
Acreditamos em um desenvolvimento sustentável, economicamente viável, 
socialmente responsável e culturalmente aceito. Esse é um compromisso 
construído e alcançado com ações práticas em nosso dia-a-dia. 

Beaulieu Sustentável

AR
Em parceria com o SENAI- PR são realizadas inspeções dos equipamentos 

garantindo o ajuste das máquinas e a redução na emissão de gases do efeito 

estufa. 

. Os outros seis gases da 

resolução SEMA 054 apresentam emissão ZERO.

A empresa já conseguiu reduzir em 88% as emissões de gás 

carbônico em relação ao Protocolo de Kyoto

ÁGUA

25
300

A Beaulieu do Brasil não utiliza água potável em processos onde ela não é 

extremamente necessária. Os efluentes gerados no processo de 

acabamento são recolhidos em compartimentos separados pela origem 

para serem reutilizados, minimizando o descarte para o meio ambiente. 

 Todo o tratamento dos efluentes é gerido pela Cetric – Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais, empresa habilitada e 

detentora de amplo conhecimento e competência nesta área. Utilizamos 

em nosso processo de produção, matéria prima tingida em massa quando 

da extrusão do fio e fibra. Esse processo reduz o consumo de água e o 

grande impacto ambiental causado pelo processo de tingimento após a 

extrusão do fio e fibra. 

Esse procedimento economiza mensalmente 25.000 litros de água 
equivalente ao consumo diário de 300 habitantes. A reutilização 
deste volume de água gera uma economia de energia elétrica de 31,5 

kw/h.

Fonte: Sanepar

ENERGIA
Para reduzir o desperdício implantamos um sistema informatizado de 

controle de energia, o qual monitora o funcionamento das máquinas, 

reduzindo automaticamente a demanda por eletricidade de acordo com a 

atividade. 

Investimos também em um sistema automatizado de controle da 

compressão do ar necessário para o acionamento de diversos 

equipamentos, o qual varia de acordo com a demanda, tornando o sistema 

mais econômico e seguro. Utilizamos o gás natural em nosso processo 

produtivo devido a sua eficiência calorífica, baixa emissão de carbono e 

baixo índice poluente, devido sua queima ser completa, ou seja, o gás 

natural é totalmente convertido em gás carbônico e água, enquanto outras 

substâncias combustíveis como carvão e óleo geram frações (monóxido de 

carbono) nocivas ao meio ambiente. 

Esse gerenciamento garante uma economia de 10% de 

energia elétrica por m² de carpete produzido. 

GÁS NATURAL

19% 
MAIS EFICIENTE  

50% 
MAIS LIMPO

Nossa compra de matéria prima é planejada dentro de 

um rigoroso sistema informatizado e logística 

aplicada, priorizando o transporte a granel, reduzindo 

o impacto ambiental gerado pelo elevado índice de 

emissão de gás carbônico produzido pelos diversos 

meios de transportes.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Buscando harmonizar desenvolvimento econômico com o atendimento das 

demandas socioambientais, a Beaulieu do Brasil orgulha-se em investir no 

capital social e humano.

Recebemos menção através de certificações como o Prêmio SESI Qualidade 

no Trabalho - projeto pioneiro no setor que visa o estímulo ao investimento 

em qualidade de vida e responsabilidade social na indústria e o Selo Social - 

promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa, visando diversas ações nas áreas da cultura, 

educação, esporte e saúde.

Buscamos o desenvolvimento profissional e pessoal, através de práticas 

diferenciadas de gestão e valorização humana. Asseguramos adequadas 

condições de trabalho, garantindo a qualidade de vida dos colaboradores e 

da comunidade na qual estamos inseridos.
Somos participantes do Green Building Council Brasil, 

organização sem fins lucrativos criada no Brasil com a 

missão de fomentar o desenvolvimento da indústria 

nacional da construção civil com foco na 

sustentabilidade sócio-ambiental.

Nossos produtos possuem todas as qualidades para 

obtenção da certificação LEED para edificações.

COMPROMISSO
A Beaulieu do Brasil tem como objetivo nos próximos anos, a reciclagem 

total dos resíduos e também a implantação de um programa de 

acompanhamento completo do ciclo de vida de seus produtos. 

Conheça um pouco da trajetória do que já fizemos e do que planejamos 
para o futuro no campo da sustentabilidade, visando um mundo 
melhor.

PSQT 
Prêmio SESI de qualidade no trabalho, visando responsabilidade social  e a valorização da cidadania empresarial.

SISMAQ
Semana Interna de Segurança, Meio Ambiente e Qualidade.

SGS
Sistema de Gestão da Segurança (implementado). 

 SGQ
 Sistema de Gestão da Qualidade - certificação ISO 9001:2008

SGA 
Sistema de Gestão Ambiental ISO 14000 (implementado). 

PGRS
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Monitoramento de Emissões Atmosféricas

D’ OLHO NA QUALIDADE
Descarte Consciente e Coleta Seletiva. 

Responsabilidade social interna e externa.
SELO SOCIAL MUNICIPAL

TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS
O tratamento é realizado por empresa especializada, a qual coleta, transporta, trata e garante a correta 
destinação final dos resíduos industriais da Beaulieu do Brasil conforme normas da ABNT 10004, 10005 e 10006.

PRÁTICAS 

  Minuto da Qualidade e palestras orientativas.

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

RESPONSABILIDADE SOCIAL

INCENTIVOS 
Incentivos fiscais, doações e patrocínios para a cultura, o esporte, a educação e a saúde.

LINHA DO TEMPO
A Beaulieu do Brasil tem como objetivo nos próximos anos, a reciclagem total dos resíduos e também a implantação de um programa de 

acompanhamento completo do ciclo de vida de seus produtos. 

Conheça um pouco da trajetória do que já fizemos e do que planejamos para o futuro no campo da sustentabilidade, visando um 
mundo melhor.

Através de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos destinamos 

materiais para o reuso, reciclagem e processamento. 

mbalagens, papéis e plásticos são recolhidos para reciclagem por cooperativa 

local. Os retalhos de carpetes provenientes da produção, classificados como 

Resíduo classe II – Não Perigoso, são utilizados na drenagem natural do solo em 

aterros específicos para tal resíduo. 

No reuso, as sobras de materiais são encaminhadas para grupos que 
desenvolvem produtos cuja renda é revertida para a manutenção social de 
suas comunidades e os pallets de produtos são reaproveitados 
internamente. 

E

O processo de recolhimento de outros resíduos 

sólidos tem acompanhamento constante durante a 

produção. Todo o material recolhido é enviado para 

adequada destinação, através da Cetric - Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais.

Esse processo é acompanhado pela Beaulieu do Brasil  

em atendimento a norma ISO 14000 (processo implementado).
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