
 

 

Covestro promove 2ª Trilha da Sustentabilidade para a 

indústria calçadista 

No dia 28 de setembro, a partir das 16h30, a Covestro, em parceria com a 
Assintecal, promove a 2ª edição da Trilha da Sustentabilidade. 

O evento visa abordar os aspectos econômico, social, cultural e ambiental da 
sustentabilidade e economia circular e seus impactos à toda a cadeia produtiva 
calçadista. Nesta edição o webinar irá debater o tema de financiamento e 
modelos de negócios alavancando a economia circular, com apresentação de 
cases de empresas sobre sua trajetória em economia circular e conectando a 
indústria calçadista com a FINEP como financiadora de projetos voltados a 
economia circular. O objetivo é tornar a discussão sobre economia circular 
acessível e apoiar as empresas que possuem iniciativas a colocar a 
sustentabilidade em seu modelo de negócio. 

O evento é gratuito e direcionado a empresários da indústria calçadista. 
As inscrições podem ser feitas por este link.  

Confira quem são os palestrantes: 

Henrique Vasquez Féteira do Vale é gerente do Departamento de 

Química, Metalurgia e Materiais (DQMM) da FINEP (Financiadora de Estudos e 
Projetos). Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal 
Fluminense, atua na coordenação de diversos programas de financiamento para 
projetos de desenvolvimento tecnológico.  

Paulo Garbelotto é responsável pelo Comercial e Marketing na Oryzasil 
Sílicas Naturais, indústria química moderna e sustentável cuja missão é 
contribuir para um perfil de baixo carbono para as empresas de solados para 
calçados. Paulo é graduado em Engenharia de Materiais pela Universidade 
Federal de São Carlos com pós-graduação em Polímeros. Tem experiência em 
negócios a nível global, acumulada na indústria química, atuando em empresas 
multinacionais e com produtos para mercados como borracha, plásticos, tintas, 
e segmentos ligados aos cuidados pessoais, higiene e limpeza, alimentação 
humana e animal. É o diretor-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia 
da Borracha (ABTB). 

Moisés Weber é CEO da Plastiweber Circular Plastics, a primeira 
empresa das Américas a produzir plástico reciclado certificado EuCertPlast. É 
administrador, pós-graduado em Gestão de Empresas pela FGV. Moisés é sócio 
da Lauro Weber Agrícola e da Werde – Circular Consult, reciclador de 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NOybbOOzTVmRbxXbBO6EUQ


embalagens há mais de 20 anos, e pioneiro na implantação de conceitos da 
Economia Circular em seus negócios. 

 

Sobre a Covestro: 

Com 10,7 bilhões de euros em vendas em 2020, a Covestro é uma das 

empresas líderes mundiais em polímeros. Suas atividades comerciais 

concentram-se na produção de polímeros de alta tecnologia e no 

desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para produtos usados 

em muitas áreas da vida cotidiana, mostrando compromisso total com a 

economia circular. As principais indústrias atendidas são automotiva e de 

transportes, construção, móveis e processamento de madeira e os segmentos 

eletroeletrônicos e de aparelhos domésticos. Outros setores incluem esportes e 

lazer, cosméticos, saúde e a própria indústria química. Ao final de 2020, a 

Covestro tinha 33 unidades de produção no mundo todo e empregava 

aproximadamente 16,5 mil pessoas. 

Para mais informações, clique aqui.  

 

Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/covestro 

 
Declarações prospectivas 

Este boletim de imprensa pode conter declarações prospectivas baseadas nas suposições e previsões correntes feitas 

pela diretoria da Covestro AG. Diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a 

diferenças materiais entre os resultados futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da 

empresa e as estimativas aqui apresentadas. Esses fatores incluem os discutidos nos relatórios públicos da Covestro, 

que estão disponíveis em www.covestro.com. A companhia não assume qualquer responsabilidade por atualizar tais 

declarações prospectivas ou ajustá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros. 
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