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1 - Proponente:
JOINVILLE - CEAJ

CENTRO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE

2-

DOCOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Empresa:

Indústria e Comércio de Metais, Louças Sanitárias e
3 - Atividade:
inox alto padrão e seriado
4-

Data da Fundação: 27 DE AGOSTO DE 1956

5 - Endereço: Av. Edmundo Doubrawa 1001, Zona Industrial Norte,
Pirabeiraba, Joinville /SC CEP: 89.219-502
6-

Telefone: (47) 3451-1236

7-

Dirigente responsável: Guilherme Fessel Bertani – Presidente

8-

Resumo das principais atividades desenvolvidas:

A Docol é uma empresa brasileira que há mais de 65 anos entrega a seus
clientes soluções baseadas em inovação, design e sustentabilidade. A
empresa é uma das líderes do segmento no Brasil e a maior exportadora de
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metais sanitários da América Latina. Em 2019, a Docol adquiriu o controle
operacional da Mekal, empresa líder no segmento de cubas e bancadas de
aço inoxidável para cozinhas de alto padrão. Neste mesmo ano passou a
atuar no segmento de louças sanitárias, oferecendo ao mercado produtos de
altíssima qualidade.
“Temos um plano de negócios que se caracteriza pela observação das
oportunidades. Com mapeamento de mercados específicos, definimos as
ações, os investimentos e as novas tendências. Estamos sempre pesquisando
novos produtos e soluções. Isso envolve um trabalho árduo de estudo, de
contraponto de ideias. É desses questionamentos que surgem as
oportunidades e com esses projetos a gente desenvolve a empresa”, aponta
Guilherme Fessel Bertani – Presidente da Docol.
Uma dessas oportunidades mapeadas é a mais recente aquisição da
empresa, a operação da Franke do Brasil. A multinacional suíça é reconhecida
como líder mundial no desenvolvimento e produção de pias e cubas de inox e
oferece a solução completa em sistema de cozinhas, com uma ampla gama
de produtos altamente profissionais.
E ainda como ação estratégica do plano de expansão, a Docol também
anunciou a intenção de construção de uma nova fábrica de louças em Poços
de Caldas (MG), em comemoração aos 65 anos de empresa e de futuro. A
nova unidade fabril deve iniciar as atividades entre 2023 e 2024, e com isso
planeja estar entre as três maiores fabricantes de louças sanitárias do país. A
fábrica deverá gerar cerca de 500 empregos diretos e 4.000 indiretos na
região.
Cronologia:
1956
Fundação da Docol em Jaraguá do Sul;
1958
Transferência da Metalúrgica Docol para Joinville;
1696
Primeira convenção de vendas Docol;
1975
Parceria com George Rost & Sohne (DAL);
1976
Criação do primeiro folder da Docol, feito pelo artista plástico Jair
Mendes;
1976
A primeira válvula hidromecânica da Docol que impedia o golpe de
aríete saiu da linha de produção em agosto de 1976;
1978
O Maverick Showroom estaciona em frente as grandes lojas de
materiais de construção do país e os profissionais da Docol faziam a
apresentação dos produtos em pleno funcionamento;
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1980
Início da produção de registros, válvulas de sucção e de descarga,
torneiras de jardim e de banheiro, chuveiros e acessórios;
1986
Docol comemora 30 anos com marcos como as alinhas de luxo
inspiradas pela sociedade com a empresa argentina FV/AS e a mudança para
o novo parque fabril, em Pirabeiraba – distrito industrial de Joinville/SC;
1988
Ingo Doubrawa assumi a presidência e permanece por 40 anos à
frente da empresa;
1990
Lançamento da linha DocolMatic, produtos de acionamento
automático com tecnologias próprias. Ao não importar produtos
internacionais, a linha foi exportada para vários países;
1995
A Válvula de Descarga é premiada: o produto se tornou case de
sucesso no segmento de construção civil não apenas pela inovação e
tecnologia, mas por ser uma solução pioneira;
1997
A Docol recebeu o certificado de conformidade com a NBR ISO 9002
para a fabricação de válvulas de descarga, concedido pela consultoria alemã
BRTÜV;
2004
Inauguração do Centro de Treinamento Docol (com a presença do
então governador de SC, Luiz Henrique da Silveira);
2006
Docol completa 50 anos e recebe o Prêmio Top Marcas, concedido
pela Revista Projeto & Design e pelo portal ARCOWeb;
2006
As exportações de produtos Docol já estavam em mais de 40 países;
2008
Lançamento da Docol Magazine, primeira publicação editada por
uma empresa de metais sanitários do Brasil que circulou por cinco anos;
2010
Lançamento da BaseTech, único registro do mercado feito em PVC
com eixo metálico e cartucho cerâmico;
2010
Lançamento do primeiro produto Flex do mercado brasileiro:
Residencial Matic Oásis, torneira de acionamento automático ou manual, que
facilita o uso racional da água nas residências;
2010
Consolidação da liderança na Índia: grupo indiano Jaquar se
interessou pela tecnologia dos produtos economizadores de água Docol;
2011
Docol comemora 55 anos com valorização das ações sociais e
gincanas solidárias;
2011
Docol conquista a América Latina e assume a liderança nas
exportações. A qualidade dos produtos conquistou os mais exigentes
mercados como Cingapura, Austrália e Nova Zelândia;
2014
Docol conquista o Prêmio Época Reclame Aqui – As melhores
empresas para o consumidor;
2016
Docol fornece cerca de 10 mil itens, entre torneiras, chuveiros, e
acabamentos de válvulas de descarga para as Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Parque Madureira, Museu do Amanhã e aeroporto Galeão, todos no RJ,
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também receberam produtos Docol;
2018
Valorização do Design brasileiro e reconhecimento com premiações
mundiais. Docol recebe o primeiro iF Design Awards, com a linha Vougan; NO
mesmo ano, a linha Mix&Match recebeu o Prêmio Good Design Awards e em
2019 o IF, com a mesma linha.
2018
Marca o início do Projeto Domos, quando a empresa abriu as portas
de seu parque fabril para reconhecidos nomes da arquitetura e do design
brasileiro;
2019
Docol anuncia a aquisição do controle acionário da Mekal, empresa
líder no segmento de cubas de cozinha super premium;
2020
A DocolGiro é premiada bi iF Design Awards e a empresa lança seu
novo posicionamento de marca durante a Expo Revestir, em SP. O logotipo
ganha caixa baixa e assinatura “Viva a Água”;
2021
Docol anuncia a aquisição da Franke, a construção de uma fábrica
de louças e o lançamento de um showroom em SP.
Sempre em evolução, a Docol oferece ao mercado soluções cada vez mais
completas e inovadoras para promover o bem-estar e transformar a relação
das pessoas com a água em algo especial.
9-

Feitos relevantes:

A Docol possui produtos que colecionam prêmios e são reconhecidos ao redor
do mundo, incentivam o uso consciente da água e são exportados para mais
de 40 países. Dentre os produtos premiados estão: a linha Vougan com o IF
Design Awards, em 2018; a linha Mix&Match banheiros, que recebeu o
prêmio Good Design Awards também em 2018 e o If Design Awards 2019.
A bica de banho DocolPlay, assinado pelo arquiteto Angelo Bucci recebeu o
prêmio Gold Award em 2020. E a DocolGiro que também foi premiada, em
2020, pelo iF Design Award.
No parque fabril da empresa, uma área com aproximadamente 33% (60.700
m²) de Mata Atlântica mantém-se preservada. A água utilizada no processo
industrial passa por duas estações de tratamento de efluentes, que a devolve
isenta de compostos prejudiciais ao ecossistema. Um compromisso com a
sustentabilidade, com a comunidade e com as próximas gerações. O mesmo
processo é aplicado aos resíduos orgânicos, à chamada água cinza, que
retorna ao meio ambiente, livre de impurezas, após ser purificada na estação
de tratamento.
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A Docol sempre se adequou às mais rigorosas normas de proteção ambiental.
Os exemplos vão desde o sistema de reaproveitamento da água da chuva
até seu reuso no processo galvânico. Ainda neste tema, a Docol reutiliza
latão, areia e diversos outros materiais em sua cadeia produtiva. A reciclagem
é uma preocupação constante. Também avaliamos constantemente a
qualidade do ar e sua ecotoxidade.
No Brasil, somos pioneiros e líderes do segmento na fabricação de produtos
sustentáveis, e a única a obter o selo máximo de economia de água da WELS
(Water Efficiency Labelling Scheme). Nossos produtos contam com
tecnologias que ajudam na economia de água, e oferecemos uma linha de
produtos que se enquadra na certificação LEED.
10 - Informações complementares:
A Docol participa e incentiva eventos do segmento como a DW! Semana de
Design de São Paulo, que completa dez anos em 2021; a High Design, a
Semana Criativa de Tiradentes; as mostras: Modernos e Eternos e 3x4; e a
Brastemp Experience.
A conquista de importantes premiações, não necessariamente ligadas ao
design, no cenário nacional também merece destaque como o Prêmio Top of
Mind Revista Revenda Construção, recebido, sucessivamente, por vários
anos; o Prêmio Época Reclame Aqui recebido em 2019; e a idealização do
Prêmio Novos Arquitetos, iniciativa criada e promovida pela Docol que
valoriza o trabalho de jovens recém-formados e estudantes de arquitetura.
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