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P2: Título do projeto ambiental participante: Áreas de Preservação Ambiental

P3: Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Conservação de Recursos Naturais

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.

Baseado em seus valores e seu compromisso com a 
sustentabilidade, o Grupo Malwee mantém três áreas 
de preservação ambiental: o Parque Malwee, a 
denominada Reserva Fontes e Verdes, uma Reserva 
Particular do Patrimônio Natural Estadual (RPPNE) e o 
Pico Malwee. Juntos, estes locais somam 
aproximadamente 4,2 milhões de metros quadrados de 
área preservada que já foram objeto de estudo de 
instituições e universidades. O objetivo de manter estas 
três áreas de preservação vai além do intuito de 
contribuir no presente, mas também de garantir que as 
gerações futuras possam ser beneficiadas por estes 
espaços e envolver a comunidade a fim de desenvolver 
nela a cultura da sustentabilidade e da preservação 
ambiental.

P5: Sobre a organização participante:
Razão social: Malwee Malhas
Nome fantasia: Grupo Malwee
Setor de atuação: Moda
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 04/07/1968
Número de colaboradores: aproximadamente 12 mil

P6: Informações de contato:
Endereço: Rua Bertha Weege 200
Bairro: Barra do Rio Cerro
Cidade: Jaraguá do Sul
Estado: Santa Catarina
CEP: 89260-900
Telefone com DDD: (47) 2107-7000

COMPLETASCOMPLETAS
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   quarta-feira, 28 de outubro de 2015 18:37:17quarta-feira, 28 de outubro de 2015 18:37:17
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 28 de outubro de 2015 18:54:11quarta-feira, 28 de outubro de 2015 18:54:11
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:16:5400:16:54
Endereço IP:Endereço IP:  201.14.131.70201.14.131.70

PÁGINA 2: Informações cadastrais:
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Stephani Luana Loppnow
Cargo: Analista de Comunicação Institucional
E-mail: stephani.l@malwee.com.br
Telefone com DDD: (47)2107-7237

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo: Taise Beduschi
Cargo: Gestora de Sustentabilidade
E-mail: taise.b@malwee.com.br
Telefone com DDD: (47)2107-7016

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Guilherme Weege
Cargo: CEO
E-mail: mariane.c@malwee.com.br
Telefone com DDD: (47)2107-7012

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012) 1978

P11: O projeto está em andamento? Sim

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

O respondente ignorou esta pergunta

P13: Número de pessoas que participaram do projeto:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")

O respondente ignorou esta pergunta

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram
beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o valor
numérico, ex.: "5.850")

O respondente ignorou esta pergunta

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto: O respondente ignorou esta pergunta

P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos
regulamentadores?

O respondente ignorou esta pergunta

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:
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P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)

O fundador da empresa, Wolfgang Weege (in memoriam), visionário nos negócios e comprometido por princípio 
ideológico com a preservação dos recursos naturais, tinha como grande desafio conseguir aliar o crescente 
desenvolvimento econômico com a preservação e conservação da natureza. Em 1975, em sua primeira viagem à 
Europa, conheceu diversos lugares, o que resultou na inspiração para a criação de um parque e foi então que resolveu 
dar início à estudos de implantação e planejamento do que viria a ser o Parque Malwee. Com 1,5 milhão de metros 
quadrados, essa área adquirida pela empresa era um grande campo com pouquíssima vegetação nativa. Sem 
atividade econômica recente, mas também sem qualquer processo de recuperação da mata degradada, era uma área 
sem utilização até o final dos anos 60. A partir dessa escolha, Wolfgang Weege passou a pesquisar sobre criação de 
parques, e em seguida, mapeou um longo processo de implantação do Parque Malwee, que duraria cinco anos. Com a 
aquisição de espécies exóticas trazidas de várias partes do mundo e o plantio de muitas das espécies típicas da região 
norte do Estado de Santa Catarina, o sonho tornou-se realidade e desde lá a empresa busca adotar práticas e 
iniciativas que tenham este foco, olhando sempre para o futuro inspirada por seu fundador.
Desde o seu início, a empresa sempre buscou atuar no mercado com o menor impacto possível e ao mesmo tempo 
contribuir com o meio ambiente e a comunidade, sendo que neste sentido adotou processos, matérias primas e 
iniciativas que visam atingir estes objetivos.
O Grupo Malwee conta ainda com outras duas áreas, o Pico Malwee (que possui cerca de 1,4 milhão de metros 
quadrados de área verde nativa preservada, atuando como uma das poucas reservas existentes da Mata Atlântica) e a 
Reserva Fontes e Verdes, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual (RPPNE) que possui uma área 
aproximada de 1,3 milhão de metros quadrados e 21 nascentes. 
Juntos, estes locais somam aproximadamente 4,2 milhões de metros quadrados de área preservada que já foram 
objeto de estudo de instituições e universidades, como é o caso da Universidade Regional de Blumenau (FURB) que 
analisou e catalogou diversas espécies de aves. Há ainda, projetos pilotos realizados no Parque Malwee em que 
ocorrem a educação e conscientização de crianças e adolescentes de escolas de todo o estado de Santa Catarina.
O objetivo de manter estas áreas de preservação vai além do intuito de contribuir no presente, mas também de garantir 
que as gerações futuras possam ser beneficiadas por estes espaços e envolver a comunidade a fim de desenvolver 
nela a cultura da sustentabilidade e da preservação ambiental.
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P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)

Desde a sua criação em 1978, o Parque Malwee, situado em Jaraguá do Sul (SC), é aberto ao público gratuitamente, 
promovendo a relação entre o homem e a natureza. Com mais de 35 mil árvores, 133 espécies de aves catalogadas e 
16 lagoas, possui ainda espécies nativas da Mata Atlântica, bem como espécies exóticas trazidas de outras partes do 
planeta. 
Segundo estudo de avifauna realizado por Piontkewicz e Zimmermann (2013) encontram-se no Parque algumas 
espécies consideradas vulneráveis no estado de Santa Catarina, como a Piculus flavigula (pica-pau-bufador), a 
Amadonastur lacernulatus (gavião-pombo-pequeno) e a Sporophila frontalis (pixoxó). Assim, pode-se afirmar que o 
Parque contribui com a melhora da situação da biodiversidade, protegendo ecossistemas, espécies e a diversidade 
genética. 
O local foi aperfeiçoado ao longo dos anos, com base em alguns princípios: 
• O Parque deveria ser de livre acesso, gratuito e com estímulo à participação da comunidade; 
• O Parque ofereceria ao público elementos para, a partir da convivência com os recursos naturais e a contemplação 
das belezas vivas do Parque, despertar nas pessoas a consciência para a importância da preservação da natureza; e 
• A cultura, seja por meio da inserção de elementos das artes plásticas ou da produção de exposições, cursos e 
espetáculos ao ar livre, seria uma ferramenta de preservação histórica e de incentivo à participação popular. 

Para atender a população e turistas que visitam o local, a estrutura do Parque conta com churrasqueiras e espaço de 
eventos, trilhas para caminhada, quadras e campos de futebol, ginásio de esportes, dois museus e duas opções de 
restaurantes, um labirinto formado por plantas e uma pista de bicicross (que sedia etapas de campeonatos).
Além do Parque Malwee, a empresa também mantém a Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual (RPPNE), 
nomeada de Reserva de Fontes e Verdes. Averbada em 2011, possui uma área aproximada de 1,3 milhão de metros 
quadrados e abrange os municípios de Jaraguá do Sul e Rio dos Cedros. A Reserva é responsável por preservar 
florestas e 21 nascentes integrantes da microbacia do Rio Jaraguá, em uma altitude de até 700 metros. Assim, 
contribui para reduzir as pressões diretas sobre a biodiversidade e promover o uso sustentável do local, além de 
melhorar a situação da biodiversidade, protegendo ecossistemas, espécies e diversidade genética. Assegurando a 
perpetuidade de uma área praticamente intocada, onde foram encontradas diversas espécies de animais e plantas, 
entre elas algumas ameaçadas de extinção.
Outra iniciativa que reafirma o compromisso com a preservação ambiental que a empresa mantém desde o seu início é 
o Pico Malwee, situado também em Jaraguá do Sul e que possui cerca de 1,4 milhões de metros quadrados de área 
verde nativa preservada, atuando como uma das poucas reservas existentes da Mata Atlântica. A área é mantida para 
fins de conservação ambiental, mas sua biodiversidade e interesse ecológico ainda não foram mapeados.
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P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)

O Parque Malwee foi uma das maiores demonstrações desta preocupação e amor à natureza. Hoje, com cerca de 1,5 
milhão de metros quadrados de área, abriga 16 lagoas, mais de 35 mil árvores e uma infinidade de espécies animais. 
Aberto todos os dias da semana e com entrada gratuita, o local reserva ainda diversos espaços de cultura e esporte, 
como é o caso do Museu Wolfgang Weege, que conta com três espaços de exposição, a pista de bicicross, dois 
restaurantes, entre outros, sendo uma área que atende não só a comunidade local, mas também é um ponto turístico 
referência para todo o estado de Santa Catarina, recebendo turistas dos mais diversos lugares do Brasil. 
Essa insfraestrutura, além de proporcionar conforto aos visitantes, também é uma forma de atrair um público 
significativo e mostrá-lo que é possível idealizar, planejar, executar e manter uma área de preservação ambiental e de 
contato com a natureza, sendo assim um ponto atrativo para visitantes, os quais são foco para o projeto de educação 
ambiental previsto pela empresa. 
Em 2014 o Grupo Malwee realizou o projeto piloto de Educação Ambiental no Parque, que atingiu 532 alunos de uma 
escola municipal, 13 professores e 17 voluntários, englobando atividades de conscientização ambiental, preservação 
da fauna e flora local e engajamento entre os públicos envolvidos. Nesse contexto, foi mantido contato com a 
Secretaria Municipal de Educação para continuidade e expansão do projeto. 
Além disso tudo, no Parque Malwee há ainda uma casa no estilo enxaimel construída em 1938 (Museu II) e outra em 
estilo colonial, de 1945 (Museu I). Essas duas casas, mais o Espaço de Cultura Popular, abrigam o acervo do 
complexo Museu Wolfgang Weege, localizado dentro do Parque Malwee e mantido desde 1988. Os três espaços 
guardam relíquias culturais com mais de 1.700 peças, que vão desde coleções de moedas e cédulas, máquinas de 
escrever e rádios, até trajes e utensílios do cotidiano vivido há mais de 150 anos dos imigrantes que colonizaram a 
região. Uma ferramentaria e equipamentos da Firma Weege e teares do próprio Grupo Malwee também fazem parte 
do acervo. O museu está inscrito no Sistema Nacional de Museus do Brasil. 
O Espaço de Cultura Popular Bertha Weege abriga peças que nos remetem a uma viagem no tempo, por meio de 
equipamentos agrícolas, meios de transporte e maquinários do cotidiano do final do século XIX e início do século XX. 
Estão lá uma raladeira e uma prensa de mandioca, o arado, a semeadeira, o carro-de-boi e canoas utilizadas para a 
prática da pesca no litoral de Santa Catarina. Também estão expostas lá bicicletas de várias épocas e origens, 
carroças, troles e motocicletas. 
O Museu I encanta visitantes com seu acervo indígena e os fragmentos arqueológicos encontrados na região. Objetos 
que demostram o avanço tecnológico dos meios de comunicação como televisão e aparelhos de som, desde o 
gramofone até tocadores de CD, a transformação dos relógios, desde os relógios de bolso, de parede e despertadores, 
até os relógios de pulso, equipamentos de defesa pessoal e acessórios de indumentária oficial, minerais de todo o 
Brasil, artigos de uso pessoal dos índios Caiapós do Mato Grosso do Sul e Xokleng de Ibirama, ferros de passar e 
muitos outros relacionados à vida doméstica, de trabalho, estudo e lazer também estão expostos no Museu I.
Já o Museu II conta com uma coleção de moedas e cédulas de mais de 50 países e ainda uma coletânea de 
equipamentos que contam o desenvolvimento da telefonia e da informática, dos ábacos aos computadores. Os 
espaços abrigam ainda exposições temporárias da produção artística regional e trabalhos acadêmicos.
A Reserva possui seu Plano de Manejo (documento técnico que estabelece o zoneamento e as normas para o uso da 
área e dos seus recursos naturais, a fim de cumprir os objetivos estabelecidos na criação da Unidade de Conservação) 
que está em fase de aprovação no órgão ambiental local. Este Plano de Manejo identificou três espécies da flora 
catalogadas em extinção como Euterpe edulis, Ocotea catharinensis e Dicksonia sellowiana e três espécies da fauna 
ameaçadas de extinção, a Leopardus triginus (gato-do-mato-pequeno), a Leopardus wiedii (gato-do-mato-maracajá) e 
a Leopardus pardalis (jaguatirica). Além dessas espécies, identificaram-se duas espécies de aves ameaçadas de 
extinção em Santa Catarina, a Amazona vinacea (Papagaio-de-peito-roxo) e a Aburria jacutinga (Jacutinga), além de 
espécies em perigo e vulneráveis devido à caça e a perda de habitat, como Penelope obscura, Odontophorus c. 
capueira, Oxyruncus cristatus, Tinamus dolitarius, Spizaetus tyrannus, entre outras.
E há ainda o Pico Malwee (que possui cerca de 1,4 milhão de metros quadrados de área verde nativa preservada, 
atuando como uma das poucas reservas existentes da Mata Atlântica)
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P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

O Parque Malwee hoje é referência nacional em preservação ambiental e uma forma de retribuição do Grupo Malwee à 
toda a comunidade. O local reforça o compromisso da empresa, de trabalhar pela conservação ambiental e pela 
sustentabilidade, assim como pelo respeito às pessoas, o bem-estar e a harmonia da família a partir de cada atração 
que o parque proporciona. E, apesar de ter sido um Parque totalmente construído (com espécies nativas e exóticas), o 
resultado final obtido não diminui seu valor ambiental. A densa vegetação formada, aos olhos de um leigo, dificilmente 
revela à primeira vista sua não originalidade. Da mesma forma, as espécies animais, inclusive peixes, aves e insetos, 
também parecem ignorar tal fato, tamanho o volume e harmonia na convivência de diversas espécies típicas da região 
ou remanescentes da Mata Atlântica, como é o caso dos tucanos e dos sabiás. 
Ainda que a administração tenha sido passada integralmente à Associação Recreativa Malwee (Armalwee), os custos 
de manutenção, assim como os investimentos no Parque, são um compromisso do Grupo Malwee. Atualmente, cerca 
de R$ 1,18 milhão anuais são investidos com folha de pessoal e na manutenção da área, como por exemplo 
contratação de serviços necessários à preservação do espaço, como restauração de monumentos e estudos 
ambientais. Estima-se que, desde a sua criação, tenham sido investidos cerca de R$ 58 milhões, além do valor da 
própria área, avaliada em 2012 em R$ 45 milhões.
Não há dúvida de que os resultados alcançados com a implantação do Parque Malwee durante estes quase 37 anos 
são muitos e, alguns, incalculáveis do ponto de vista econômico ou intangíveis sob o aspecto dos benefícios causados 
às pessoas, à sua qualidade de vida, à melhoria da sua percepção e sensibilidade para a importância de se preservar 
os recursos naturais. 
Porém, é importante frisar que o objetivo maior de conservação da área, da sua vegetação e dos seus animais, 
levaram a um outro ganho de grande valor para a vida urbana: a convivência da população com um santuário 
ecológico que traz qualidade de vida para as pessoas, opções de lazer e esporte e, ainda, alimenta o ciclo 
preservacionista na medida em que introduz milhares de adultos e crianças na educação ambiental. 
O contato frequente das pessoas que visitam o Parque Malwee com a natureza e com os benefícios que ela 
proporciona é, por si só, uma eficiente campanha de preservação dos recursos naturais. 
Os alunos das escolas que visitam estes espaços também já descobriram, há muito tempo, esse importante local para 
o estudo e aplicação de teorias e leituras vistas em sala de aula. São inúmeros os projetos escolares já desenvolvidos 
dentro do Parque Malwee por crianças e adolescentes de todas as idades. 
O Parque também é sede de muitos grupos em excursão. Turistas e turmas da terceira idade constituem outro grupo 
importante de visitantes do Parque Malwee. Por ser gratuito, várias associações e clubes comunitários das cidades da 
região do Vale do Itapocu direcionam seus integrantes para atividades recreativas ali. Como o Parque Malwee possui 
entrada gratuita, não é possível contabilizar os visitantes que o local recebe, entretanto, apenas o Museu Wolfgang 
Weege (localizado lá) recebe anualmente cerca de 32 mil visitantes
A proposta do Parque Malwee, através dos inúmeros elementos que compõem esse universo, é de instigar, provocar e 
informar as pessoas para a conscientização na preservação, valorização e respeito, seja dos recursos naturais, seja 
pela diversidade cultural. Um passeio no Parque Malwee traz em si a consciência em tentar-se transformar o presente, 
buscando um futuro mais sustentável, mais feliz e mais consciente. 
Como já mencionamos anteriormente, as áreas de preservação ambiental que o Grupo Malwee mantém, juntas somam 
cerca de 4,2 milhões de metros quadrados de área, o que por si só já representa um número significativo referente ao 
seu benefício, além da comunidade local, regional e de todo o Estado. Podemos considerar como principal área 
beneficiada todos os municípios limítrofes e próximos às três áreas de preservação do Grupo Malwee, que fazem parte 
do Vale do Itapocu e Médio Vale do Itajaí, somando 21 municípios e mais de 900 mil pessoas considerando apenas 
esta área de abrangência. 
Na Reserva Fontes e Verdes houve investimento de mais de R$ 3,2 milhões de reais e no Pico aproximadamente R$ 8 
milhões. 
Desta forma, fica evidente a atuação do Grupo Malwee no que diz respeito à áreas de preservação ambiental, a 
conscientização e seu compartilhamento com a sociedade, trazendo benefícios incalculáveis, não apenas do ponto de 
vista econômico, mas muito mais social, ambiental e de valores, influenciando ativamente o presente, passado e futuro.

P21: 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 Para melhor entendimento do patrimônio

natural do Parque e dos investimentos ali
realizados, descrevemos a seguir algumas
características físicas do local e investimentos
em infraestrutura realizados ao longo destes
quase 37 anos de existência do Parque
Malwee: 1) A área de 1,5 milhão de metros
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quadrados totalmente implantada e conservada
é monitorada full time para coibir possível
ocorrência de degradação pela mão humana
ou eventos de ordem natural, entre eles,
incêndios, caçadas de animais e apreensão de
aves silvestres e despejo de lixo. 2) Existem 16
lagoas no Parque, sendo que a maior delas
possui mais de 100 mil metros quadrados.
Todas as lagoas recebem monitoramento de
qualidade da água e de espécies. Em algumas
delas, é possível observar a incidência das
ninféias, tipo de planta aquática que é o
símbolo do Parque Malwee, também
conhecidas como flor de lótus. Essa espécie
povoa várias das lagoas do Parque, conferindo
um ar exótico à paisagem. 3) Nada menos do
que 35 mil árvores, de várias espécies
brasileiras e estrangeiras. Além de espécies
nativas, outras foram agregadas no decorrer
dos anos, como o Jambo, espécie existente em
apenas algumas regiões do País. Há ainda,
uma espécie de Pinus Japonês, cuja semente
foi trazida por Wolfgang Weege em uma visita
à um templo budista no Japão. Paralelamente,
há árvores e palmeiras originárias da Polinésia
e, ainda, 4 mil ciprestes Bidwille. Entre as
árvores mais exóticas, há limoeiros raros, o
côco-anão, a nozeira pecan, o flamboyant, a
cerejeira, as araucárias e uma grande
plantação de palmitos. 4) Uma população
significativa da fauna local também povoa o
Parque de forma sustentável. Vários grupos de
espécies animais de pequeno e médio porte e
centenas de espécies de aves coabitam o
sistema ecológico ali preservado. Nenhum
animal é mantido em cativeiro, isto é, todos tem
trânsito livre pelo parque. 5) Para agregar valor
ao espírito contemplativo do Parque, algumas
obras de arte e projetos culturais foram
instalados no parque, a saber: a) O complexo
do Museu Wolfgang Weege, composto por três
espaços que abrigam o acervo mencionado
acima. b) O passeio no Parque Malwee
possibilita que os visitantes conheçam um
pouco dos elementos da cultura grego-romana
representados através de estátuas dos deuses
da mitologia grega, o Pantheon em que estão
preservadas as cinzas do Sr. Wolfgang Weege
e o um grande labirinto (feito de plantas) que
nos remete à lenda de Minotauro. c) Há
inúmeras esculturas ao longo da área do
parque. Podemos destacar algumas como a
estátua da sereia de Copenhage, uma réplica
da estátua da liberdade dos Estados Unidos e
estátua da costureira (1981). Outras obras,
harmoniosamente colocadas entre as árvores,
são uma âncora de navio, o locomóvel
(geradores de energia) e o canhão, assim
como a “ponte coberta”, uma réplica das
primeiras pontes construídas na região de
Jaraguá do Sul. d) O maior mosaico em painel
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do Brasil e da América Latina está no Parque
Malwee. A obra, inspiração do artista plástico
de Jaraguá do Sul, Paulico, conta a história dos
100 anos da Firma Weege, antecessora do
Grupo Malwee. São 14 painéis que formam um
mosaico de 600 metros de extensão e utiliza 1
milhão e 850 mil peças. 6) Como estímulo à
prática esportiva e consequente melhoria da
saúde e da qualidade de vida, o Parque
Malwee implantou alguns equipamentos que
hoje são amplamente utilizados pelos usuários,
a saber: a) Ao redor da lagoa maior - 100 mil
m² - foi implantada uma pista de caminhada e
prática de corrida, com 1.870 metros de
extensão. b) A amplitude dessa lagoa também
permite a prática segura de outros esportes
náuticos, como jet-ski e atividades aquáticas
como o pedalinho. c) Uma pista de bicicross foi
construída para servir de treino e incentivo à
prática esportiva. Hoje é a sede de várias
competições estaduais, nacionais e até
internacionais. d) Todo o Parque Malwee pode
ser visitado de carro, bicicleta, moto ou mesmo
à pé, possuindo aproximadamente 15 km de
estradas calçadas e transitáveis com
estacionamentos distribuídos ao redor da lagoa
e em outros pontos. e) Uma academia, com
cerca de 300m² e vários equipamentos para
musculação, trabalho aeróbio e alongamento,
está inserida dentro do Parque e conta com a
supervisão de profissionais de educação física.
Entretanto, este espaço do parque é restrito
aos colaboradores do Grupo Malwee. f) O
ginásio de esportes é um espaço destinado
também aos colaboradores para torneios
internos e práticas esportivas. Na área externa,
o Parque possui um campo de futebol society
oficial com gramado sintético. Um campo suíço
oficial e uma quadra de areia completam o
complexo esportivo bem estruturado, com
vestiários e arquibancadas. 7) O lazer e a
recreação são outros benefícios do Parque.
Muitas pessoas, principalmente moradores de
Jaraguá do Sul e de cidades vizinhas, levam
suas famílias ao parque buscando o lazer. Para
isso alguns equipamentos foram instalados, a
saber: a) Um grande espaço coberto para
eventos, com capacidade para 5 mil pessoas,
foi construído em um investimento de
aproximadamente R$ 700 mil reais. O projeto
arquitetônico, totalmente integrado à natureza,
contempla 12 churrasqueiras individuais e um
grande salão para realização de eventos. A
participação é totalmente gratuita e aberta a
qualquer cidadão. b) Outra opção de lazer para
a comunidade são os passeios de pedalinho e
bicicletas que, a partir da parceria com uma
empresa, é possível locar nos finais de semana
e feriados, a preços populares. As bicicletas
são familiares, para até três pessoas e com
toldo de cobertura, e os pedalinhos, alegria da
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garotada, são inspirados em personagens e
cenários de desenhos infantis. c) Ao redor dos
lagos encontram-se choupanas para utilização
dos visitantes, todos com churrasqueiras
individuais que nos finais de semana ficam
lotados. d) Dois restaurantes também são uma
opção para excursões e visitantes. O
Restaurante Armalwee oferece um cardápio
bastante variado e o Restaurante Típico traz
para os visitantes a culinária alemã. Os dois
espaços são sedes de eventos como
casamentos e eventos empresariais. e) Há
também espaços para oração. Um oratório e
uma cruz ecumênica, estão no espaço para
momentos de preces dos visitantes.

Resultado 2 Como já mencionamos anteriormente, as áreas
de preservação ambiental que o Grupo Malwee
mantém, juntas somam cerca de 4,2 milhões
de metros quadrados de área, o que por si só já
representa um número significativo referente
ao seu benefício, além da comunidade local,
regional e de todo o Estado.

Resultado 3 Podemos considerar como principal área
beneficiada todos os municípios limítrofes e
próximos às três áreas de preservação do
Grupo Malwee, que fazem parte do Vale do
Itapocu e Médio Vale do Itajaí, somando 21
municípios e mais de 900 mil pessoas
considerando apenas esta área de
abrangência.

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim

PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:
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P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)

O Grupo Malwee traz consigo uma história que promove a preservação dos recursos naturais e o respeito às pessoas, 
e a clareza da importância deste direcionamento, alavancou um posicionamento proativo e inovador. Muito antes do 
conceito de sustentabilidade ser difundido, a empresa já assumia postura proativa com o respeito aos seus 
colaboradores, à sociedade e ao meio ambiente, uma responsabilidade natural que vem da essência dos seus 
fundadores e que permeia ao longo das gerações.
Destaca-se pelo pioneirismo e notória atuação no campo da sustentabilidade, incorporando tecnologias e processos 
inovadores que vão do reaproveitamento de garrafas PET como matéria-prima, ao reuso de até 200 milhões de litros 
de água por ano no processo produtivo. Dentre as ações de responsabilidade socioambiental que o Grupo Malwee 
desenvolve, destacamos neste ano de 2015 o lançamento do Plano de Sustentabilidade 2020, elaborado de forma 
participativa, com a participação de mais de 100 pessoas das mais diversas áreas, a partir das diretrizes que norteiam 
o trabalho da empresa há quase 50 anos, o documento reforça o comprometimento com as causas socioambientais 
por meio da de um conjunto de objetivos e metas os quais orientarão nossas decisões e ações acerca das atividades 
da cadeia de valor do grupo ao longo dos anos. 
Este cuidado com a sustentabilidade é  prioridade e sempre esteve presente no negócio, sendo que o desafio é 
produzir moda sendo cada vez mais inovadores em nossos processos e produtos, ao mesmo tempo em que 
estimulamos o consumo consciente. Atualmente, o Grupo Malwee já atua na busca de matérias-primas, processos e 
outros materiais que tenham menor impacto socioambiental. Exemplos disso são a malha PET, o uso de algodão 
desfibrado, jeans sustentável, poliamida biodegradável, algodão orgânico, uso de amaciante de cupuaçu no processo 
de tingimento e o reuso de água no processo produtivo. A malha PET é desenvolvida com fios provenientes do 
poliéster fabricado a partir de garrafas PET recicladas, sendo que já transformamos mais de 16 milhões de garrafas 
PET em moda. Os resultados acerca dos compromissos contidos no Plano de Sustentabilidade 2020 são publicados 
nos moldes da Global Reporting Initiative – GRI – anualmente divulgando informações referentes ao seu desempenho 
social, ambiental e econômico, sendo que este ano o Grupo apresentou seu primeiro Relatório de Sustentabilidade 
trazendo análise do desempenho do Grupo no último ano. A apresentação do documento está integrada ao Plano de 
Sustentabilidade 2020 do Grupo e evidencia o engajamento com um modelo de gestão transparente e focado na 
sustentabilidade de toda a cadeia de valor que compõe o negócio. O material expõe as iniciativas do Grupo Malwee, 
considerando os aspectos econômicos, sociais e ambientais, além de abranger os temas institucionais da empresa. O 
Plano 2020 e o Relatório de Sustentabilidade são parte da estratégia de fazer com que fornecedores, clientes, 
colaboradores, comunidades, governos e até concorrentes conheçam os valores e planos do Grupo. A partir do 
exemplo, a empresa acredita que pode engajá-los em ações que promovam efetiva transformação no setor de moda e 
na comunidade. 
Este ano o Grupo Malwee também foi um dos patrocinadores oficiais da Hora do Planeta 2015 e produziu a camiseta 
oficial do evento, um modelo confeccionado com tecido PET e tinta especial, livre de ftalatos e metais pesados e que 
brilha no escuro. Além disso, no início deste mês de junho o Grupo aderiu ao Pacto Global da ONU assinando a Carta 
Compromisso que busca mobilizar a comunidade empresarial rumo ao desenvolvimento sustentável.  Com o pacto, a 
empresa se compromete a alinhar suas operações e estratégias com os dez princípios universalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Organizações comunitárias,

Entidades educacionais,
Outros (especifique)
O meio ambiente e sociedade como um todo.

P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?

Divulgou em 2015

P26: 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://grupomalwee.com.br/uploads/arquivos/rel

atorio-de-sustentabilidade.pdf
Link 2: https://www.facebook.com/grupomalwee
Link 3: http://www.grupomalwee.com.br/sustentabilida

de/#historia-sustentavel
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P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Sim

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

P30: Por quais normas a organização é certificada? Outra(s) (especifique) ABVTEX

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Não

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:
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