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VI. Responsabilidade social e ambiental 

Acreditamos que o principal indicador de sustentabilidade de uma empresa é a geração de lucro e a solidez 
financeira. Este fator denota que os consumidores pagam pelos produtos da empresa mais do que custam os 
insumos extraídos da natureza para fabricar e distribuir estes produtos. Além disso, garante a continuidade da 
empresa e a geração de empregos bem como a satisfação das necessidades de milhões de clientes que compram 
e usam seus produtos. 

Entretanto, reconhecemos que os demonstrativos financeiros nem sempre traduzem todas as interfaces de uma 
empresa com o seu entorno social e ambiental e estes indicadores financeiros podem reagir tardiamente a 
problemas de relacionamento com a sociedade ou meio ambiente. Cientes da nossa responsabilidade como 
Companhia referência em nosso segmento e empregadora de mais de 24 mil funcionários, vimos aprimorando 
nossos processos no sentido de reduzir o consumo de insumos e matérias primas, inclusive água e todas as formas 
de energia e a geração de todo tipo de resíduo, perdas e desperdícios de recursos que não apenas representam 
custos para a empresa mas também exaurem o meio ambiente quando consumidos além do necessário. Com 
estes objetivos temos executado diversas ações ao longo dos anos.  

O foco da Grendene com relação ao Desenvolvimento Sustentável está no tripé: reduzir, reutilizar, reciclar. 
Destacam-se em 2015 as seguintes ações com este foco: 

A Redução do consumo de água potável, onde os investimentos foram na troca de torneiras, caixas de descargas 
de sanitários, mudança da sistemática de irrigação e a implantação de reuso de efluentes em todas as unidades. 
Reutilizamos 40% do nosso efluente tratado em vasos sanitários, mictórios e irrigação. Pretendemos chegar até o 
final do ano de 2016 em 60% de reuso do efluente gerado. Para reutilização de efluente utilizamos o processo de 
Ultrafiltração. Na Grendene, apenas cerca de 20% do consumo de água é utilizado em processos industriais e 80% 
para uso de seu pessoal. 

Continuamos mantendo a atenção especial ao consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos em 
geral. As ações desenvolvidas geraram não apenas redução de custos e riscos operacionais como também um 
menor impacto ambiental.  

Alguns resultados que podem ser destacados, no comparativo com o ano de 2014, são as seguintes reduções: 

1) 20% de consumo de água por par produzido;  

2) 3% de consumo de energia por par produzido; 

3) 9% de geração de resíduos por par produzido; 

 

Como resultado destes projetos e do cuidado que a empresa tem com o meio ambiente a 
Grendene obteve a Certificação de Fornecedores pela ABVTEX (Associação Brasileira do 
Varejo Têxtil), tornando-se a primeira empresa de calçados a receber esse certificado. Esta 
certificação tem por objetivo permitir ao varejo certificar e monitorar seus fornecedores 
quanto às práticas de responsabilidade Ambiental, Social e Relações do trabalho. 

 

 

Também conquistou o 22º Prêmio Expressão de Ecologia na categoria Gestão Ambiental - 
Troféu Onda Verde com o projeto Gestão das Águas – Tratamento e Reuso nas Operações. O 
prêmio realizado pela Editora Expressão é certificado pelo Ministério do Meio Ambiente como 
a maior premiação ambiental do Sul do País e tem como objetivo disseminar as ações de 
empresas e instituições para diminuição dos impactos de poluição no meio ambiente, 
contribuindo para a conservação dos recursos naturais e para a evolução da consciência do 
desenvolvimento sustentável. 

 

 

 


