
Indústria do calçado cria selo ambiental 

Iniciativa da cidade de Três Coroas pode virar exemplo para toda a cadeia calçadista – 
indústria que no passado já foi associada à poluição. 

 

 

A indústria de Três Coroas (RS), um dos principais pólos de calçados do Brasil, está 
empenhada em servir de exemplo para outras regiões produtivas e outras companhias do 
setor. O ápice desse trabalho foi a criação, pelo Sindicato da Indústria de Calçados de Três 
Coroas, do selo "Produção Consciente = Amanhã Mais Feliz". O certificado atesta que a 
companhia contemplada segue todas as leis ambientais e, além disso, os padrões definidos 
pelo sindicato - englobando produção, armazenamento, transporte e reutilização dos resíduos 
sólidos industriais. 

Para receber o selo, as empresas são auditadas pelo menos duas vezes. O controle é tão rígido 
que, dois meses depois do lançamento, apenas 20 empresas possuem o selo. Ou seja, menos 
de 25% das empresas de Três Coroas. "O processo é trabalhoso, pois não queremos que este 
seja apenas mais um selo verde", atesta Fábio Alberto Ruppenthal, secretário-executivo do 
Sindicato. A Bebecê, que produz 20 mil pares por dia e é uma das grandes da região, está 
entre as 20 já certificadas. Outras cinco fábricas estão por assinar o termo de adesão para se 
adaptar às normas do Sindicato. Além de atestar que as companhias estão em linha com a 
produção limpa - objetivo de toda indústria que se preze hoje em dia - o selo deverá trazer 
ganhos adicionais. Afinal, estará estampado nas caixas de sapato que vão para as lojas, 
beneficiando-se da ainda nascente onda do consumo consciente. 

A cruzada pró-meio ambiente de Três Coroas já vem dando resultados. As companhias 
associadas ao sindicato, 93 no total, ostentam um índice de reciclagem de 68% dos resíduos 
sólidos (plástico, cola, fragmentos de couro). O índice é muito superior à média nacional de 
reciclagem - incluindo aí todos os setores da indústria - que hoje é de 2,3%, segundo a 
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos (Abrelpe). O desempenho 
das indústrias de Três Coroas está se tornando referência para outras regiões do mundo. Um 
grupo de entidades mexicanas que visitaram a região em maio de 2007 estão acertando uma 
nova visita para conhecer melhor os projetos de reciclagem. 
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