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Missão, Visão e Valores

Missão
"Oferecer beleza para os pés, através de soluções criativas e produtos de
qualidade, agregando valor e contribuindo para a evolução do ser humano."

Visão
"Tornar-se a maior e melhor empresa de calçados, com produtos reconhecidos
mundialmente, com profissionais que garantem um futuro inovador e aplicação de
critérios de valor e crescimento contínuos."

Valores
Obter excelência empresarial, gerando resultados positivos para:
- Satisfazer clientes e consumidores;
- Formar colaboradores;
- Desenvolver fornecedores;
- Contribuir para o bem-estar social através do pagamento de impostos;
- Fortalecer o desenvolvimento da comunidade local;
- Garantir segurança aos investidores;
- Garantir a preservação do Meio Ambiente e utilização de processos que protegem
a essência e os princípios da natureza.

A empresa entende e salienta que todas as operações e processos são
determinantes para uma boa qualidade do produto, pois a qualidade deve ser
praticada e não somente controlada, sendo que cada etapa e cada operação devem
ser responsáveis pela transformação que se aplica ao produto. A melhoria é
direcionada para satisfazer objetivos amplos, tais como: qualidade, visão de
mercado, planejamento e crescimento da empresa, sustentabilidade de suas
operações, responsabilidade social, gestão financeira eficiente com foco na
melhoria contínua dos processos e qualidade final do produto.

1. Objetivo

Esta política tem como objetivo reafirmar o compromisso da Calçados Beira
Rio S.A. com seus objetivos estratégicos de sustentabilidade, aplicados em todas
as suas operações e atividades, assim como estabelecer a ligação de tais objetivos
com sua Missão, Visão e Valores, buscando estendê-los a sua cadeia de
fornecedores e clientes.
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2. Aplicação

Todas as unidades industriais, colaboradores (diretos e indiretos) e parceiros
da Calçados Beira Rio S.A. devem seguir as diretrizes descritas neste documento,
desde os fornecedores de matéria-prima até os pós consumo, de modo que toda a
cadeia de indivíduos envolvidos no processo esteja alinhada com os procedimentos
e princípios aqui estabelecidos.

3. Definições

A Política de Sustentabilidade da Calçados Beira Rio S.A. estabelece os
objetivos estratégicos e compromissos que deverão guiar as ações e tomadas de
decisão dos colaboradores, Diretoria e demais pessoas com poder de decisão na
Companhia. Todas as partes interessadas deverão ser mobilizadas neste mesmo
sentido, desenvolvendo produtos e serviços de acordo com estas diretrizes.

4. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Esta Política de Sustentabilidade formaliza o compromisso da Calçados
Beira Rio S.A com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos
pela Organização das Nações Unidas – ONU, que definiu 17 objetivos para que a
sociedade consiga desenvolver-se de forma sustentável até o ano de 2030.

Desta forma, foram selecionados aqueles ODS considerados prioritários 
para as operações da empresa, e que são impactados diretamente por suas ações,
estando estes destacados abaixo:
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ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem parte de uma iniciativa da ONU em sua agenda
socioambiental. Os ODS definem os temas humanitários que devem ter servidor como prioridade nas políticas
públicas internacionais até 2030.1

5. Objetivos Estratégicos

5.1. Meio ambiente
5.1.1 Desenvolver produtos e processos com foco na ecoeficiência, reduzindo a
utilização de recursos naturais e, consequentemente, o impacto ambiental negativo
gerado pelas operações da empresa;
5.1.2 Realizar todas as atividades em conformidade com a legislação ambiental
vigente;
5.1.3 Desenvolver projetos visando a redução da geração de resíduos sólidos da
Companhia, buscando paralelamente uma destinação adequada dos resíduos
gerados, com foco na reinserção dos mesmos na cadeia produtiva;
5.1.4 Desenvolver projetos visando a redução dos impactos climáticos negativos,
diretos e indiretos, gerados pelas operações da empresa; e,
5.1.5 Utilizar matérias-primas prioritariamente de origem renovável.

5.2. Social
Fornecedores:
5.2.1 Avaliar periodicamente aspectos socioambientais na cadeia de fornecedores
de serviços e matérias-primas;
5.2.2 Realizar a manutenção periódica dos projetos relacionados à avaliação de
substâncias restritas à cadeia de fornecedores, mantendo-se em conformidade
para com os principais padrões internacionais;
Colaboradores: 
5.2.3 Desenvolver todas as atividades priorizando a saúde e segurança dos
colaboradores da Companhia;
5.2.4 Estar em conformidade com a legislação trabalhista vigente;
Clientes e consumidores:
5.2.5 Desenvolver produtos visando a segurança dos clientes;
5.2.6 Manter-se em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados; 
5.2.7 Atingir índices elevados de satisfação dos clientes e consumidores;
Comunidade:
5.2.8 Desenvolver projetos e ações de engajamento junto às comunidades locais;

1 BRASIL. Nações Unidas. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Brasília, [2021?]. Disponível em: 
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 25 jun. 2021.
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5.2.9 Oportunizar o desenvolvimento das regiões onde está inserida, através da
geração de empregos e contribuições fiscais.

5.3. Econômico
5.3.1 Investir constantemente em pesquisa, desenvolvimento e inovação em
processos e produtos que gerem impacto socioambiental positivo;
5.3.2 Consolidar-se como uma organização eficaz, responsável e inclusiva em
todos os níveis.

6. Responsabilidades

Este documento foi elaborado pelo Comitê de Sustentabilidade da Calçados
Beira Rio S.A. e aprovado pela alta administração da Companhia. Quaisquer
dúvidas relacionadas a esta Política devem ser encaminhadas para os membros
do Comitê, pelo e-mail: sustentabilidade@beirario.com.br.

Este documento será atualizado sempre que houver mudanças significativas
nos aspectos aqui definidos ou no posicionamento estratégico de sustentabilidade
da Companhia.

7. Comitê de Sustentabilidade

O Comitê de Sustentabilidade da Calçados Beira Rio S.A. é composto pelos
integrantes abaixo:

� Carlos Edegar Bencke: colaborador atuante junto à alta administração;
� Toni Lemos: supervisor de processo e qualidade, representante da

indústria;
� Darlei Lino de Souza: supervisor de processo e qualidade,

representante da indústria;
� Sabrina Soares: colaboradora atuante junto ao comercial;
� Carlos Eduardo Kohl Schropfer: colaborador atuante junto ao

SESMT/Recursos Humanos;
� Eliane dos Santos: colaboradora atuante junto à Pesquisa e Produto;
� Vinícius Schimitt da Rocha: colaborador atuante junto ao Compras.



Atividade Área
Elaboração Comitê de Sustentabilidade

Revisão Jurídico Cível
Aprovação Diretoria
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8. Disposições Finais

Responsáveis pela elaboração da Política de Sustentabilidade:

A presente Política de Sustentabilidade entra em vigor a partir de 13 de julho
de 2021, data de sua 1ª versão.

Novo Hamburgo, RS, 13 de julho de 2021.


