado por baixas prolongadas resultado 
de acidentes.

Temporários

Temporários

RODI

RODI

181
87

80
68

20
18

20
18

20
19

20
19

Nr de acidentes de trabalho 
* 1.000.000/nr de horas 

efetivamente trabalhadas

Nr de dias perdidos por acidente 
ou doença profissional 
*1.000.000/nr de horas 

efetivamente trabalhadas
1617 1754

607 795
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São realizados exames de saúde para avaliar a aptidão do trabalhador para 
o exercício da sua atividade, assim como o impacto da execução da tarefa e 
condições em que é prestada na saúde do trabalhador:

Exames de admissão – no início de funções;
Exames periódicos – de 2 em 2 anos ou anuais para menores ou com 
idade superior a 50 anos, 
Exames ocasionais- em caso de alterações e/ou a pedido médico ou 
trabalhador.

É garantida uma análise das atividades, dos componentes materiais (máqui-
nas, equipamentos e produtos), ou outros fatores com influência na saúde 
dos trabalhadores, com o intuito de garantir o seu acompanhamento (vigilân-
cia médica, informação e sensibilização).

Em 2019 houve um acréscimo de 70% relativamente a 2018 dos exames oca-
sionais classificados como outros, representando o maior acompanhamento 
realizado em situações de doença profissional e vigilância médica. 

Outro

2018 - 6
2019 - 33

2018 - 14
2019 - 15

2018 - 168
2019 - 134

2018 - 4
2019 - 5

2018 - 37
2019 - 63

Admissão

Após 
Acidente

Após 
Doença

Periódica
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Ao longo do ano, a RODI promove alguns momentos de convívio para fomen-
tar a motivação e o espírito de equipa dos seus colaboradores. 

Aniversário da empresa
Arraial de Verão
Magusto
Festa de Natal (com distribuição de cabaz a cada colaborador)

Promoção do espírito
de equipa e motivação
dos colaboradores
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“Colaboradores felizes 
são colaboradores 
mais produtivos 
e comprometidos 
com os objetivos 
da empresa!”
Armando Levi
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A identifi cação de espaços e sinalética de orientação e a colocação de pai-
néis informativos estão incluídos no projeto desenvolvido para a promoção 
da comunicação nas áreas da segurança, ambiente, qualidade e recursos 
humanos.
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Além disso, a empresa tem uma publicação, a Newsletter RODI, que é dis-
tribuída trimestralmente a todos os colaboradores da empresa, cujo objetivo 
é informar a equipa sobre as atividades, resultados, investimentos, entre 
outras informações relevantes sobre o dia-a-dia da empresa.  

Em 2019 foi realizado um investimento na cobertura das unidades fabris do 
ciclismo e doméstico. Foram implementadas claraboias com o intuito de pro-
mover iluminação natural associado a um sistema de desenfumagem. Foi 
ainda realizado um reforço do isolamento da cobertura do ciclismo melho-
rando substancialmente o conforto térmico nos postos de trabalho.
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A RODI tem desenvolvido um esforço no sentido de proporcionar cada vez 
melhores condições de trabalho aos colaboradores, através da adoção de 
medidas técnicas e organizacionais. Um exemplo disso foi a melhoria das 
zonas comuns e sociais através da renovação dos balneários, do refeitório e 
dos espaços de convívio dos trabalhadores.

Espaço de convívio

Zona de estacionamento

Zona de estacionamento

BalneáriosRefeitório



RODI INDUSTRIES, S.A. 27
sinks and accessoriesBalneários

A RODI promove ao longo do ano várias ações de formação e sensibilização 
aos colaboradores no âmbito da segurança e saúde no trabalho. São de 
destacar as seguintes:

Ações de formação certificada aos trabalhadores com atividades de carga, 
descarga, circulação, transporte e armazenamento de materiais.

A equipa de manutenção de máquinas, equipamentos e infraestruturas 
assim como os trabalhadores da logística estiveram em formação para tra-
balhos em altura.

Formação e Segurança
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Formação em primeiros-socorros aos colaboradores pertencentes à equipa  
de primeiros socorros.
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Formação às equipas de primeira intervenção sobre o modo de atuação e 
utilização de meios de combate a incêndio.
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Recolha de bens para centro de acolhimento infantil Cáritas 
Apoio a escolas da região – entrega de presentes de Natal a crianças 
carenciadas 
Desporto – apoio a diversos clubes e atletas em diferentes modalidades 
Cultura – apoio a eventos de cariz cultural (ex: Vagos Sensation Gourmet)  
Social – Caminhada solidária

Comunidade
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Fornecedores
Parceiros
Imprensa
Entidades reguladoras

A Rodi procura, em todas as suas atividades, minimizar o seu impacto no 
meio ambiente. Neste âmbito, desenvolveu diversas iniciativas com o objetivo 
de melhorar o seu desempenho ambiental. Atualmente, os principais focos 
são a eficiência energética, o consumo de água e a produção de resíduos. 

A confiança dos nossos stakeholders conquista-se com respeito e transpa-
rência, pelo que procuramos valorizar e cultivar relações íntegras com todas 
as pessoas e organizações que fazem parte da nossa atividade:

A eficiência energética é uma das principais preocupações, ao nível ambien-
tal, o que resulta numa constante procura de alternativas rentáveis e, 
consequente, promoção para uma gestão capaz de diminuir as emissões 
de CO2.

Outros Stakeholders

Dimensão Ambiental
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A unidade fabril do Doméstico é consumidora intensiva de energia. Desta 
forma, está definido e implementado um Plano de Racionalização de Energia 
(PREN) que prevê diversas medidas para a contenção/minimização e con-
trolo dos consumos de energia. 

Apesar de inferior ao consumo do Doméstico, o consumo para o Ciclismo 
demonstrou um ligeiro aumento. 

Embora ao longo dos últimos anos se tenha registado um grande crescimento 
global da Organização, o indicador demonstra uma tendência descendente. 

Para minimizar o consumo de energia de origem não renovável foi feito um 
investimento na instalação de painéis fotovoltaicos que prevê a diminuição 
das emissões em 600 ton de CO2 por ano. Espera-se que os efeitos desta 
implementação sejam sentidos durante o ano de 2020. 

Com o intuito de diminuir o consumo energético e prolongar o tempo de 
vida da iluminação artificial, ao longo dos últimos anos, foram substituídas 
lâmpadas por outras mais eficientes. Foram também instaladas claraboias 
nas áreas fabris o que promoveu a entrada de luz natural e, consequente-
mente a diminuição da necessidade de recorrer à utilização de luz artificial.     

2017 2018 2019

53,1 46,5 47,2
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A água é parte integrante do processo produtivo da Rodi, sendo assim um 
fator monitorizado e controlado. Diariamente são efetuados registos das lei-
turas dos contadores internamente instalados nos pontos de extração e de 
consumo significativo.

Os processos químicos instalados na Rodi são os principais responsáveis 
pelo consumo de água que, ao longo dos últimos anos, tem aumentado. 

Toda a água captada e utilizada é encaminhada e tratada na Estação de 
Tratamento de Águas Residuais Industriais da Rodi. 
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A produção de resíduos é consequência direta de qualquer atividade, como 
tal, a Rodi gere e controla a sua produção, separação e armazenamento a 
nível interno e subcontrata o seu transporte, tratamento e destino final. 

Ao longo dos últimos 3 anos verifica-se uma fixação dos níveis médios de 
produção de resíduos.
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Embora a produção de resíduos não possa ser evitada, a decisão acerca do 
destino final é fundamental para garantir o menor impacto ambiental possí-
vel. 

Nesse sentido a Rodi prima por selecionar fornecedores que garantem o 
melhor destino final possível para o resíduo, dando sempre prioridade a ope-
rações de valorização em relação a destinos de eliminação. 

Para o ano de 2019 verifica-se uma diminuição da percentagem de resí-
duos encaminhados para eliminação em relação aos anos anteriores. Isto 
poderá ser explicado pela melhoria nos processos internos de separação 
associados às soluções e alternativas para gestão apresentadas pelos nos-
sos fornecedores.

Com o intuito de diminuir custos relacionados com a gestão de resíduos 
perigosos, a Rodi está, atualmente, a apostar na contratualização de um 
serviço de panos industriais que tem como base o princípio da reutilização, 
aumentando assim o seu tempo de vida e diminuindo a produção de resídu-
os. Espera-se que os efeitos desta implementação sejam sentidos durante o 
ano de 2020. 

90% 100%
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RODI INDUSTRIES, S.A.
P.O. BOX 1 

3801-551 Eixo, Aveiro
Portugal

+351 234 920 260 
rodi@rodi.pt

rodi.pt

R
S

 R
D

 2
01

9 
P

T
 | 

07
/2

0 
| E

D
1


