Artecola conquista as duas premiações
de Sustentabilidade na FIMEC 2020
Empresa é vencedora do Prêmio Lançamentos/FIMEC e do Primus Inter Pares
Assintecal na categoria que premia ações sustentáveis na cadeia coureiro-calçadista.
A Artecola Química é sinônimo de Sustentabilidade! A empresa é a vencedora da
categoria Sustentabilidade nas duas principais premiações do setor calçadista: o
Prêmio Primus Inter Pares Assintecal e o Prêmio Lançamentos Fimec, ambos
anunciados durante a FIMEC 2020, evento da cadeira coureiro-calçadista que segue
até esta quinta-feira (12/03), em Novo Hamburgo (RS).
Os projetos da Artecola premiados nas duas distinções envolvem o conceito de
Economia Circular, que reduz extração e descarte, foca em eliminar resíduos, reusa
materiais e busca regenerar a natureza. “Se na indústria calçadista o modelo Fast
Fashion, de várias coleções por ano, é o padrão na maioria das marcas; e se o
mercado precisa sempre estimular o consumidor para a compra, nosso foco foi criar
componentes sustentáveis para reduzir o impacto naturalmente gerado pelo consumo”,
explica a Diretora Lisiane Kunst.
Para o Prêmio Primus Inter Pares Assintecal, a Artecola apresentou as diferentes linhas
de produtos desenvolvidas dentro do conceito sustentável, o que envolve laminados
produzidos com resíduos do próprio cliente, laminados com resíduos de outros setores
produtivos como matéria prima, produtos biodegradáveis, entre outros. Além disso,
destacou as iniciativas sociais, culturais e econômicas que, ao lado do pilar ambiental,
formam o conceito de Sustentabilidade na empresa.
No Prêmio Lançamentos Fimec, o foco foi a linha de Laminados PET, que utiliza
resíduos de garrafas em sua composição. A matéria prima PET é oriunda da coleta de
lixo da comunidade do Vale do Sinos. Envolve o trabalho de uma cooperativa de
catadores, gerando renda e reflexos sociais positivos. Cada 1.000 pares de calçados
produzidos com couraças e contrafortes da linha de Laminados PET da Artecola
Química representam 400 garrafas PET a menos no ambiente.
Os produtos da Artecola, além de reciclados, são 100% recicláveis, permitindo o
reaproveitamento de todas as aparas geradas no processo de produção. O diferencial
da tecnologia é garantir que os produtos apresentem alta qualidade e desempenho
mesmo sendo desenvolvidos com grande percentual de matéria prima reciclada. Toda
essa tecnologia está em exposição no estande da empresa na FIMEC (corredor G),
além dos adesivos sustentáveis (em destaque na Fábrica Conceito).
A ARTECOLA - Com 71 anos de história, a Artecola se insere no grupo de menos de
0,4% das empresas brasileiras (dados do IBGE) que alcançam essa maturidade. Na
atual estrutura, a empresa conta com três áreas de negócios: Indústria, Consumo e
Extrusão. No Brasil, a empresa mantém unidades no Rio Grande do Sul e em São
Paulo, e está presente em outros cinco países da América Latina (Argentina, Colômbia,
Chile, México e Peru), com um total de nove plantas produtivas. Mais informações
podem ser obtidas em www.artecolaquimica.com.br e nas mídias sociais da Artecola
Química.
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