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Inovações - Lavadora de peças com Bio Circle 
e Super Solv-e na limpeza de matrizes

Portal de resíduos com informações geradas 
diariamente da geração de resíduos e painel 
do indicador: grama de resíduo por par produ-
zido, por fábrica.

 Toalhas Laváveis nos processos de serigrafia



Q1: Título do projeto ambiental participante: Gestão de resíduos - Redução e inovação

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Controle da Poluição

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Grendene S.A
Nome fantasia: Grendene S.A
Setor de atuação: Calçados
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 25/02/1971
Número de colaboradores: 22842

Q4: Informações de contato:
Endereço: Avenida Pedro Grendene, 131
Bairro: Volta Redonda
Cidade: Farroupilha
Estado: Rio Grande do Sul
CEP: 95180000
Telefone com DDD: 54 21099000

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Carlos André Carvalho
Cargo: Gerente de Desenvolvimento Sustentável
E-mail: carlos.carvalho@grendene.com.br
Telefone com DDD: 54 91957697

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 11:42:33sexta-feira, 7 de novembro de 2014 11:42:33
Última modificação:Última modificação:  quinta-feira, 13 de novembro de 2014 05:49:13quinta-feira, 13 de novembro de 2014 05:49:13
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de um diaMais de um dia
Endereço IP:Endereço IP:  201.31.109.102201.31.109.102

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#121
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Taisa Sandolli Rossetto
Cargo: Especialista em Meio Ambiente
E-mail: taisa.rossetto@grendene.com.br
Telefone com DDD: 88 92255239

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 01/04/2013

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 0

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já
foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o
projeto:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q14: O projeto é decorrente de exigências de
órgãos regulamentadores?

Questionado ignorou esta
pergunta

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Os resíduos sólidos são um problema ambiental e de saúde pública, quando não gerenciados de maneira 
adequada. 
Até meados de 2012, o monitoramento dos resíduos gerados na Grendene era realizado no momento da 
disposição final do resíduo, não havendo a segregação na fonte geradora. Dessa forma, muitos resíduos 
recicláveis (subprodutos) eram destinados em aterros sanitários, ou encaminhados para co processamento, 
gerando custos, e riscos. Somado a este fato, existia um grande volume de resíduo armazenado, pela falta de 
alternativas próximas de tratamento e disposição final.
Nesse contexto, observou-se a oportunidade em implementar o gerenciamento de resíduos nas unidades, 
visando a redução de desperdícios, a otimização dos recursos, a reciclabilidade dos produtos, de qualidade 
dos processos e do desenvolvimento dos funcionários, através do Desenvolvimento Sustentável, em todos os 
âmbitos da empresa.
A Grendene é uma empresa de baixo custo, e alto volume de produção. Isso significa que o desperdício 
unitário gera um grande impacto negativo, quando multiplicado ao volume produzido. Os resíduos gerados 
nas operações são traduzidos, em sua grande maioria, em desperdícios de matéria prima, ou resultados de 
ineficiências do processo. Em levantamento realizado internamente, se constatou que o custo do descarte do 
resíduo reflete apenas 5% do custo global, considerando o valor da matéria prima que foi desperdiçada, 
reforçando assim, a relevância da implementação desse projeto.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

O objetivo central do programa é a redução na geração dos resíduos. Assim, o primeiro passo foi 
monitoramento do resíduo gerado, por tipo, dia e processo gerador. Através desse controle, foi possível 
identificar as principais oportunidades de redução da geração na fonte, de onde as ações foram desdobradas. 
É importante ressaltar que só foi possível atingir os resultados alcançados através do envolvimento das 
equipes na solução do problema. No caso desse programa, foram envolvidos: a equipe técnica do 
departamento de desenvolvimento sustentável, a equipe de suprimentos, toda gestão das fábricas, 
operadores da produção, equipes de engenharia de processos, manutenções e laboratórios químicos das 
fábricas.
De maneira mais específica, as ações desenvolvidas nesse programa foram:
- Gestão no gerenciamento de resíduos, incluindo metas gerenciais de redução, com análise crítica mensal;
- Investimentos estruturais para gerenciamento dos resíduos gerados;
- Inovação na redução do consumo de produtos químicos que são agressivos à saúde e ao meio ambiente: 
eliminação do uso de querosene nos processos de matrizaria e manutenção, através do uso de 
desengraxantes biodegradáveis, não tóxicos;
- Mudanças de insumos no processo produtivo: substituição das estopas descartáveis por panos laváveis nos 
processos de serigrafia, pintura, colagem e manutenções.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Para identificar as oportunidades iniciais, e para MOBILIZAR as equipes de gestão da fábrica, para uma 
mudança de comportamento e engajamento nas ações de redução da geração de resíduos, foram realizados 
QUARTEAMENTOS nas caçambas de resíduos, de maneira onde todos puderam enxergar a composição do 
resíduo gerado nos processos.
Nessa atividade, constatamos que mais de 40% era composta por materiais recicláveis (subprodutos), 30% 
eram resíduos contaminados com tinta, óleo, solventes e 26% eram compostos por resíduos comuns não 
recicláveis (porcentagem em relação ao peso). Toda a liderança (supervisão de produção) das fábricas 
acompanhou, e assim se deu o primeiro marco de sensibilização para redução da geração de resíduos.
O principal resíduo gerado nas linhas de montagem, e cuja solução estava ao alcance das mãos eram as 
estopas de malha contaminadas, utilizadas para limpeza de tinta nas telas de serigrafia, para limpeza dos 
pincéis com cola, limpezas de tinta em geral e nas manutenções para limpeza de peças e máquinas.
1) Ação 01: substituição das estopas de malha descartáveis por panos laváveis
Em abril de 2012, o setor de suprimentos realizou o desenvolvimento de fornecedor de serviços de lavanderia 
industrial, que conseguisse atender todas as unidades da Grendene no Ceará, em termos de capacidade de 
atendimento (volume), qualidade e que estivesse adequado às exigências legais ambientais. Nesse momento 
foram desenvolvidos testes pilotos para validação do processo.
Em 2013, foi dado início à substituição gradativa, da estopa de malha pela toalha lavável. O fornecedor 
disponibilizou em comodato nos estoques da Grendene 170.850 unidades da toalha lavável para os 
processos produtivos e 21.000 unidades de toalhas para a manutenção. Essa quantidade foi dimensionada, 
considerando o giro quinzenal dos panos laváveis, e o funcionamento em regime de logística reversa.
Na produção, o uso dos panos laváveis foi incorporado nos procedimentos operacionais, atrelado ao 
processo, e passou a ser item verificado nas auditorias. A troca do pano sujo pelo pano limpo funciona em 
regime de logística reversa, a qual viabilizou o controle de perdas dos panos laváveis.
2) Ação 2 – Inovação: eliminação do uso de querosene nas manutenções e matrizarias
 O querosene é um derivado da destilação do petróleo amplamente utilizado como agente de limpeza em 
diversas ocupações, como de peças, máquinas e moldes. A substância está comprovadamente relacionada à 
enfermidades dermatológicas, hematológicas e respiratórias. A legislação define o querosene como agente 
insalubre, portanto, a eliminação do uso do Querosene impacta diretamente na saúde do funcionário, e na 
redução da geração de resíduos considerados perigosos – Classe I.
O querosene na Grendene é utilizado nas Manutenções e nas Matrizarias, para atividades de limpeza de 
peças e limpeza de matrizes (moldes de calçados da injeção).
O setor de suprimentos desenvolveu junto aos fornecedores produtos a base de micro organismos, não 
tóxicos, não nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, que não gerassem riscos ocupacionais e 
ambientais. Para cada aplicação foi desenvolvido um produto conforme segue:
2.1) Limpeza de peças: o querosene foi substituído pelo produto Bio Circle – L. O produto é utilizado através 
de lavadoras de peças que são fornecidas em regime de comodato pelo fornecedor. A Grendene possui no 
total 11 lavadoras de peças que atendem tanto os setores de manutenções quanto aos setores de matrizarias.
2.2) Limpeza de matrizes nas injetoras: o querosene foi substituído pelo produto Super Solv-E, que é aplicado 
com o auxílio de borrifadores, diretamente na produção. 

3) Ação 3 – Construção das áreas de gerenciamento de resíduos com implantação dos indicadores gerenciais 
com metas de redução
Para viabilização da quantificação dos resíduos gerados por tipo, classe, processo, fábrica, gestor, foram 
construídas as Centrais de Gerenciamento de Resíduos nas unidades, com um investimento total de R$ 
1.092.000,00 nas três unidades produtivas do Ceará, e estabelecidos procedimentos de acondicionamento, 
identificação e transporte dos resíduos gerados nos processos.  Os prédios foram construídos atendendo as 
normas para armazenamento de resíduos perigosos e não perigosos. A partir da quantificação e 
acompanhamento do desempenho, foram estabelecidas metas gerenciais para redução dos resíduos 
gerados. Todos os gerentes possuem meta de redução de 10% na geração de resíduos, por par produzido, 
cuja análise crítica é realizada mensalmente. Cada tipo de resíduo possui um código, e as quantidades 
geradas por gestor é lançada diariamente no sistema para acompanhamento e tomada de ações durante o 
mês corrente, pelo gestor.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

A gestão sustentável da Grendene nas operações visa otimizar, reutilizar, reciclar ou eliminar a geração de 
resíduos nos processos, cujos ganhos são tanto financeiros quanto ambientais.
As ações desse projeto promoveram a redução de riscos ambientais, melhora da imagem da empresa frente à 
clientes e acionistas, redução do impacto no município, com a redução de resíduos enviados para aterro 
municipal, redução de custos com desperdícios de matéria prima, descarte e disposição final de resíduos.
- Com a ação de substituição das estopas descartáveis por panos laváveis, evitamos o descarte de 
aproximadamente 150 toneladas de resíduos perigosos no ano de 2013;
- Com as ações de gerenciamento de resíduos e implementação dos indicadores de geração de resíduos, 
houve uma redução de 39% de resíduos gerados em um ano de operação;
- Redução de 37% de resíduos enviados para aterro sanitário na unidade de Sobral no ano de 2014;
- Redução de 75% dos resíduos enviados para aterro sanitário na unidade de Fortaleza, com redução de 
custos de R$ 9.600,00 por mês;
- Em um ano, a redução de custos global foi de R$ 620.000,00 com descarte e transporte de resíduos, em 
relação à 2013.
A eliminação do uso do Querosene proporcionou ganhos sustentáveis. Além dos benefícios na saúde do 
funcionário, e a redução de geração de resíduos perigosos, reduzimos também insumos e matérias primas 
antes utilizadas em todo o processo que envolviam as trocas das matrizes. O ganho econômico com a 
utilização desse produto nas unidades foi de R$ 8.900,00/mês, com o custo evitado com o consumo de PVC 
e toalhas laváveis utilizadas no processo.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Descarte evitado de 150 toneladas de

estopas contaminadas no ano de 2013.
Resultado 2 Redução de 39% de resíduos gerados nas

unidades
Resultado 3 Redução de custos global foi de R$

620.000,00 com descarte e transporte de
resíduos.

Resultado 4 Redução de 37% de resíduos enviados
para aterro sanitário na unidade de Sobral

Resultado 5 Redução de 75% dos resíduos enviados
para aterro sanitário na unidade de
Fortaleza

Resultado 6 Economia de R$ 8.900,00/mês com a
eliminação do uso querosene.

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

A Grendene foi fundada em 1971 e é uma das maiores produtoras mundiais de calçados. Possui tecnologia 
proprietária e exclusiva na produção de calçados para os públicos feminino, masculino e infantil. A 
Companhia é detentora de marcas reconhecidas e de sucesso, como Melissa, Grendha, Ilhabela, Zaxy, Rider, 
Cartago, Ipanema, Pega Forte, Grendene Kids e Grendene Baby. Além disso, atua também através de 
licenciamentos de celebridades e personagens do universo infanto-juvenil.

A Grendene é totalmente integrada, com capacidade instalada de 250 milhões de pares/ano em suas seis 
unidades industriais, compostas por 13 fábricas de calçados, matrizaria e fábrica de PVC para consumo 
próprio na produção de calçados; com uma logística de distribuição que atinge desde distribuidores a 
varejistas tradicionais e não tradicionais em todo o território nacional e no exterior. 

As unidades industriais estão distribuídas: (i) Estado do Ceará, nas cidades de Sobral (1993), matriz (sede 
social) e maior planta, com sete fábricas de calçados e uma de PVC; Fortaleza (1990), duas fábricas de 
calçados e componentes de PVC; Crato (1997), uma fábrica de calçados e de componentes em EVA; (ii) 
Estado do Rio Grande do Sul, nas cidades de Farroupilha (1971), duas fábricas de calçados e sede 
administrativa; e Carlos Barbosa (1980), matrizaria; e (iii) Estado da Bahia, uma unidade na cidade de 
Teixeira de Freitas (2007). 
Acreditamos que o principal indicador de sustentabilidade de uma empresa é a geração de lucros 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.
Entretanto, reconhecemos que os demonstrativos financeiros nem sempre traduzem todas as interfaces de 
uma empresa com o seu entorno social e ambiental. Cientes da nossa responsabilidade como Companhia 
referência em nosso segmento e empregadora de mais de 25 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 reduzir 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.
Mantivemos atenção especial ao consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos. 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 2012, são as seguintes 
reduções:
1) 6,54% de consumo de água por par produzido;
2) 4,42% de consumo de energia por par produzido;
3) 5,40% de geração de resíduos por par produzido;
Realizamos testes pilotos de eficiência energética, como por exemplo, o uso dos motores de indução de alta 
eficiência e outras soluções tecnológicas para o uso adequado dos equipamentos. Como resultado, levando 
em conta somente o piloto com motores de indução (alta eficiência) tivemos uma redução de 173.524 
kWh/ano e uma redução de emissão de 161 Ton./CO² ano (base inventário emissões de CO² - MCT/Nov-13). 
Também iniciamos, de forma gradativa, a substituição da iluminação das nossas operações e escritórios por 
lâmpadas LEDs, sabidamente mais eficientes no consumo de energia.
Também realizamos diversas ações de conscientização dos funcionários no consumo de energia (usar o ar 
condicionado de forma racional) de água (relatar quaisquer vazamentos e cuidar que as torneiras sejam 
fechadas), de papel (diminuir as impressões de relatórios e documentos), coleta seletiva de lixo e redução de 
resíduos em geral.
Também não faltaram ações conjuntas com clientes e um dos exemplos foi à participação da 3ª edição do 
programa de ponta a ponta do Wal-Mart.
Realizamos ações em uma de nossas linhas de produtos que resultaram na redução do consumo de 45 
toneladas de material virgem, redução do consumo de 74mil kWh e consequentemente a emissão de 68 
toneladas de kWh de emissões de CO².
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Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Outros (especifique)
Funcionários e população do município.

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://static.grendene.mediagroup.com.br/re

latorio/886_Relat_ADM_2013.pdf

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada?
Outra(s) (especifique) ABVTEX

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.
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