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Somos o maior produtor de denim e denim colour do 
Brasil e da América Latina, referência global em soluções 
jeanswear. Com um longo histórico de inovação e sus-
tentabilidade, nossa posição de liderança é resultado de 
ações que têm impacto em toda a cadeia, da produção 
do algodão ao comportamento dos consumidores. É com 
essa visão que desenvolvemos nossa estratégia, buscan-
do agregar valor ao segmento no qual atuamos. 

Acreditamos que a sustentabilidade só pode ser alcança-
da se estiver enraizada em nossos valores e compromis-
sos de longo prazo. Nesse sentido, temos avançado na 
gestão do tema, buscando evoluir tanto interna quanto 
externamente, como agentes indutores de práticas res-
ponsáveis. Concentramos nossos esforços para mensurar 
os impactos da nossa atividade e, assim, definir métricas 
para diminuí-lo. O lançamento deste nosso primeiro Rela-
tório de Sustentabilidade comprova nosso empenho com 
a transparência nos aspectos ambientais, sociais e de go-
vernança, bem como materializa nosso engajamento com 
os temas apresentados.

Liderança
e pioneirismo 
no mercado 
jeanswear

Acreditamos que 
a sustentabilidade 
só pode ser 
alcançada se 
estiver enraizada 
em nossos valores 
e compromissos 
de longo prazo
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Inspirado nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), 
este documento atende ao nosso comprometimento com 
o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) 
ao sistematizar nossas políticas, procedimentos e ativi-
dades em consonância com a iniciativa. Para definição do 
conteúdo a ser relatado, consideramos as premissas esta-
belecidas em nossas políticas, os princípios do Pacto Global 
e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
bem como os resultados do processo de materialidade 
realizado com nossos stakeholders. Os temas priorizados 
são apresentados ao longo dos capítulos do relatório e re-
ferenciados no sumário presente no fim do documento.

Transparência
no conteúdo Clique sobre a imagem 

para conhecer as ODSs 
de cada tema

Temas materiais

Água e Energia Biodiversidade

Capacitação 
Profissional / 
Educação

Desempenho 
Econômico

Direitos Humanos

Diversidade 
e Inclusão

Emissão de GEE Ética Empresarial

Resíduos Sólidos 
e Efluentes

Saúde e Segurança 
do Trabalhador
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Este início de década mudou nossa forma de ver o mundo, 
de fazer negócios e de olhar para o futuro. Esse contexto 
de transformação e incertezas reforçou nossa confiança na 
estratégia e no modelo de negócios da Vicunha, que se con-
firmou resiliente e flexível para se adaptar ao mercado e aos 
diferentes cenários trazidos em cada período. 

O ano de 2021 representou um marco em nossa história. 
Diante das instabilidades provocadas pela deterioração 
econômica mundial e pelos efeitos da crise sanitária, diver-
sificamos riscos e capturamos oportunidades mesmo em 
situações adversas. Perante os desafios ainda impostos pela 
Covid-19, garantimos a rigidez de nossos protocolos para 
preservar nossa gente, fortalecemos nossas iniciativas de 
saúde, segurança e qualidade de vida e incluímos a oferta de 
atendimento psicológico e social aos nossos funcionários. 

Em 2021 mantivemos nossas fábricas operando em plena capa-
cidade com o objetivo de aumentar a participação no mercado 
brasileiro e fortalecer nossa presença internacional. O porte de 
nossas operações, a construção de uma rede de fornecimento 
geograficamente diversificada e a manutenção do volume de 
produção nos ofereceram vantagens competitivas diante da 
elevação de custo das matérias-primas. Buscamos repassar os 
aumentos de preço de forma justa e sustentável, mantendo a 
qualidade e o cuidado em nossas relações comerciais. 

Como resultado, registramos recordes históricos nos princi-
pais indicadores financeiros, com destaque para a maior re-
ceita líquida, EBITDA, lucro líquido e a redução expressiva no 

endividamento e alavancagem. Pela primeira vez em nos-
sa trajetória, o mercado internacional representou 48% das 
nossas vendas totais no ano, com destaque para o desem-
penho obtido na América Latina, especialmente Argentina, 
Equador, Colômbia, Peru e México, e na Europa. Essa per-
formance solidifica nossos negócios e serve ao desenvolvi-
mento das comunidades nas quais atuamos.

Foi um ano também de avanços organizacionais, com refor-
ço da estrutura de governança, por meio da criação de no-
vas políticas e comitês de assessoramento ao Conselho de 
Administração, bem como do fortalecimento de nosso cor-
po administrativo e disseminação de nossa evolução cultu-
ral, tendo em vista a excelência operacional e a consolidação 
do modelo de gestão profissionalizado. Mantivemos o foco 
no que realmente importa para o cliente, com a premissa do 
one stop shop, investindo em inovação para oferecer solu-
ções integradas e customizadas que atendem às necessida-
des de nossos compradores. 

Sabemos que a perenidade de nossos negócios depende 
fundamentalmente das relações que estabelecemos, dos 
recursos que utilizamos e do valor gerado por meio de nos-
sos produtos. Assim, temos a busca da sustentabilidade 
como base de todas as operações, tanto em prol da eficiên-
cia operacional quanto da gestão dos impactos de nossos 
negócios. Essa postura foi confirmada em 2021 com nossa 
adesão ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e nosso comprometimento com os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável. 

Um ano
de recordes e superação  GRI 2-22
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Dessa forma, trabalhamos para desenvolver o setor, atuan-
do coletivamente com parceiros comerciais, clientes, comu-
nidades e poder público a fim de desenvolver práticas mais 
sustentáveis, com cuidado direcionado às questões am-
bientais e de direitos humanos. O bem-estar das pessoas e 
a preservação dos recursos naturais são fundamentais. No 
último ano, nos tornamos ainda mais exigentes em relação 
à saúde e à segurança de nossos funcionários, fortalecemos 
nossas Regras de Ouro e estimulamos o engajamento dos 
nossos funcionários na percepção de risco e na prevenção.

Temos um esforço histórico e estruturado para reduzir nos-
sos impactos no meio ambiente, com especial atenção às 
matérias-primas utilizadas e ao uso da água em nossos pro-
cessos. Intensificamos em 2021 nosso trabalho com o Pro-
grama SouABR (Algodão Brasileiro Responsável), que oferece 
informações sobre a origem da matéria-prima e o proces-
so de produção das peças adquiridas pelos consumidores. 
Mantivemos também nosso compromisso com o cuidado 
com a água, por meio de melhorias em nossas fábricas e 
de tecnologias que permitem menor uso do recurso. Esse 
empenho está manifesto em nosso projeto Pegada Hídrica 
Vicunha, ferramenta fundamental para mitigação de impac-
tos em nosso segmento.

Todos esses avanços têm nos alçado a um novo patamar de 
negócios – ainda mais sólido – e nos levam a definir o ca-
minho de crescimento, em um processo contínuo de evo-
lução em governança, sustentabilidade e questões sociais. 
Tudo isso deve-se ao engajamento e à dedicação de nossos 

funcionários, bem como à confiança depositada em nós por 
nossos acionistas, clientes, fornecedores e financiadores, a 
quem só temos a agradecer. Eles também são a base das 
ações que estamos desenvolvendo em 2022 e que amplia-
remos ao longo dos próximos anos com a revisão de nosso 
planejamento estratégico, para promover o desenvolvimento 
sustentável da Vicunha e dos mercados nos quais atuamos.

Marcos Antonio De Marchi 
Presidente

O bem-estar 
das pessoas e a 
preservação dos 
recursos naturais 
são fundamentais
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95%

2,6 bi

155
mil

R$

R$

R$

R$ R$

654 mi

239 mi

814

433
483 mi

menos água e químicos 
em diversos artigos

de receita líquida – 
crescimento de 71,5% 
no ano

investidos em 
projetos de 

desenvolvimento 
social, cultura 

e esporte, 
impactando 

5.350 pessoas 
das comunidades 
locais no nordeste 

do Brasil

de lucro bruto – 
crescimento de 162,6% 
no ano

na dívida líquida

Redução em 
atendimentos no Pra 
Ser Humano, canal de 
atendimento psicológico 
e social, com foco na 
saúde mental de nossos 
funcionários

de EBITDA, com 
margem de 19%

7 mil 
toneladas/ano de 
algodão reciclado

83 milhões 
de litros/ano de 
água economizada

11 mil 
Mwh/ano de 
energia economizada

30 mil 
toneladas/ano de 
CO

2
 compensado

Destaques
do ano

jovens capacitados em 
atividades técnicas e em 
desenvolvimento pessoal 

6.341
funcionários 
Vicunha nos 
3 continentes 
de atuação

Doação de uma usina 
de oxigênio de 15m³ 
ao Hospital Municipal 
Raimundo Célio 
Rodrigues, na cidade de 
Pacatuba (CE)
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A cara do nosso 
jeans é a cara da 
nossa gente



A Vicunha1.

Perfil

Somos a Vicunha Têxtil S. A., multinacional brasileira referên-
cia mundial em soluções jeanswear. Sociedade anônima de 
capital fechado, atuamos na produção e comercialização 
de denim e denim colour, e oferecemos um amplo portfólio 
de produtos e serviços a nossos clientes. Fundada em 1967, 
nossa empresa tem sido protagonista na disseminação da 
cultura do jeans no Brasil, com a criação do projeto pioneiro 
de fabricação de denim no Nordeste, responsável pela ex-
pansão dos polos de jeans no território brasileiro e por fazer 
do país um destaque internacional em jeanswear. 

Com sede em Maracanaú (Ceará) e centro corporativo na 
cidade de São Paulo, contamos com unidades fabris distri-
buídas no Brasil (nos estados do Ceará e Rio Grande do Nor-
te), no Equador e na Argentina. Possuímos filiais comerciais 
na América do Sul (Brasil, Argentina, Equador, Colômbia, Peru, 
México), Europa (Suíça, Holanda) e Ásia (Sri Lanka, Bangladesh), 
além de diversos centros de distribuição nos três continen-
tes em que atuamos. Aglutinando nosso aprendizado e inte-
ligência, dispomos de showrooms, no modelo one stop shop, 
que fornecem consultoria completa aos clientes não só 
sobre os produtos e soluções, como também sobre temas 
relacionados ao setor, desde técnicas de lavagem e modela-
gem a tendências de moda e questões de sustentabilidade. 
Também nos relacionamos com hubs, universidades, insti-
tuições sociais, órgãos certificadores e verificadores.

+ 300 
produtos 
em nosso portfólio

4.500 
clientes estão em 
mais de 20 países

6.341 
funcionários, 
distribuídos 
em mais de

10 
países
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Contamos com 6.341 funcionários, distribuídos em mais de 10 
países, e trabalhamos com inúmeros fornecedores, que ope-
ram na produção do algodão e fios, químicos, materiais de 
escritório, ferramentas e maquinário, bem como na presta-
ção de serviços de limpeza, análises laboratoriais, preparação 
de alimentos, transporte de resíduos, segurança patrimonial, 
controle de pragas e vetores. Nossos mais de 4.500 clientes 
estão em mais de 20 países, e são marcas, grandes redes va-
rejistas, confeccionistas e lavanderias. 

Maiores produtores de denim da América Latina, estamos 
entre as três maiores empresas do mundo no setor e pos-
suímos em nosso portfólio mais de 300 produtos, que refor-
çam nosso compromisso com a inovação e a sustentabili-
dade, aspectos inseparáveis de nossa trajetória e atuação, 
dentre eles o primeiro jeans anti-covid.

 GRI 2-1, 2-6

Vicunha

Matéria-prima (fornecedores)

Costura/
Lavanderia

Varejo Consumidor
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As famílias Steinbruch 
e Rabinovich criam a 
empresa Têxtil Brasibel, 
precursora do maior grupo 
Têxtil da América Latina.

Somos pioneiros na 
fabricação do jeans 
no Nordeste brasileiro.

As empresas do grupo 
se fundem criando a 
Vicunha Têxtil.

Adquirimos a primeira 
fábrica fora do Brasil - 
La internacional           
AS (Equador).

Passamos a contar 
com operação 
industrial na Argentina.

Iniciamos nosso processo 
de Evolução Cultural. 

Realizamos o projeto 
pioneiro Pegada Hídrica 
Vicunha que mapeou o 
consumo de água no ciclo 
de vida de uma calça jeans.

Somos eleitos pela 
Revista Exame como 
Empresa do Ano das 
Maiores e Melhores.

Família Steinbruch 
adquire participação da 
familia Rabinovich.

Foco em denim e 
denim colour. 

Modernizacão e 
flexibilizacão das 
unidades fabris.

Nos tomamos líderes globais.

Lançamos o primeiro 
denim brasileiro sem 
lavagem industrial e com 
a maior quantidade de 
matéria-prima reciclada do 
mercado: o V. Eco Absolut.

Batemos recordes 
históricos de 
desempenho 
com 48% da receita 
de vendas oriunda do 
mercado Internacional.

1967

1984 2001 2007 2011 2019

1990 2006 2010 2018 2021

Trajetória
de pioneirismo e sustentabilidade

$
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Mapa
de atuação

México
Escritório comercial

Suíça
Escritório comercial

Sri Lanka
Centro de Distribuição, 
Escritório Comercial

Bangladesh
Escritório comercial

Espanha
Escritório comercial

Colômbia
Escritório comercial

Centro de distribuição

Peru
Escritório comercial

Centro de distribuição

Equador
1 planta de Índigo/ Brim

Escritório comercial
Centro de distribuição

Argentina
1 planta de Índigo/ Brim
Escritório comercial
Centro de distribuição

São Paulo - SP
Centro Administrativo 
Centro de Distribuição 
Showroom

Natal - RN
1 Planta de 
Índigo /Brim

Maracanaú / 
Pacajús - CE
2 Plantas de Índigo

Holanda
Escritório comercial
Centro de distribuição
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Estratégia
sustentável  GRI 2-23, 2-28, 2-29

Integridade e relações duradouras: Liderar pelo exemplo, fazer o que é certo e cumprir 
todo e qualquer combinado de maneira respeitosa nos permite mitigar riscos e construir 
relações sustentáveis.

Autonomia e conhecimento: Confiança e autonomia de trabalho se conquistam com 
competência, conhecimento compartilhado e senso de dono para cuidar dos assuntos da 
empresa como se fossem seus.

Gente e diálogo aberto: Um ambiente que respeita e valoriza as pessoas, a diversidade e o diálogo 
aberto cria melhores condições para desenvolver talentos e entregar resultados consistentes.

Resultado com foco do cliente: O resultado que cria valor sustentável é fruto da 
construção conjunta, enriquecido pela perspectiva dos nossos clientes (interno e externo).

Inovação e excelência: Cultivar o confronto de ideias e a aceitação do erro como processo 
de aprendizado são essenciais para inovar e superar os desafios da busca de excelência 
em tudo o que fazemos.

Agilidade e simplicidade: Ter clareza e intimidade com o que é relevante nos permite aperfeiçoar 
e descomplicar processos e decisões para sermos cada vez mais eficientes e velozes.

Estilo é saber quem você é e 
traduzir essa identidade no seu 
jeito de vestir e viver.

Crença: 

Estimular a cultura do jeanswear 
com soluções que permitam 
cada pessoa no mundo 
encontrar seu jeansidentity.

Propósito: 

Ser referência na arte de vestir o 
corpo e a alma de jeanswear.

Aspiração inspiradora: 

Princípios: 



A Vicunha1.

16
Relatório de Sustentabilidade

Com uma larga trajetória na indústria brasileira, pautamos 
nosso crescimento através da inovação de processos. Em 
2019, com a disponibilidade de tecnologia cada vez mais 
acessível, maior conectividade, velocidade e transparência 
nas relações, amadurecemos a nossa visão sobre o espírito 

da época, e nosso pensamento sobre 
moda, design e suas funções sociais, 
definindo nossa crença. A partir dela, 
enxergamos um potencial maior para a 
Vicunha capturar ainda mais valor em 
nosso mercado e impactar positiva-
mente a sociedade. Assim, assumimos 
um novo propósito que serviu como 
norte inspirador para nossas decisões 
de negócios, e iniciamos nossa Evolu-
ção da Cultura Vicunha.

Passamos a nos enxergar como uma 
empresa comercial que também pro-
duz, adotando um comportamento 
mais proativo e dinâmico, característi-
co do mercado da moda, para reagir e 
inovar com maior eficácia e agilidade. 
Nós nos definimos estrategicamente 
no modelo one stop shop, no qual toda 

cadeia têxtil mundial, do fornecedor ao consumidor, pode 
encontrar as tendências e práticas mais recentes de seus 
mercados, com soluções inovadoras, melhorando a com-
petitividade de nossos clientes, com cada vez mais quali-
dade, agilidade e sustentabilidade.

Este modelo guiado pelos nossos princípios, apoiado nos 
funcionários e na busca de processos, mais ágeis e de qua-
lidade, permitirão a cadeia ter mais assertividade e velo-
cidade; evitando assim desperdícios e sobras na cadeia 
produtiva. A comunicação com a cadeia nos permite de-
senvolver os nossos tecidos com maior sincronismo em 
tempo e características relevantes para as marcas e o con-
sumidor. Para dar suporte a esse processo, aperfeiçoamos 
nossa estrutura de governança de forma a refletir as de-
mandas do mercado global e garantir a conformidade de 
nossas operações (veja mais na seção Governança). 

Assumimos 
um novo 
propósito que 
serviu como 
norte inspirador 
para nossas 
decisões 
de negócios 2019

amadurecemos a nossa visão 
sobre o espírito da época, 
e nosso pensamento sobre 
moda, design e suas funções 
sociais, definindo nossa crença
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Por meio de nosso mapa de relacionamentos, fazemos a 
gestão dos relacionamentos com maior precisão e eficiên-
cia, orientando o planejamento de ações e comunicação 
levando em consideração o papel e os interesses de cada 
público. Nosso plano de comunicação estratégico integrado 
(interno e externo) e multicanal está conectado com a estra-
tégia do negócio e se relaciona com nosso propósito de es-
timular a cultura do jeanswear com soluções que permitam 
cada pessoa a encontrar seu jeansidentity. 

Na Argentina, estimulamos visitas de estudantes e familiares 
dos funcionários em nossas instalações, bem como promo-
vemos encontros técnicos com profissionais do setor.

Ecossistema Vicunha  GRI 2-29

imprensa 
especializada ONG ’s 

parecidos
digital influencers moda / têxtil

instituições financeiras

estilistas

auditorias externas

não clientes

ex colaboradores

sociedade 

digital influencers

comunidades 
do entorno

família e amigos 
de funcionários

imprensa generalista

entidades de classe

políticos 

ONG’s geral
sindicato

semanas de moda

instituições de pesquisa 

instituições de ensino

concorrentes nacionais 

cliente – consumidor final 

representantes de vendas

fornecedores – matéria 
prima e outsourcing 

funcionários – terceiros

prestadores de serviços 

fornecedores – outros

clientes – grandes varejos 

clientes – confecções 

colaboradores

consultorias
lavanderias

conselheiros 

concorrentes internacionais 

acionistas 
órgãos 

reguladores
governo

reguladores

construtores

referências

representantes de interesse

formadores de opinião – experts

formadores de opinião



A Vicunha1.

18
Relatório de Sustentabilidade

2011 

passamos a ser membros da Better 
Cotton Initiative (BCI), iniciativa 
mundial para cultivo de algodão

Participações 
em associações 

Atuamos ativamente em 
prol de uma cadeia da moda 
responsável e transparente, por 
isso participamos de algumas 
associações para contribuir com 
o desenvolvimento sustentável 
do setor têxtil. Somos membros 
da Better Cotton Initiative (BCI), 
iniciativa mundial para cultivo de 
algodão mais sustentável, desde 
2011; signatários do Pacto Global 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) no Brasil desde 
2021; e membros da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit). Também temos 
participação ativa na Associação 
Brasileira dos Produtores de 
Algodão (Abrapa), na Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) e nos sindicatos do 
setor têxtil das regiões em que 
atuamos. Na Argentina, somos 
associados à Federação das 
Indústrias Têxteis Argentinas 
(Fita), à União Industrial Argentina 
(UIA), à União Industrial de San 
Juan e à Associação Argentina 
de Corante e Químicos Têxteis 
(AACQT).  GRI 2-23, 2-28

De forma geral, os clientes mais sensíveis às transfor-
mações sociais buscam melhorar a sua competitivida-
de e diferenciação no mercado por meio de compliance e  
time-to-market, indo além da eficiência de custo e qualida-
de dos produtos. Pensando nisso, Ao longo dos últimos três 
anos, investimos e intensificamos nossos esforços por uma 
maior integração em nossas operações no mundo e inicia-
mos uma nova onda de modernização das fábricas, permi-
tindo a gestão mais ágil da nossa produção e estoques.

Com a consciência de que este movimento é um processo 
de evolução no nosso jeito de pensar e agir, definimos os 
fundamentos da cultura Vicunha, a partir de uma proposta 
de valor mais relevante aos desafios de nossos clientes, e 
criamos ferramentas para inspirar e orientar nosso jeito de 
ser e se expressar com as diretrizes de linguagem da marca. 
Foi neste momento também que iniciamos nosso processo 
de evolução cultural, envolvendo nossos líderes e funcioná-
rios na construção dessa nova postura (veja mais na seção 
Nossas pessoas). 
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A sustentabilidade e a responsabilidade social fazem par-
te do nosso negócio desde a nossa fundação. Somos uma 
empresa que investe em tecnologias e processos pioneiros 
que reduzem o impacto no meio ambiente e colaboram 
para o crescimento social e econômico das comunidades 
onde atuamos, fazendo a diferença na vida dos nossos 
funcionários, clientes, parceiros, fornecedores, governo e 
sociedade. Os consumidores e nossos clientes, cada vez 
mais bem informados e conscientes sobre suas responsa-
bilidades no impacto social e ambiental, exigem melhores 
produtos e buscam conhecer as boas práticas de todos na 
cadeia de seu consumo – das matérias primas, do produtor 
e do varejista. 

Criamos nosso framework de sustentabilidade, que defi-
ne como vemos este tema dentro da empresa e na cadeia 
como um todo. Como um grande guarda-chuva, trabalha-
mos para que a sustentabilidade seja um assunto presente 
em todo o ciclo de vida de nossos produtos.

Framework
de sustentabilidade

Certificações/ Selos (Complience / Causas)

Jeito de ser (Alinhamento de Pessoas, Valores,Comportamentos, Serviçoes e Produtos)

Escolhemos uma plataforma abrangente, dinâmica e evolutiva.

Uma plataforma que traga impactos positivos.

Suportada pelo mundo dos selos e das especificações. Onde histórias possam ser contadas e a evolução incorporada.

Matéria-
prima Vicunha Costura

Lavanderia ConsumidorVarejo

Mundo

Visão Global
Meio Ambiente 
Efluentes
Descartes Sólidos
Descartes 
Industriais
Desperdício
Logística Reversa

Inovação

Tecnologia
Pesquisa
Consultoria
Circularidade
Proximidade 
com acadêmicos
Start-ups 

Cultura

Made in Brazil
Regionalização
Paisagismo 

Pessoas

Segurança
Bem-Estar
Treinamento 
Educação 
Filantropia 
Beneficence
Trabalho 
Voluntário
Inclusão Social
Desigualdade

Recursos

Energia
Água
Material Cru
CO

²

Tempo

Gestão

Padronização
Rastreabilidade
LEAN
CRM
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Entendemos também que as certificações e os selos são es-
senciais para dar credibilidade ao consumidor.

Essas certificações e selos são compromissos de longo pra-
zo e orientam todos os nossos processos. E aqueles que 
conquistamos ao longo de nossa trajetória, envolvem maté-
rias-primas, processos, qualidade, para marcas e varejos es-
pecíficos, estão sempre alinhadas aos interesses de nossos 
clientes e dos valores em que acreditamos.

Nosso compromisso em influenciar a cadeia através de nossos 
produtos, certificações e selos também servem para alinhar as 
pessoas, valores, comportamentos e práticas dentro da organi-
zação. Uma evolução natural do jeito de ser da Vicunha. 

Assim criamos os seis pilares de atuação: Mundo, Pessoas, 
Recursos, Gestão, Cultura e Inovação. Nossa estratégia de 
gestão classifica e registra nossas práticas positivas, que 
nossos projetos e ações geram, dentro desses pilares. Assim 
temos o histórico das soluções de crescimento sustentável, 
registrados num conceito dinâmico e cíclico.

São esses direcionadores estratégicos que norteiam a nossa 
atuação no dia a dia. O framework de sustentabilidade da 
Vicunha ajuda a definir, registrar e acompanhar todas nossas 
ações que impactam de maneira relevante a cadeia, as pes-
soas, comportamentos, valores, serviços e produtos. Pode-
mos também direcionar os esforços para continuar a investir 
em tecnologias e processos pioneiros que nos proporcio-
nam resultados eficientes e responsáveis.

Em 2021, além de seguir aprimorando nossos processos e 
linhas de produtos com características mais sustentáveis, 
nos comprometemos com o desenvolvimento da agenda 
no Brasil ao assinar o Pacto Global da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e estabelecer metas para a adoção de 
políticas de responsabilidade social corporativa e sustenta-
bilidade até 2030. Priorizamos inicialmente dois Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS): o de número 6, Água 
Potável e Saneamento, que visa assegurar a disponibilidade 
e a gestão sustentável da água e saneamento para todos, 
e o de número 12, Consumo e Produção Responsáveis, que 
assegura padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Além de aperfeiçoar nossa gestão e governança, ampliamos 
a forma como divulgamos informações sobre sustentabili-
dade à sociedade, dando transparência à nossa atuação e 
apresentando ao nosso ecossistema o nosso jeito de pen-
sar e fazer jeans. Este Relatório de Sustentabilidade é, além 
de uma prestação de contas, também um compromisso pú-
blico para agregar valor à toda a cadeia têxtil, de forma a 
construir uma ampla rede de negócios sustentáveis.

Temos o compromisso de influenciar 
a cadeia através de nossos 
produtos, certificações e selos

Água Potável e Saneamento – a Vicunha se compromete, 
até 2030, em aumentar a eficiência do uso da água de 
duas formas: reduzindo o consumo de água e zerando o 
consumo de água de mananciais de superfície no Ceará.

Consumo e Produção Responsáveis – a empresa também 
se compromete, até 2030, a aumentar a produção de tecidos 
sustentáveis (fibras recicladas, menor consumo de água, 
químicos e energia) e reduzir o envio de resíduos para aterros.

Ambições Vicunha 
para cada ODS



A Vicunha1.

21
Relatório de Sustentabilidade

Certificações,
Programas e Selos  GRI 2-23

Mais informações podem ser 
encontradas em: Nossa Jornada 
Sustentável! - Vicunha 

Certificações Selos

Programas

A etiqueta Standard 100 da 
OEKO-TEX certifica que todos 
os componentes do produto 
foram testados quanto a 
substâncias nocivas. A Vicunha 
possui essa certificação.

A ISSO 9001 e a ISSO 14001 
certificam nosso sistema de gestão 
da qualidade e nosso sistema de 
gestão ambiental. A Vicunha possui 
essas certificações.

O Recycled Claim Standard 
(RCS) e o Global Recycled 
Standard (GRS) são padrões 
internacionais e voluntários com 
o objetivo de aumentar o uso de 
materiais reciclados. A Vicunha 
possui essas certificações.

Selo de responsabilidade 
ambiental com o objetivo de 
proteger as florestas da extração 
irregular de celulose. A Vicunha 
valoriza os stakeholders que 
possuem este selo. 

O Programa Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals (ZDHC) 
Roadmap to Zero guia a cadeia de 
valor rumo ao uso mais seguro 
de produtos químicos. A Vicunha 
se orienta e é auditada frente aos 
padrões deste Programa.

SMETA é uma metodologia de 
auditoria social para que as 
empresas avaliem suas fábricas 
e fornecedores nas condições 
de trabalho da cadeia de 
suprimentos. A Vicunha utiliza esta 
metodologia em suas atividades.

O selo da Better Cotton Initiative 
(BCI) atesta a responsabilidade 
socioambiental e trabalhista dos 
produtores de algodão. A Vicunha 
valoriza os stakeholders que 
possuem este selo. 

O programa Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR) unifica o 
protocolo de certificação de 
sustentabilidade na produção 
de algodão no Brasil. A Vicunha 
valoriza os stakeholders que 
possuem este selo.

O Fashion Revolution é um 
movimento que promove o 
engajamento da sociedade na 
busca por uma moda mais 
justa, digna e transparente. 
A Vicunha participa da promoção 
deste movimento.

Presentes em diversos artigos da 
nossa coleção, os selos reafirmam o 
nosso compromisso com processos 
mais racionais e sustentáveis. Os 
selos são emitidos pela Vicunha 
para alguns de seus produtos.

O Higg Index é um Programa 
que mede a performance de 
sustentabilidade da empresa. Um 
padrão de autoavaliação da indústria 
de vestuário e calçados para avaliar 
a sustentabilidade ambiental e social 
em toda a cadeia de suprimentos. 
A Vicunha se orienta e é auditada 
frente aos padrões deste Programa.

Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) são uma agenda 
mundial da ONU composta 
por objetivos e metas a serem 
atingidos por empresas e países 
até 2030. A Vicunha orienta as suas 
atividades com base nos ODS.

https://www.vicunha.com/sustentabilidade
https://www.vicunha.com/sustentabilidade
https://www.vicunha.com/img/home/selos/canopy.pdf
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/
https://www.vicunha.com/img/home/selos/iso14001.pdf
https://www.vicunha.com/img/home/selos/iso9001.pdf
https://www.vicunha.com/img/home/selos/oeko-tex.pdf
https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex
https://www.fashionrevolution.org/
https://www.vicunha.com/img/home/selos/bci.pdf
https://bettercotton.org/
https://certifications.controlunion.com/en/certification-programs/certification-programs/grs-global-recycle-standard
https://www.vicunha.com/img/home/selos/zdhc-gateway.pdf
https://www.roadmaptozero.com/
https://canopyplanet.org/
https://www.vicunha.com/img/home/selos/sou-de-algodao.pdf
https://soudealgodao.com.br/
https://www.vicunha.com/img/home/selos/sedex-smeta.pdf
https://www.sedex.com/
https://www.vicunha.com/img/home/selos/higg-index.pdf
https://higg.com/
https://www.instagram.com/p/CQ_9Jp2NHJK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.pactoglobal.org.br/ods


Garantir a 
satisfação
dos nossos clientes através 
da qualidade de nossos 
produtos e serviços.

Agregar valor 
ao capital investido 
pelos acionistas.

Proteger o meio 
ambiente
comprometidos com a 
prevenção de poluição e 
com a sustentabilidade.

Promover a 
melhoria contínua 
e atualização tecnológica dos 
processos, aumentando o 
desempenho ambiental 

e da qualidade.

Atender a 
legislação
e demais requisitos 
pertinentes à organização 
e às partes interessadas.

Capacitar nossos 
funcionários
para o desenvolvimento de suas 
atividades com qualidade, segurança, 
saúde e consciência ambiental. 

A Vicunha, referência global em soluções jeanswear, assume 
como compromisso:

Política do Sistema de Gestão Integrado
Saúde, Segurança, Qualidade e Meio Ambiente

A Vicunha1.
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Sistema
de Gestão Integrado

Nossas políticas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
(SSMA) e Qualidade estão desdobradas em nosso Sistema 
de Gestão Integrado (SGI), desenvolvido a partir dos requisi-

tos das normas de gestão da ABNT NBR 
ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da 
Qualidade e ABNT NBR ISO 14001:2015 – 
Sistema de Gestão de Meio Ambiente. 

Por meio dessa ferramenta, identifica-
mos as partes interessadas e requisitos 
pertinentes e determinantes, requisitos 
legais e outros, bem como sua forma de 
comunicação e monitoramento. Nela, 
nosso macroprocesso está desdobrado 
e detalhado, com todos os documen-
tos relacionados e necessários ao seu 
gerenciamento. O SGI é apoiado pela 
definição de responsabilidades e autori-
dades atribuídas na matriz de partes in-
teressadas e pela metodologia para de-
terminação de riscos e oportunidades.

Nossa alta direção monitora e analisa 
criticamente informações relaciona-
das a essas questões em intervalos 
planejados, e conduzimos auditorias 
internas para assegurar a eficácia e 

aplicação do SGI, bem como seu alinhamento com os re-
quisitos das normas de gestão externas e internas que o 
originaram e a coerência com as políticas de gestão.

A estratégia, 
políticas e 
práticas Vicunha 
fazem parte do 
nosso Sistema 
de Gestão 
Integrado e são 
acompanhadas 
e atualizadas 
periodicamente
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Governança  GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-12

Nossa estrutura de governança é composta pela Assembleia 
de Acionistas, pelo Conselho de Administração (CA) e seus 
comitês de apoio, pelo Comitê de Direção (Codir) e pelos co-
mitês temáticos. As atividades desses órgãos são balizadas 
pelo Estatuto Social, por nossas políticas internas e Código 
de Ética e pela legislação vigente.

Com visão de longo prazo – e seguindo a evolução cultu-
ral iniciada em 2019 –, em 2021 reforçamos nosso corpo ad-
ministrativo e estabelecemos novos mecanismos para dar 
robustez à nossa governança. Em um novo ciclo de gestão, 
estabelecemos maior alinhamento estratégico e operacio-
nal entre as equipes, com fóruns estruturados e pluralidade, 
para discutir temas diversos, como sustentabilidade, inova-
ção digital, matéria-prima e finanças. 

Nossos comitês de diretoria recebem representantes de di-
ferentes áreas, a fim de apresentar e discutir suas prioridades 
e decidir coletivamente como seguir de maneira estratégica. 
Também intensificamos a fluidez aos processos transversais 
na empresa, conectando pessoas e áreas, como em proces-
sos de vendas ou gestão de pessoas, que dependem de mui-
tos setores interligados e precisam de sinergia e cooperação. 

O CA é responsável pela aprovação e acompanhamento de 
nosso Plano Estratégico. O órgão também faz a aprovação 
de missão, visão e propósito da companhia, dos dossiês de 
investimentos, bem como aprovação e garantia de cumpri-
mento de nossas políticas. O CA é responsável ainda pelo 
acompanhamento de nossas metas relacionadas ao desen-

volvimento sustentável e identifica e gerencia os impactos 
da organização sobre a economia, meio ambiente e pes-
soas, com uma minuciosa avaliação dos projetos ou ações 
que possam causar impacto negativo para a empresa e para 
nossos stakeholders. Os comitês são utilizados para analisar 
a eficácia dos processos e principais desafios enfrentados 
pela empresa. Os tópicos mais relevantes são pautados com 
o CA em reuniões ordinárias que ocorrem trimestralmente 
ou, se preciso, de forma extraordinária a qualquer momento.

Com reuniões semanais, nosso Comitê de Direção faz o 
desenvolvimento do Plano Estratégico, liderando e garan-
tindo a execução das iniciativas, a definição e garantia de 
cumprimento das políticas existentes e o acompanhamento 
dos indicadores, projetos e ações de melhorias relaciona-
das ao desenvolvimento sustentável, por meio do Comitê 
de Sustentabilidade. Bimestralmente, cada um dos gerentes 
da empresa passa pelas reuniões do Codir analisando seus 
próprios indicadores e plano de ação, trazendo os tópicos 
de maior relevância e que exigem deliberação.

Em 2021, três novos executivos passaram a fazer parte de 
nosso comitê diretivo, junto com Marcel Imaizumi e German 
Silva: Marcos De Marchi, como CEO; Pedro Teixeira, como 
CFO; e Dawid Wajs, como diretor de Matéria-Prima e Supply 
Chain. Elaboramos cinco novas políticas, evidenciando al-
gumas práticas já adotadas na empresa e estabelecendo 
novas práticas com o objetivo de melhorar a governança, 
segurança e continuidade dos negócios. Adicionalmente, em 
fevereiro de 2022, foram criados quatro comitês de supor-

te ao CA para acompanhar o cumprimento destas políticas 
(veja quadro).  Compostos por dois membros do CA, pelo 
CEO e pelos diretores das áreas pertinentes ao tema (man-
datos que acompanham os de suas respectivas funções), os 
comitês preparam as deliberações que são feitas pelo CA.

Os membros do Conselho de Administração, nossos dire-
tores e os membros dos comitês de apoio são indicados e 
eleitos pelo CA. A seleção dos membros é feita com base nos 
critérios de conhecimento e experiência relevante no setor 
têxtil, conhecimentos técnicos e de formação, independên-
cia e representação dos acionistas, especificamente para os 
níveis de presidente e vice-presidente do CA. O presidente 
do Conselho é acionista do grupo familiar controlador e não 
é executivo da organização.

Nosso Conselho de Administração é formado por duas mu-
lheres (40%) e três homens (60%), mas o critério gênero não 
é formalmente preestabelecido no processo de definição 
dos membros do CA. Há participação de mulheres nos co-
mitês de apoio ao CA e nos comitês temáticos, nos quais 
também há presença de pretos e pardos. Não fazemos iden-
tificação ou discriminação de pessoas LGBTQIA+, de religião 
ou classe social em nossos órgãos de governança. Nossos 
conselheiros e executivos, assim como todos os funcioná-
rios da empresa, são avaliados periodicamente conforme as 
competências condizentes com nosso Programa de Evolu-
ção Cultural: compromisso com o cliente; busca de aprendi-
zado; execução efetiva; trabalho colaborativo; compromisso 
com resultado; visão estratégica e gestão da gente.
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pessoas para 

crescermos de 
forma responsável 

e sustentável
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Conselho de Administração da Vicunha Têxtil*

 � Ricardo Steinbruch (Presidente)
 � Elisabeth Steinbruch (Vice-Presidente)
 � Anna Maria Kuntz (Conselheira) – independente
 � Vicente Donini (Conselheiro) – independente
 � Ricardo Weiss (Conselheiro) – independente

Comitê de Direção (Codir)**

 �Marcos Antonio De Marchi (Diretor-Presidente) – 
executivo e independente
 �Marcel Yoshimi (Diretor Executivo de Operações) – 
executivo e independente
 � Pedro Teixeira (Diretor Executivo Financeiro) – 
executivo e independente
 � German Alejandro (Diretor Executivo Comercial) – 
executivo e independente
 � Alexandre Ferreira (Diretor Corporativo de RH) – 
independente
 �Dawid Wajs (Diretor de Matéria-Prima e Supply Chain) – 
independente

Comitês temáticos de apoio às decisões do 
Conselho de Administração criados em 2021

 � Comitê Financeiro e Gestão de Riscos: responsável por 
acompanhamento da Política Financeira, contemplando 
temas como caixa mínimo, aplicações financeiras, estra-
tégia de captações e exposição cambial, bem como pelo 
acompanhamento do Mapa de Riscos e pela avaliação da 
distribuição de dividendos dentro dos limites estabeleci-
dos na Política de Dividendos. Coordenado pelo presiden-
te do CA, tem como participantes a conselheira Elisabeth 
Steinbruch e os executivos CEO e CFO.

 � Comitê de Inovação e Investimentos: responsável pelo 
acompanhamento da Política de Investimento, com foco 
nos investimentos de adição de valor e crescimento, bem 
como naqueles atrelados a inovação. Coordenado pelo 
presidente do CA, tem como participantes o conselheiro 
independente Vicente Donini e os executivos CEO, CFO, 
diretor comercial e diretor de Operações.

 � Comitê Comercial e Algodão: responsável pelo acompanha-
mento da gestão comercial e da Política de Algodão. Coor-
denado pelo presidente do CA, tem como participantes a 
conselheira independente Anna Maria Kuntz e os executivos 
diretor comercial e diretor de Matéria-Prima e Supply Chain.

 � Comitê de Pessoas e Remuneração: responsável pelo acom-
panhamento da cultura organizacional, segurança do traba-
lho, desenvolvimento e demais temas relacionados a pes-
soas. Coordenado pelo conselheiro independente Ricardo 
Weiss, tem como participantes o presidente do CA e os exe-
cutivos CEO e diretor corporativo de Recursos Humanos.

Políticas de governança criadas em 2021

 � Política Financeira: estabelece parâmetros a serem obser-
vados no que tange a caixa e liquidez; captação de recur-
sos financeiros e gestão do risco cambial.

 � Política de Dividendos: estabelece parâmetros a serem 
observados para a distribuição de dividendos e/ou juros 
sobre o capital próprio da Vicunha.

 � Política de Gestão dos Riscos do Algodão: conceitos, cri-
térios e limites de delegação para decisões que envolvam 
compra de algodão físico; contratação de instrumentos 
derivativos de algodão e gestão do risco de commodities.

 � Política de Investimentos: princípios e critérios a serem ob-
servados no processo de avaliação, seleção, aprovação, 
acompanhamento e controle dos investimentos da Vicunha.

 � Política de Transações com Partes Relacionadas: regras e 
procedimentos a serem observados para assegurar que 
todas as transações sejam realizadas em condições de 
mercado, no melhor interesse da Vicunha e de acordo com 
as melhores práticas de ética e governança corporativa.

* Todos com mandato até 03/11/2024.
** Os executivos têm mandato até 29/04/2025.
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Ética
e conduta  GRI 2-23, 410-1, 412-2, 412-3, Pacto 1 e 2

As certificações que obtemos comprovam a nossa serieda-
de e o quanto estamos em conformidade com as normas 
legais nas diferentes regiões onde atuamos. Incentivamos o 
diálogo e a dedicação no trabalho para termos a admiração 
dos funcionários, clientes e parceiros. Agimos sempre com 
honestidade com nossos parceiros, clientes, fornecedores 
e órgãos públicos e colocamos o respeito acima de toda e 
qualquer estratégia.

Elaborado em 2017, nosso Código de Ética e Conduta evi-
dencia as práticas que historicamente seguimos, e entrou 
em revisão em 2022 para ser relançado em 2023. O do-
cumento abrange todos os envolvidos em nosso negócio: 
funcionários e diferentes públicos que se relacionam co-
nosco, e suas premissas são comunicadas em treinamen-
tos e no site da empresa.

Todos os funcionários que entram na Vicunha recebem o trei-
namento da “Disseminação da Cultura” e “Código de Ética”, 
que consideram também aspectos relativos a direitos huma-
nos. O treinamento “Boas Práticas Trabalhistas” foi oferecido 
aos gestores de todas as áreas nas unidades Brasil em 2021. 
No ano, dedicamos 9.154 a esses treinamentos no país, com 
95,4% dos funcionários treinados; na Argentina, foram 156 ho-
ras de treinamento, com 8,26% dos funcionários treinados; no 
Equador, 400 horas e 31,39% dos empregados treinados. 

Em 2021, 75%, ou seja, três de nossos quatro contratos de 
investimentos significativos (acima de R$ 30 milhões) conti-
nham cláusulas relativas à proteção dos direitos humanos. 

No ano, 37% do pessoal de segurança (próprio e terceiro) re-
cebeu capacitação em políticas e procedimentos relativos a 
direitos humanos, totalizando 80 pessoas treinadas, inter-
namente ou pelas prestadoras de serviço.

Dispomos ainda de um canal de conduta, central de aten-
dimento exclusiva para registros de denúncias ou suspeitas 
de algum desvio de conduta na empresa em desacordo ao 
Código, sem perseguição ou represálias, uma vez que todas 
as informações são mantidas em sigilo. Além do fluxo pa-
drão (veja gráfico), o canal conta com fluxos diferenciados 
para denúncias que envolvam membros do Comitê de Ética 
ou da Auditoria Interna.

37% 
do pessoal de segurança 
(próprio e terceiro) recebeu 
capacitação em políticas 
e procedimentos em 
políticas e procedimentos 
relativos a direitos 
humanos, totalizando 80 
pessoas treinadas

9.710 
horas de treinamento para 
funcionários abordando 
aspectos relativos a 
direitos humanos

75% 
ou seja, três de nossos 
quatro contratos de 
investimentos significativos 
(acima de R$ 30 milhões) 
continham cláusulas relativas à 
proteção dos direitos humanos
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Agimos sempre 
com honestidade 
com nossos 
parceiros, clientes, 
fornecedores e 
órgãos públicos
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Fluxo de apuração do canal de ouvidoria

EMPRESA TERCEIRA

AUDITORIA 
INTERNA

RECURSOS 
HUMANOS

COMITÊ 
DE ÉTICA

JURÍDICO

FLUXO NORMAL DE APURAÇÃO

Capta, analisa, classifica e envia 
a denúncia para a(s) pessoa(s) 
responsável por cada assunto

Contato para 
receber e tratar 
as denúncias

As áreas responsáveis pelo recebimento e tratativa das 
denúncias irão reportar aos demais membros do Comitê 
sobre o andamento das denúncias e reportar quaisquer 
casos que julgarem necessário para discussão

A AUDITORIA IRÁ APRESENTAR A CADA REUNIÃO 
OS NÚMEROS GERAIS DO CANAL DE ÉTICA:

Denúncias recebidas no último mês;
Denúncias em aberto;
Números por unidade, tipos de denúncia, criticidade, etc. 

O serviço está disponível para nossos funcionários, es-
tagiários, trainees, jovens aprendizes, temporários, for-
necedores e prestadores de bens e serviços e todas as 
pessoas que queiram relatar uma denúncia ou conduta 
indevida identificada na Vicunha. A denúncia pode ser 
anônima, mas, quanto mais dados o reclamante forne-
cer, melhor será o direcionamento para averiguação. 
Os contatos podem ser registrados pelo site, telefone 
ou e-mail e são recebidos por empresa terceirizada

Site 
www.canaldecondutavicunha.com.br

Telefone 
0800 377 8034

E-mail 
vicunha@canaldeconduta.com.br 

Canal de 
conduta

www.canaldecondutavicunha.com.br
mailto:vicunha@canaldeconduta.com.br
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2. Nossas Operações
Inovação e produtos + sustentáveis

Desempenho financeiro
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Na Vicunha, evoluímos a cada dia para desenvolver tecno-
logias e processos pioneiros e sustentáveis, bem como para 
ampliar nosso portfólio de produtos e serviços de acordo 
com as demandas de nosso mercado. Possuímos parques 
industriais localizados no Brasil (Estados do Ceará e do Rio 
Grande do Norte), Equador e Argentina, e oferecemos solu-
ções diferenciadas a nossos clientes, trabalhando continua-
mente para compreender suas necessidades. 

Temos um modelo de negócios verticalizado, que inclui des-
de a produção dos fios – cerca de 80% de nossos fios são 
produzidos internamente –, passando pela fabricação e tin-
gimento do denim e denim colour – que chegam a 125 cores 
diferentes a cada mês –, até a consultoria de tendências e 
lavanderia para nossos clientes. 

Trabalhamos um processo de produção que segue as de-
mandas comerciais para definição dos produtos a serem in-
dustrializados, sem perder a visão de médio e longo prazos. 
Nosso princípio de Resultado com Foco no Cliente permite 
que entendamos os desafios dos clientes, desenvolvendo 
soluções personalizadas de maneira eficiente e ágil.

Usamos processos e sistemas automatizados para manter 
os níveis de produção. Também investimos em formação e 
treinamento de profissionais para termos equipes eficientes 
e competentes na gestão dos processos, uma vez que as 
variações climáticas afetam nossa matéria-prima e a avalia-
ção humana dessas variáveis é fundamental para promover 
a qualidade de nossos produtos.

Utilizamos o conceito Lean Manufacturing para reduzir per-
das e garantir a sustentabilidade, com um modelo de gestão 
que perpassa todas as fábricas para promover o alinhamen-
to organizacional. Também temos trabalhado na moderni-
zação de nosso parque fabril, com novas instalações e au-
tomatização de processos, além de contar com modelo de 
gestão integrada entre produção e manutenção.

Em 2021, colhemos os frutos de nossa estratégia, que mos-
trou resiliência perante os desafios enfrentados em 2020 
em razão da crise sanitária. Garantimos nossos volumes 
de produção e estávamos preparados para o aquecimento 
de mercado que se deu na segunda fase da pandemia. Em 
razão das questões logísticas acirradas durante o período, 
ganhamos vantagens competitivas diante da concorrência 

asiática, especialmente em países como Equador, Argentina, 
Colômbia, Peru e México. 

Também estamos crescendo no mercado europeu e abrin-
do novas perspectivas nos Estados Unidos, especialmente 
por apresentar diferenciais de inovação e sustentabilidade. 
Com os crescentes desafios climáticos e a necessidade de 
estabelecer cadeias mais inteligentes, com menor impacto 
em transporte e logística, nossos produtos ganham lideran-
ça nas Américas, mostrando que, além de preço e qualidade, 
oferecemos produção mais responsável e com padrões rígi-
dos de gestão de processos internos e na cadeia.

O jeans serve para 
tudo e para todos. 
É democrático e, 
ao mesmo tempo, 
exclusivo. Vai da 
obra ao baile
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700 

funcionários na 
Vicunha Equador

Nosso showroom 

No modelo one stop shop, nosso showroom em 
São Paulo evidencia nossa proposta de valor para 
o mercado, aglutinando nosso aprendizado. Nele, o 
atendimento para cada cliente, independentemente 
de seu tamanho, é feito de forma personalizada. 
A equipe está preparada para fornecer consultoria 
completa sobre temas como tendências de moda 
e acabamentos a questões de sustentabilidade, 
e o cliente pode obter os produtos e as soluções 
que necessitar, desde o tecido em si até técnicas de 
lavagem e modelagem, além de informações sobre 
a cadeia produtiva e matérias-primas.

Vicunha Equador 

Primeira operação industrial fora do Brasil, adquirida em 
2007, a Vicunha Equador atua com modelo verticalizado, da 
produção do fio à gestão comercial dos clientes da região. 
Depois de enfrentar desafios nos dois anos anteriores, que 
demonstraram a resiliência da operação, nossa subsidiária 
equatoriana apresentou resultados bastante positivos em 2021, 
reestabelecendo níveis de produção e refortalecendo equipes. 

Diante da demanda acima do previsto, a unidade mostrou sua 
agilidade e maturidade – frutos da excelência na gestão e de 
uma operação centenária – na compra de matéria-prima e no 
reaquecimento da atividade fabril. Também incrementamos o 
relacionamento com os países da região, abrindo mercados e 
seguindo a evolução da Vicunha como um todo.

A unidade tem modelos de gestão muito marcados, com 
controle sólido da fábrica e da área comercial. A eficiência dos 
controles organizacionais é confirmada pela operação de 
crédito, renovada no ano, que a Vicunha Equador possui com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entidade que 
tem critérios rigorosos para a concessão de financiamento.

Com 700 funcionários, somos os únicos produtores de 
denim e denim colour no país, responsáveis em 2021 por 
aproximadamente 38% de market share nacional. Com operação, 
escritório e showroom, nosso marketing local é focado em 
evidenciar o valor agregado do produto, com assistência técnica e 
consultoria de design de roupas, para auxiliar os clientes em suas 
estratégias de mercado e de produto.

Vicunha Argentina 

Consolidada em 2011, nossa unidade na Argentina tem seu 
foco no mercado interno, fazendo a produção de denim e 
denim colour a partir da aquisição de fios. Ao longo dessa 
década, passamos da produção de 80 mil metros/mês para 
2 milhões de metros/mês, tornando-nos o maior produtor 
de tecido plano no país. 

Nossa unidade é modelo na província de San Juan, 
recebendo visitas técnicas em razão de avançados 
processos e práticas ambientais, e somos um dos dez 
maiores empregadores da região, com 527 funcionários. 

Em 2021, diante do cenário de economia fechada no 
mercado argentino, houve um aquecimento significativo 
de demanda, devido à ausência de competidores externos. 
Como a situação é excepcional, mantemos nossa estratégia 
considerando diferentes cenários para o mercado futuro.

527
funcionários na 
Vicunha Argentina
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Inovação
e produtos + sustentáveis

Conhecidos pelo protagonismo e pioneirismo no merca-
do brasileiro e mundial, temos nossos esforços de inova-
ção voltados a atender as necessidades dos clientes com 
eficiência e a oferecer um amplo portfólio de produtos 
e serviços cada vez mais sustentáveis. É o nosso dever, 
como uma das maiores fabricantes jeanswear do mundo, 
experimentar novas tecnologias dentro da indústria que 
possibilitem uma produção mais limpa e consciente, além 
de antecipar as tendências do mercado.

Ao longo da última década, diversas iniciativas marcaram 
nossos avanços nesse sentido. Fomos pioneiros no uso 
de biomassa como combustível para geração de vapor na 
produção do jeans. De forma inovadora, em 2019 medi-
mos o impacto hídrico no ciclo de vida de uma calça je-
ans, do plantio do algodão ao consumidor final, por meio 
do Projeto Pegada Hídrica Vicunha (veja mais no capítulo 
Nossa gestão ambiental),  que se tornou referência para 
o segmento. 

Desenvolvemos nossas linhas a partir dos comporta-
mentos da sociedade e das macrotendências do setor, 
que têm trazido diversidade, sustentabilidade e confor-
to como destaques. Assim, reavaliamos continuamen-
te nosso processo de produção. Do desenvolvimento à 
comercialização de nossos produtos e oferta de serviços 
ao mercado, atuamos de forma inquieta, questionando 
processos para aprimorar e diversificar nosso portfólio 
e nossa maneira de trabalhar. Fizemos o primeiro denim 
sem a necessidade de lavagem industrial, o V. Absolut Eco, 

elaborado sem algodão virgem, totalmente originado 
com fibras recicladas, em uma parceria com a Lenzing, 
com redução de até 95% no consumo de água e até 90% 
no consumo de químicos. Em 2020, diante das necessida-
des da pandemia, criamos o jeans que neutraliza diversos 
tipos de vírus, bactérias e fungos.

Manifesto Vicunha

O jeans acompanha 
o espírito do tempo. 
É sustentável, como 
nós. Se renova

 Pacto 9
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Zat Black Black conta com algodão reciclado e 
tingimento preto super intenso e visual vintage, com 
diagonal marcada;

Zatar é feito com algodão reciclado e tingimento 
puro índigo super intenso. Proporciona conforto e 
mantém a forma ao longo do dia;

Taiga tem tingimento double denim em azul intenso 
puro índigo. Produzido a partir da combinação de 
matérias-primas mais sustentáveis com técnicas que 
economizam água no seu processo produtivo. Conta 
com algodão reciclado pré-consumo, que reaproveita 
todos os resíduos do processo produtivo da Vicunha, 
Liocel, TencelTM REFIBRATM e fio LYCRA® EcoMade;

Eco Forest conta com algodão reciclado pré-
consumo, poliester reciclado pós consumo, 
proveniente de garrafa PET, liocel, TencelTM 
REFIBRATM e fio LYCRA® EcoMade.

Renzo é produzido com 30% de matéria prima 
recuperada pré consumo, que reaproveita todos 
os resíduos da matéria-prima provenientes do 
processo de fiação da Vicunha;

Astra é produzido com 30% de matéria prima 
recuperada pré consumo, que reaproveita todos 
os resíduos da matéria-prima provenientes do 
processo de fiação da Vicunha, além de menor 
consumo de químico;

Pantanal traz a inovação do tingimento 
EarthColors®, baseado em matérias-primas à base 
de resíduos naturais de  fontes renováveis; 

Amazônia também conta com tingimento 
EarthColors®, além de fibras e algodão reciclado.

DENIM 

DENIM COLOUR

Destaques
2021

Coleção sustentável

Lançamos em 2021 uma coleção mais sustentável, com ar-
tigos, soluções e tecnologias que promovem a redução de 
impactos em sua produção. O projeto nasceu da evolução 
da linha V. Absolut Eco, trazendo uma nova geração de pro-
dutos desenvolvidos por meio da união de nosso conheci-
mento interno com parceiros como Lycra®, Lenzing® e Ar-
chroma®, a fim de priorizar insumos sustentáveis. Entre os 
diferenciais dos produtos estão:

 � o uso de algodão reciclado e recuperado de nosso processo; 

 �O fio de liocel feito a partir das fibras de TencelTM Liocel 
REFIBRATM que envolve a mistura da polpa de madeira de 
reflorestamento com a polpa de celulose proveniente da 
reciclagem das sobras de algodão pré-consumo, roupas 
pós-consumo;

 � fio LYCRA® EcoMade, produzido com 20% de material reci-
clado pré-consumo;

 � fio poliéster reciclado pós consumo, proveniente de gar-
rafas PET;

 � E os corantes produzidos a partir da tecnologia patentea-
da EarthColors® da Archroma, que utiliza resíduos naturais 
não comestíveis de outras indústrias agrícolas.
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Jeans à base de cânhamo 

Desenvolvemos tecidos em denim e sarja feitos a partir 
do cânhamo, uma das fibras mais sustentáveis do mundo, 
nos tornando a primeira têxtil brasileira a investir na fa-
bricação de jeans com este insumo no país. Entre as novi-
dades com a mistura entre algodão e cânhamo, lançamos 
quatro produtos: Hemp e Hemp Light (no denim) e Itacaré 
e Maragogi (na sarja). 

O cânhamo é uma cultura de alto rendimento e produz mui-
to mais fibra por acre comparado a outras matérias-primas, 
requerendo, inclusive, menos água e menos terra em sua 
plantação. Além disso, é uma planta de crescimento rápido 
e que se adapta a diversos tipos de solo e condições climá-
ticas. O cânhamo também é uma das culturas menos agres-
sivas para o meio ambiente e mais seguras em termos de 
plantio. Isso porque ele é naturalmente resistente à maioria 
dos insetos e doenças.

Além de ser uma fibra ambientalmente segura, o cânhamo 
proporciona às peças uma textura semelhante à do linho, 
além de torná-lo mais macio a cada uso e lavagem. Com alta 
resistência à tração, é uma das mais fortes e mais duráveis 
entre todas as fibras naturais, além de ser respirável, anti-
bacteriana, biodegradável e hipoalergênica.

Jeans antiodor 

Em parceria com a empresa sueca Polygiene®, lançamos 
jeans que bloqueiam o odor, resultado de tecnologia antimi-
crobiana – que inibe o crescimento de bactérias causadoras 
de maus odores – e de tecnologia Odor Crunch, que atua 
na remoção de quaisquer odores ambientais, como fumaça 
de cozinha, fumaça de cigarro ou odor corporal. Inédito na 
América Latina, além de fornecer controle eficaz de odores, 
essa combinação também reduz o número de vezes que um 
produto precisa ser lavado, economizando energia, tempo 
e dinheiro – e estendendo a vida útil da peça. Com menos 
lavagens, a forma, o caimento e as cores do jeans se preser-
vam, tornando-o um produto mais duradouro.

Odor Crunch
é uma tecnologia lançada em parceria com 
a empresa Polygiene® que bloqueia o odor
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2.300 m2 
terá o novo centro de inovação 
em serviços para o mercado de 
jeans em Maracanaú, no Ceará

V. Laundry 

O novo centro de inovação 
em serviços para o mercado 
de jeans da empresa na planta 
de Maracanaú, no Ceará, está 
em processo de construção e 
deve ser finalizado em 2022. O 
espaço de 2.300 m2 funcionará 
como um hub do setor têxtil, o 
primeiro deste tipo na América 
Latina, com abrangência global 
e conectado com nossos 
escritórios em todo o mundo.

Fashion Hub 

Plataforma de inovação no setor têxtil e de moda, o 
Fashion Hub faz a conexão entre empresas da moda a 
startups, ajudando a gerar projetos pioneiros. Através da 
plataforma, nos relacionamos em 2021 com as startups 
Flow e Talkative, redes sociais que estão se destacando 
no mercado com foco na comunicação entre empresas e 
seus públicos. 

No segundo semestre, o trabalho foi desenvolvido 
com a startup Ubivis, que com o desenvolvimento 
de uma plataforma única integrou nossos bancos de 
dados, permitindo o monitoramento e a análise de 
comportamento em tempo real de uma centena de 
variáveis, como pressão de fios e vazão de água, para 
tomada ágil de decisões no processo produtivo.



2. Nossas 
operações

35
Relatório de Sustentabilidade

Cuidado
nas matérias-primas

Atentos a todo o processo de produção, dedicamos espe-
cial cuidado a nossas matérias-primas, aspecto confirma-
do por nossas diversas certificações. Já alinhados à Better 
Cotton Initiative há vários anos, em 2021 intensificamos 
nossa atenção à cadeia do algodão, por meio do programa 
SouABR, da Associação Brasileira dos Produtores de Algo-
dão (Abrapa). Também queremos seguir crescendo em re-
ciclados – hoje, cerca de 10% do algodão que utilizamos é 
reciclado pré-consumo. 

Por suas características climáticas, o Brasil tem destaque 
na produção desta commodity, com manejo diferente de 
outras partes do mundo e mais de 90% do cultivo feito 
sem irrigação artificial. O plantio direto, com rotação de 
cultura, é mais benéfico para o solo, tornando a produ-
ção brasileira mais sustentável. Além disso, a legislação do 
país exige que os produtores do cerrado, bioma no qual 
está localizada a maior parte dos cultivos, mantenham 
35% de áreas de reserva, o que promove a proteção do 
meio ambiente e da biodiversidade. 

A iniciativa da Abrapa oferece a rastreabilidade física do 
insumo, com conexão direta desde o produtor. Para isso, 
realizamos melhorias nos procedimentos internos: cada 
fardo de algodão tem um identificador que registra o pro-
dutor, a fazenda e a localidade de origem do material, 
permitindo que o consumidor tenha acesso e confiança 
na cadeia de produção. Mesmo quando compramos de 
empresas intermediárias (tradings), conseguimos rastrear 
o insumo até a fonte.

SouABR (sigla para Algodão Brasileiro Responsável) é o 
primeiro programa de rastreabilidade por blockchain da 
indústria têxtil do Brasil. Criado pela Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (Abrapa), por meio do mo-
vimento Sou de Algodão, com as empresas Reserva e 
Renner, o programa SouABR oferece informações sobre a 
origem certificada do algodão e o processo de produção 
das peças. Como uma das principais têxteis brasileiras, fa-
zemos parte da cadeia de fornecedores que participam 
do programa, em parceria com a Reserva.

O principal objetivo do programa é oferecer transpa-
rência ao consumidor, e estimular escolhas mais cons-
cientes, mostrando que o algodão presente naquela 
peça de roupa tem na origem a certificação socioam-
biental ABR, que entrega à indústria o comprometi-
mento dos produtores com os três pilares da susten-
tabilidade: social, ambiental e econômico. 

Com a leitura do QR Code presente na etiqueta da 
roupa, o consumidor pode conhecer a fazenda onde 
o algodão com certificação socioambiental foi cultiva-
do, a fiação que o transformou em fio, a tecelagem ou 
a malharia que desenvolveu o tecido ou a malha e a 
confecção que cortou e costurou.

SouABR
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Depois das instabilidades geradas pela pandemia, o ano de 
2021 mostrou resultados sustentáveis, gerando confiança 
para investidores e acionistas. Tivemos recordes históricos 
nos principais indicadores financeiros, com destaque para a 
maior receita líquida, EBITDA e lucro líquido de nossa trajetó-
ria. Pela primeira vez, o mercado internacional representou 
aproximadamente metade das nossas vendas totais no ano. 
Nossa performance permitiu que fizéssemos também um 
primeiro movimento de alongamento do prazo da dívida 
melhorando a estrutura de capital.

O EBITDA registrado pela Vicunha foi impactado positiva-
mente pelo volume recorde de produção em nossas plan-
tas, que trabalharam em plena capacidade proporcionando 
a diluição de custos fixos. Foi resultado ainda de produtos 
nos mercados brasileiro, equatoriano e argentino, e da capa-
cidade de agregação de valor a partir das exportações para 
mais de 1.000 clientes em todo o mundo, principalmente na 
Colômbia, Peru, México e Europa. Realizamos ainda o repas-
se nos preços de venda das pressões de custo e câmbio no 
algodão, nossa principal matéria-prima.

Desempenho
financeiro

EM MILHÕES 2021 2020

Receita Líquida 2.594 1.513

Lucro Bruto 654 249

% Margem 25% 16%

EBITDA 483 6

% Margem 19% 0%

Lucro (Prejuízo) 161 (237)

% Margem 6% -16%

Dívida Líquida 753 982

EBITDA 12M 483 6

Dívida Líquida / EBITDA 1,6 175,4

Valor econômico direto gerado: 
receita operacional líquida R$ 2.594.121 mil

Valor econômico distribuído 
(custos operacionais, salários 
e benefícios de empregados, 
pagamentos a provedores de 
capital, pagamentos ao governo e 
investimentos na comunidade)

R$ 2.432.930 mil

Valor econômico retido: lucro líquido 
do exercício R$ 161.191 mil

Valor econômico direto gerado e distribuído 
 GRI 201-1
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3. Nossa gestão ambiental 
Água e efluentes

Materiais e resíduos  

Emissões

Energia

 GRI 304-2
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O mundo está sofrendo, cada vez mais, com as ações huma-
nas que provocam transformações negativas no meio am-
biente. Como indústria beneficiária dos recursos naturais, 
temos papel fundamental na mudança dessa cultura. Nosso 
compromisso é reduzir continuamente o impacto das nossas 
atividades ao meio ambiente, protagonizando e impulsionan-
do iniciativas sustentáveis em nossa cadeia. Por ano, utiliza-
mos 6,8 mil toneladas de reaproveitamento interno de fibras 
de algodão recicladas e reutilizadas dos resíduos gerados nos 
processos de fiação a tecelagem, bem como promovemos a 
economia de mais de 83 milhões de litros de água e de 11 mil 
Mwh de energia, além de compensar 30 mil toneladas de CO

2
.

Avaliamos continuamente os nossos aspectos ambientais, 
resultado da interação entre as atividades desempenhadas 
pela nossa empresa e o meio ambiente, para garantir que a 
nossa atuação ambiental esteja correta. No caso de aspectos 
com impactos significativos, mantemos controle operacional 
e priorizamos a solução do problema. Caso não afete o meio 
ambiente (ou traga baixíssimo risco), não há exigência de con-
trole, mas fazemos o acompanhamento para verificar ao lon-
go do tempo se o aspecto/impacto ficou mais severo.

Fazemos o controle ambiental com metodologias preventi-
vas ou corretivas, com ações para evitar ou diminuir impac-
tos de cada aspecto ambiental. Os controles operacionais 
estão nos procedimentos operacionais padrão (POP), ações 
de rotina e checklists. O objetivo de cada uma de nossas 
pessoas deve ser de prevenir e diminuir aspectos e impactos 
ambientais significativos associados às atividades do seu 

processo de trabalho. Utilizamos as metodologias 3R (redu-
zir, reutilizar e reciclar) e Kaizen – vinculada ao Lean Manu-
facturing – para dar suporte à gestão desses fatores. 

Temos o compromisso com a proteção do meio ambiente em 
nossa cadeia em diferentes frentes e adotamos ações que im-
pactam significativamente a biodiversidade. Nossa principal 
matéria-prima, algodão, usada para produzir nossos tecidos, é 
comprada levando em consideração as boas práticas socioam-
bientais no cultivo. Outro fator importante de nossas operações 
é o uso de biomassa, proveniente de áreas com manejo florestal 
e de resíduos de casca de castanha, como combustível das cal-
deiras que geram vapor para alimentar as máquinas no processo 
produtivo. Outro projeto importante é o incentivo e apoio dado 
à busca de soluções, por meio dos Ciclos de Kaizen, de redução 
de consumo de recursos naturais, como o reúso de água. 

Conseguimos compensar CO
2
 direcionado a emissão de nossas 

caldeiras para neutralização de nossas estações de tratamento 
de efluente. Também realizamos o monitoramento mensal das 
emissões das caldeiras, bem como avaliamos as fontes móveis a 
diesel que estão diretamente envolvidas com nossas operações. 

Buscamos sempre trazer a tecnologia e inovação para nosso 
processo produtivo, máquinas e equipamentos mais eficien-
tes e com menor impacto socioambiental. Desde 2017 traba-
lhamos as diretrizes do Programa ZDHC – Zero Descarte de 
Produtos Químicos Perigosos em nossa gestão de químicos. 
Desenvolvemos produtos com menor impacto, referente a 
água, químicos e uso de matéria-prima reciclada.

Nossa
gestão ambiental  Pacto 7 e 8
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No Equador, temos o compromisso de fazer estudo de bio-
diversidade e ações para conservação da bacia hidrográfi-
ca. Realizamos ações de reflorestamento tanto nos terrenos 
próprios quanto na reserva geobotânica de Pululahua, com 
campanhas anuais de reflorestamento em áreas de influên-
cia direta e indireta.

Linha Verde 

Canal direto com os nossos funcionários para esclarecer dú-
vidas, coletar sugestões e reclamações sobre qualquer as-
sunto relacionado à sustentabilidade ambiental. O programa 
contribui com o desenvolvimento socioambiental, atuando 
nas áreas de conscientização e preservação. Além do ramal 
interno, é possível acessar o formulário na intranet Vicunha, 
a Vicnet. As informações podem ser preenchidas de forma 
ágil, com envio de arquivos de imagem ou vídeo para exem-
plificar o que precisa ser melhorado em nossos ambientes.

Vazamento 
de água em torneiras, 
encanamentos, etc

Desperdício 
de recursos naturais 
ou químicos

Manutenções 
que possam gerar 
ganhos ambientais e 
economia para 
a empresa

Existência de 
materiais a serem 
reciclados

Sabemos que o maior impacto da indústria têxtil é o 
uso intensivo de água nos processos. Para compreender 
melhor esse impacto e promover a melhoria de nossas 
operações, além de gerar informação para todo setor, 
realizamos em parceria com o Movimento Ecoera, pre-
cursor em integrar a sustentabilidade na indústria da 
moda, design e beleza no Brasil, o projeto Pegada Hídri-
ca Vicunha. Por meio dele, utilizamos métricas próprias 
para mapear o consumo de água no ciclo de vida de 
uma calça jeans no país – desde o plantio do algodão, 
até o consumidor final. Os resultados e descobertas do 
estudo, que reforça nossa transparência e pioneirismo 
em sustentabilidade, foram apresentados com exclu-
sividade a todo o mercado têxtil, a fim de promover a 
transparência na cadeia de moda do país.

Projeto Pegada 
Hídrica Vicunha

5.196 litros
de água são utilizados para cada calça 
jeans. Dessa quantidade, 4.247 litros 
são usados no processo de cultivo até 
a colheita do algodão – que utiliza 92% 
da água da chuva em sua cultura –, e 127 
litros na tecelagem, transformação do 
algodão em fio

Entre os temas monitorados pela Linha Verde, estão:
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Nossos esforços são para 
reduzir a captação de 

água de concessionárias 
provenientes de açudes 
localizados em regiões 

de estresse hídrico
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Água
e efluentes  GRI 303-1, 303-2

Entendemos que água é um dos principais insumos utilizados na 
indústria têxtil, desde o plantio da matéria-prima do nosso for-
necedor à lavagem da peça de moda pelo nosso cliente. Temos 
diferentes fontes de captação de água, como concessionárias, 
águas de poços, coleta de água pluvial e água de reúso. No Brasil, 
nossos esforços de projetos de melhoria são para reduzir a cap-
tação de água de concessionárias, pois são fornecidas a partir de 
açudes localizados em regiões estratégicas de estresse hídrico. 

Recebemos a água de concessionária estatal, porém temos 
de submetê-la a um processo de tratamento para que possa 
atender aos parâmetros do nosso processo industrial, monito-
rados por ensaios de laboratório periodicamente. Possuímos 
internamente o Canal Verde, pelo qual qualquer funcionário 
pode informar eventuais vazamentos de água/efluente ou im-
pactos observados na fábrica. Com o intuito de um acompa-
nhamento mais fiel ao dado de consumo de água, estamos em 
andamento com um projeto de instalação de medidores não 
apenas por setor, como temos atualmente, mas por máquina, 
para assim identificar consumos ou vazamentos.

Nossos fornecedores de matéria-prima fazem parte do pro-
grama Algodão Brasileiro Responsável (ABR), o que faz com 
que tenhamos uma maior responsabilidade, pois visamos o 
cultivo como impacto hídrico para nossa cadeia de negócio. 
Além disso, reciclamos resíduo têxtil e, com isso, atingimos 
patamares de economia de água e de produtos químicos 
em linhas de produtos com viés sustentável. Também ofe-
recemos assessoria para nossos clientes a fim de mitigar o 
impacto do uso de água em suas operações.

Internamente gerimos o recurso hídrico de forma compartilhada, 
com a meta corporativa subdividida para as unidades e para os 
respectivos processos industriais de produção e área de apoio. 
Para essa gestão, temos reuniões semanais para tratarmos do 
consumo de água, pois podemos atuar de forma imediata caso 
o impacto de alto consumo tenha sido ocasionado por algum 
problema técnico. Mensalmente divulgamos informativos com 
dados de meta e consumo de água por e-mail e em quadros 
de aviso espalhados na fábrica. Externamente temos iniciativas 
de divulgação de impactos de consumo de água na indústria da 
moda, como o projeto Pegada Hídrica Vicunha.

Anualmente realizamos revisão de meta ordinária, onde lan-
çamos o desafio para os gestores de utilidades a redução de 
consumo de água por tonelada de tecido produzido. Mensal-
mente elaboramos reunião corporativa com todas as unida-
des fabris para compartilhamento de dificuldades e resulta-
dos. Semanalmente cada unidade acompanha o consumo 
das respectivas áreas de produção e apoio. Caso em três me-
ses a unidade fabril esteja fora da meta, é necessário realizar 
um plano de ação para o atingimento do estabelecido.

No Equador, não utilizamos água proveniente da rede pública. 
Extraída de poços, o recurso passa a uma planta de tratamento 
onde se realiza processo de coagulação, floculação e oxidação 
de ferro, com o objetivo de reduzir sólidos e cor; uma vez que 
atende aos requisitos de qualidade, a água é fornecida aos pro-
cessos industriais e, após ser utilizada, é encaminhada à estação 
de tratamento de efluentes para processamento e garantia do 
atendimento aos requisitos de qualidade da água. A extração 

de água de poço não interfere no abastecimento de água à co-
munidade, cujo abastecimento é assegurado pela empresa mu-
nicipal de água, que a obtém de fontes distantes da bacia em 
que estamos. O processo de estabelecimento de objetivos e 
metas foi realizado no Estudo de Impacto Ambiental, consubs-
tanciado em uma declaração aprovada pela autoridade nacio-
nal competente, que contém um Plano de Gestão Ambiental 
(PGA). Os objetivos incluem a melhoria da qualidade da água e 
redução preliminar do efluente, com mudança do sistema de 
mercerização para evitar o uso de ácido acético; tratamento de 
100% dos efluentes; projetos de reciclagem e reutilização, pro-
jeto de zonas úmidas em andamento; proteção e restauração 
dos ecossistemas, com aumento da área verde com vegetação 
nativa em nossas áreas próprias e de influência direta; e estudo 
da biodiversidade e recuperação de áreas verdes no entorno 
da unidade. Descartamos a água no sistema público de esgota-
mento sanitário, portanto os padrões de qualidade do efluente 
devem atender aos limites permitidos pelas regulamentações. 
Os resultados da aplicação do PGA devem ser reportados anu-
almente e são auditados externamente a cada dois anos. 

A água utilizada em nossa unidade na Argentina é obtida de 
dois poços, com vazão aproveitável definida pelo órgão re-
gulador. A gestão do uso é realizada pela equipe da ETE e 
Meio Ambiente. O consumo de água dos diferentes setores 
e atividades envolvidas (tecelagem, tinturaria, índigo, caldei-
ra, refrigerante de recuperação, retorno de água quente, re-
torno do condensador, prensa de lodo) é medido diariamen-
te, bem como o fluxo de efluente gerado pelos diferentes 
setores e o vapor d'água gerado no tanque de processo.
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No Brasil, os efluentes das unidades fabris são lançados em 
duas coletoras estatais, com as fábricas atendendo os parâ-
metros exigidos para o descarte. O gerenciamento dos parâ-
metros é realizado em Maracanaú e Pacajus pela Secretaria 
do Meio Ambiente do Ceará e em Natal pelo Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, por meio de 
testes laboratoriais internos e externos e visitas in loco pe-
los órgãos responsáveis.

Nossa planta de Pacajus, no Ceará, fica localizada na 
região semiárida nordestina, sem água de subsolo e 
abastecida por reservatórios. A escolha do eixo Paca-
jus-Horizonte como polo industrial gerou dificuldade 
técnica para a disposição dos efluentes tratados, pois 
a região é desprovida de corpo hídrico receptor ade-
quado para este fim. Com base na legislação vigente, 
os corpos hídricos mais próximos ao polo industrial 
estão conectados a açudes que são utilizados como 
mananciais de abastecimento da Região Metropolita-
na de Fortaleza e de municípios próximo.

Assim, a disposição final dos efluentes industriais 
tratados ocorre por meio de lagoas de infiltração/
evaporação, porém a disposição nunca foi adequa-
da para as condições naturais da área. Diante disso, 
percebemos a necessidade de aprimorar o tratamen-
to desses efluentes industriais, aproveitando a água 
de reúso em nossos processos industriais. Em uma 
parceria público-privada com Companhia de Água e 
Esgoto do Ceará (Cagece), o projeto inédito no setor 
têxtil envolve investimentos de R$ 35 milhões.

Com o apoio de empresa especializada e em ampla 
tratativa com o poder público, desenvolvemos proje-
to para reaproveitar o efluente sanitário provenien-
te da estação de tratamento de esgoto da cidade de 
Horizonte para a produção de água de reúso para 
nossa unidade de Pacajus e empresas do entorno, co-
laborando para expansão de um cenário estratégico 

Aproveitamento de 
água e desenvolvimento 
local em Pacajus

sustentável entre as indústrias da região e a conces-
sionária local. O projeto tem financiamento aprovado 
pela Superintendência de Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene) e vai reduzir o consumo de água de 
entrada em quase 95%, recolhida de recursos hídricos. 
Elaborada em 2021, a iniciativa deve ser inaugurada 
no primeiro semestre de 2023, e o modelo deverá ser 
implantado também em nossa unidade de Maraca-
naú, na região metropolitana de Fortaleza.

Nossos fornecedores 
de matéria-prima 
fazem parte 
do programa 
Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR), 
o que faz com que 
tenhamos uma maior 
responsabilidade

R$ 35 mi

95%

são os investimentos envolvidos em um 
projeto inédito no setor têxtil em parceria 
público-privada com Companhia de Água 
e Esgoto do Ceará (Cegece)

será a redução do consumo de água na 
unidade de Pacajus e empresas do entorno

 GRI 203-1



3. Nossa gestão 
ambiental

43
Relatório de Sustentabilidade

Nota: Apesar de o volume absoluto ser um dado importante, realizamos o acompanhamento e monitoramento do indicador relativo (m³ de água por tonelada de tecido acabado). Dessa forma, conseguimos perceber se estamos sendo 
eficazes ou não no uso da água. Para a Vicunha Brasil, a meta é 33,6 m³/ton e é desmembrada para as três unidades fabris do Brasil. O Equador é a única localidade fabril que não está localizada em área com estresse hídrico.

 GRI 303-3

CAPTAÇÃO DE ÁGUA
ÁREAS SEM 
ESTRESSE 
HÍDRICO

ÁREAS COM 
ESTRESSE 
HÍDRICO

Água de superfície - 88,21

Água subterrânea 244,81 1.470,55

Água produzida - 189,16

Água de terceiros – 100% água de superfície 8,11 820,21

CAPTAÇÃO TOTAL DE ÁGUA 252,92 2.568,13

Captação de água por fonte (megalitros)

ÁREAS COM 
ESTRESSE HÍDRICO MARACANAÚ NATAL PACAJUS SAN JUAN 

(AR) VICUNHA

Água de superfície 20,98 0 67,23 0 88,21

Água subterrânea 0 1.156,94 0 313,61 1.470,55

Água do mar 0 0 0 0 0

Água produzida 103,64 56,11 29,41 0 189,16

Água de terceiros 575,13 0 244,95 0,13 820,21

 GRI 303-4

 ÁREAS SEM 
ESTRESSE 

HÍDRICO (ML)

 ÁREAS COM 
ESTRESSE 

HÍDRICO (ML)

Água de superfície 0 0

Água subterrânea 0 0

Água do mar 0 0

Água de terceiros (total) 161,29 1630,72

Água de terceiros enviada para uso por outras 
organizações 0 0

Água de superfície + água subterrânea + água do 
mar + água de terceiros (total) 161,29 1630,72

Descarte de água por destinação (em megalitros)

 GRI 303-5Consumo de água (megalitros)

TODAS AS ÁREAS 
(ML)

 ÁREAS COM 
ESTRESSE 

HÍDRICO (ML)

Consumo total de água 91,624 937,41

Maracanaú Natal Pacajus San Juan - Argentina

219,66 575,66 132,29 9,799
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Materiais
e resíduos  GRI 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

Trabalhando o princípio dos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) 
aliados à coleta seletiva, realizamos a gestão e o gerencia-
mento de todos os nossos resíduos sólidos, da geração até a 
destinação final adequada. Nosso Programa de Gerenciamen-
to de Resíduos Sólidos (PGRS) consiste em uma prática já in-
ternalizada, que vai além do cumprimento da legislação am-
biental aplicável, pois externa um sentimento de preservação 
ambiental, evidenciado e difundido na Política da Qualidade 
e Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da empresa. 

A implementação das práticas garante o alcance de resul-
tados satisfatórios no que concerne à minimização dos im-
pactos ambientais, na medida em que permite o acompa-
nhamento da evolução dos resíduos gerados e a proposição 
de ações corretivas quando necessário. Assim, nossa gestão 
seletiva de resíduos contribui para agregar valor ao capital 
investido, na medida em que há um reaproveitamento de 
recursos outrora sem serventia (venda de subprodutos), e 
também para prevenir a poluição, pois a disposição final dos 
resíduos está sendo realizada de forma a atender a legisla-
ção ambiental vigente. 

Nossos resíduos são segregados primeiramente nos seus 
locais de origem por meio da coleta seletiva e, em seguida, 
levados a pontos preestabelecidos para coleta, tratamento 
interno (separação por tipo/tamanho, compactação etc.) e 
posterior armazenamento, até que seja procedida a desti-
nação correta dos resíduos gerados. A coleta seletiva permi-
te que os resíduos sejam destinados para fins mais nobres 
como reutilização, reciclagem e recuperação. Exemplo disso 

são os resíduos de processo, que são devidamente segre-
gados e podem ser reutilizados e reciclados internamente 
e reintroduzidos no processo de manufatura. Há resíduos 
vendidos como ração animal e outros destinados para reuti-
lização e reciclagem externa. Além de reintroduzir os resídu-
os de processos internos, também adquirimos resíduos de 
processos externos para utilização na manufatura, essa prá-
tica nos garante duas certificações (GRS e RCS – veja mais 
em Certificações, Programas e Selos). 

Os resíduos gerados nos processos de abertura, fiação e 
preparação a tecelagem são enviados para nossa unidade 

em Maracanaú, onde ocorre o processo de reciclagem (des-
fibragem dos fios de estopa para reintrodução do material 
no processo produtivo). Além desse processo, existe a reu-
tilização do resíduo de algodão gerado nos processos de 
abertura e cardagem. 

Realizamos o monitoramento dos documentos ambientais 
dos fornecedores de serviços de tratamento e de transporte 
de resíduos perigosos, e trabalhamos somente com empresas 
que comprovem o atendimento a toda legislação ambiental. 
Temos metas de redução de resíduos têxteis, cujos resultados 
são discutidos para implementação de ações de melhoria.

 GRI 301-1

 GRI 301-2

BRASIL ARGENTINA EQUADOR TOTAL

Materiais não renováveis 462.223,73 NA 185.133,69 781.007,26

Materiais renováveis 84.712,71 3.246,00 11.816,28 96.528,99

BRASIL ARGENTINA EQUADOR TOTAL

Porcentagem de matérias-primas ou materiais reciclados 
utilizados na fabricação de produtos 15,49% 0 6% 11%

Materiais utilizados (em toneladas) 

Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados 



3. Nossa gestão 
ambiental

FIAÇÃO TECELAGEM

 Sacos de Polipropileno;
 Sacos de Polietileno;
  Embalagens de Papelão;
 Arames de Aço;
 Estrados de madeira;
  Pó coletado no sistema de 
captação (pó de canal);
   Cintas de Polietileno;
   Sacos de Juta.

Recebimento da 
Matéria Prima:

  Fita de Carda;
  Algodão recuperado;
  Pó coletado no sistema de 
captação (pó de canal);

  Resíduo de algodão.

Cardas:

  Algodão recuperado;
  Briquete;
  Resíduo de ciclone;
  Varredura;
  Embalagens de Papelão;
  Arames de Aço
  Pó coletado no sistema de 
captação (pó de canal);
  Estopa contaminada;
  Cintas de Polipropileno;
  Sacos de Juta;
  Resíduo de algodão.

Abertura:

  Algodão recuperado;
  Pó coletado no sistema de 
captação (pó de canal);

  Resíduo de algodão.

Passadores:

  Estopa Branca/Lycra;
  Pó coletado no sistema de 
captação (pó de canal).

Bobinadeira:

  Resíduos de poliéster;
  Resíduos de elastano.

Binadeira:

  Película plástica (polietileno);
  Caixa de papelão.

Autoclavagem:

  Filete de maçaroqueira;
  Algodão recuperado;
  Pó coletado no sistema de 
captação (pó de canal).

Maçaroqueira:

  Películas plásticas;
  Tubos de papelão;
  Tubos de ferro;
  Pano coberta;
  Cordas trancelim;
  Aparas;
  Fita adesiva;
  Fita crepe;
  Barrote de madeira.

Armazenamento 
do tecido Cru:

  Estopa engomada;
  Estopa crua;
  Película Plástica 
(polietileno);
  Pó coletado no sistema de 
captação (pó de canal);
  Papelão;
  Cones de papelão;
  Cones plásticos 
danificados;
  Resíduo de varrição.

Tecelagem:

  Estopa engomada;
  Resíduo de varrição.

Liçamento:

  Estopa crua;
  Estopa engomada;
  Sacos de polietileno;
  Sacos de polipropileno;
  Sacos de papelão;
  Resíduo de amido;
  Caixas de papelão;
  Estopas contaminados.

Engomagem:

  Estopa Branca;
  Cones de papelão;
  Cones de plásticos 
danificados;
  Pó coletado no sistema de 
captação (pó de canal).

Urdissagem:

  Bombril Open-End;
  Pneumafil Lycra/Algodão;
  Pó coletado no sistema de 
captação (pó de canal);
  Resíduo de algodão;
  Estopa contaminada;
  Tubetes de Polipropileno 
danificados;
  Tubetes de papelão 
danificados.

Filatório Open-End:

  Películas plásticas;
  Tubos de papelão;
  Tubos de plástico;
  Fita adesiva;
  Fita crepe;
  Estrado de madeira;
  Chapa de compensado;
  Embalagem de papelão 
(caixa);
  Embalagem de plástica 
(sacos).

Armazenamento do Fio:

  Pneumafil Lycra/Algodão;
  Pó coletado no sistema de 
captação (pó de canal);

  Algodão recuperado.

Filatório 
Convencional:
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Resíduos

  Estopa crua;
  Estopa tinta;
  Sacos de polietileno ou 
Sacos de polipropileno;
  Sacos de papelão;
  Caixas de papelão;
  Tambores metálicos;
  Bombonas plásticas
  Conteiners 1000 l;
  Resíduo de fundo do 
processo de Índigo.

Tingimento Índigo:
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BENEFICIAMENTO APOIO PRODUTIVO

 Aparas;
  Película plástica 
transparente danificada;
  Película plástica preta 
danificada;
  Pó das caixas de 
escovas;
  Bombonas plásticas;
  Contêiner de 1000 litros;
  Embalagem de tinta 
Satex;
  Pó de escovadeiras;
  Resíduos de algodão 
molhado;
  Descarte de produto 
químico (esporádico);
  Borra de soda cáustica.

Preparação (CEO/PA/
MERCE/Escovadeira/ 
Cozinha de químicos/
Korting):

 Aparas;
  Película plástica 
danificada;

  Embalagem de tinta Satex;
  Bombonas plásticas;
  Tambores metálicos;
  Caixa de papelão;
  Sacos Plásticos;
  Conteiners de 1000 litros.

Tingimento 
(LAVADEIRA/ 
PAD-STEAM/PAD-
BATCH/PAD-DRY):

 Aparas;
  Material de expediente;
  Vidraria danificada;
  Embalagens de 
Químicos.

Laboratório Químico:

 Aparas
 Bombonas plásticas;
  Embalagens de Químicos;
  Embalagem de tinta 
Satex;
  Caixas de sabão 
(papelão).

Laboratório Controle 
de Qualidade 
(Lavanderia/Sala de 
testes/Mesa de testes):

  Calços de madeira 
danificados;
  Fita adesiva;
  Papel de etiquetas (Fita 
Ribbon).

Expedição:

  Material de expediente;
  Sacos plásticos;
  Papelão;
  Plásticos;
  Estrados de madeira 
danificados.

Almoxarifado:

  Embalagens de 
químicos;

  Vidrarias danificadas;
  Lodo da estação de 
tratamento;

  Sacos plásticos;
  Paletes de madeira 
danificados;

  Sacos de ráfia;
  Resíduo sólido da 
entrada da estação 
(gradeamento/calha 
parshall).

ETE/ETA:

  Óleo Lubrificante usado:
  Embalagens de tinta, 
solventes, aerossóis, 
desengraxantes;
  Descarte de resina 
catiônica;
  Estopa suja de graxa e 
óleo;
  Filtros de óleo;
  Pilhas e baterias;
  Resíduos Metálicos 
Ferrosos;
  Resíduos Metálicos Não 
Ferrosos;
  Pneus;
  Embalagens plásticas;
  Mangueiras Hidráulicas;
  Rolamentos danificados;
  Sucata de peças 
eletrônicas;

  Pó da retifica dos cilindros;
  Pó da retifica dos 
manchões;
  Limalha de ferro;
  Escória de cobre;
  Resíduo de Construção 
da Civil.
  Lâmpadas fluorescentes;
  Resíduos de borracha 
de revestimento de 
cilindros têxteis.

Manutenção:

 Aparas;
 Retalhos;
 Papelão;
  Película plástica 
danificada;
  Tubete de papelão 
danificado;
  Papel de etiquetas (fita 
Ribbon).

Revisão do Tecido 
Acabado:

  Calços de madeira 
danificados;
  Fita adesiva;
  Papel de etiquetas.

Armazenamento 
do Produto Final:

 Aparas;
  Resíduo de índigo
  Vassourinhas;
  Vidraria danificada;
  Embalagens de 
Químicos.

Laboratório do Índigo:

  Caixas de papelão;
  Resíduos de fios de 
algodão;
  Sacos plásticos.

Laboratório CQ Fiação:

 Aparas;
  Película plástica 
danificada;

  Embalagem de tinta 
Satex;

  Bombonas plásticas;
  Tambores Metálicos;
  Manta do manchão 
danificado;

  Papel transfer usado 
(Calandra Sublimação);

  Papel de proteção (Feltro 
de calandra).

Acabamento 
(CALANDRA/RAMA/
SANFOR):
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS

 Material de expediente;
  Equipamentos de 
proteção individual e 
coletivo;
  Papel.

Escritórios/Portaria:

 Papel higiênico;
 Papeis Toalhas;
 Resíduo de varrição.

Banheiros e vestiários:

 Descartáveis;
 Palitos de dentes;
 Guardanapos;
 Restos de alimentos;
 Embalagens plásticas;
  Embalagens metálicas 
(latas).

Refeitório:

 Resíduo de Varrição.

Estacionamento:

 Resíduos sanitário;
 Copos descartáveis;
 Resíduo de Varrição;
 Lâmpadas;
 Material de expediente.

Ruas e resíduos 
comuns a todas 
as áreas:

 Resíduo ambulatorial;
 Material de expediente.

Ambulatório:

 GRI 306-3

BRASIL ARGENTINA EQUADOR TOTAL

Resíduos perigosos 196,66 1.201,83 55,92 1.454,41

Resíduos não perigosos 15.824,31 2.218,83 995,87 19.039,01

TOTAL 16.020,97 3.420,66 1.051,79 20.493,60

Peso total de resíduos gerados (em toneladas)

Nota: resíduos perigosos incluem resíduos especiais e serviços de saúde; resíduos não perigosos incluem têxteis, 
construção civil, recicláveis/reutilizáveis.

16.020,97 t
é o peso total de resíduos 
gerados no Brasil em 2021
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BRASIL ARGENTINA EQUADOR TOTAL

Peso total de resíduos gerados 9.568,68 1.174,83 467,22 11.210,73

Resíduos Têxteis 7.008,89 778,62 186 7.973,51

Papel papelão 947,61 320,69 0 1.268,30

Metais 1.087,95 18,73 0 1.106,67

Plásticos 198,85 43,16 0 242,01

Resíduos contaminados, substâncias 
perigosas e especiais 22,33 0,00 19,29 41,62

Pneus e borrachas 1,85 0,00 0 1,85

Madeira 298,14 13,62 0 311,76

Vidro 3,07 0,00 0 3,07

Resíduos não perigosos recicláveis e 
não têxteis 0,00 0,00 261,93 261,93

Peso total de resíduos perigosos 
gerados não destinados 22,33 0,00 19,29 41,62

Preparação para reutilização 0,00 0,00 0 0,00

Reciclagem 13,42 0,00 19,29 32,71

Outras operações de recuperação 8,91 0,00 0 8,91

Peso total de resíduos não 
perigosos gerados não destinados 9.546,35 1.174,83 447,93 11.169,11

Preparação para reutilização 0,00 0,00 0 0,00

Reciclagem 9.546,35 1.174,83 447,93 11.169,11

Outras operações de recuperação  0,00 0 0,00

Dentro da organização 0* 0,00 0 0,00

Fora da organização 9.546,35 1.174,83 447,93 11.169,11

Nota: o resíduo que é recuperado (algodão) é consumido nas unidades geradoras (não há geração de MTR). O 
resíduo que é reciclado (fios e estopas) através do processo de desfibragem é gerado nas três unidades fabris, 
sendo enviado das Unidades II e III (gerando MTR) para Unidade I - onde é consumido no processo produtivo da 
Unidade I. Uma parte dos resíduos têxteis gerados nas unidades II e III é recuperada e desfibrada internamente. 
Os recuperados podem retornar ao processo produtivo, e os desfibrados podem voltar ao processo ou ter outras 
destinações, como nutrição animal.

 GRI 306-4Resíduos não destinados para disposição final (em toneladas)

BRASIL ARGENTINA EQUADOR TOTAL

Peso total 6.452,27 2.245,83 584,76 7.037,03 

Incineração 
(com recuperação de energia) 173,38 7,33 32,47  213,17

Incineração 
(sem recuperação de energia) 0,00 1.194,50 4,08  1.198,58

Aterro sanitário resíduos classe I 0,95 0,00 0,00  0,95

Outras operações de disposição 0,00 0,00 0,08  0,08

Incineração 
(com recuperação de energia) 1,32 0,00 0,00  1,32

Incineração 
(sem recuperação de energia) 1,08 0,00 0,19  1,26

Aterro Classes IIA e IIB 4.747,89 98,00 547,94  5.393,83

Aterro de reservação - 
RCC / Reciclagem 1.527,65 946,00 0,00  2.473,65

Dentro da organização 0,00 0,00 0,00  0,00

Fora da organização 6.452,27 2.245,83 584,76  9.282,85

 GRI 306-5Resíduos destinados para disposição final (em toneladas)
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Otimizar o uso de 
recursos como água, 
energia e vapor é o 
nosso foco
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Emissões  GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-6, 305-7

Fazemos a gestão de qualidade dos gases das chaminés de 
nossas caldeiras – com isso, conseguimos realizar um ba-
lanço de carga de CO

2
 emitida. Nossas caldeiras fornecem 

vapor de água para o processo têxtil nos setores de prepa-
ração à tecelagem e acabamento, ou seja, não utilizamos 
caldeiras como fonte acionadora de eletromotriz. No ano de 
2021, no Brasil, somando as três unidades fabris, deixamos 
de emitir cerca de 10 toneladas de CO

2
 para a atmosfera. 

Este acompanhamento é realizado por meio de cálculos te-
óricos para a neutralização da nossa Estação de Tratamento 
de Efluentes (ETE). Para neutralizarmos a carga de soda cáus-
tica enviada pelo nosso processo de tingimento, utilizamos 
CO

2
 das chaminés das caldeiras com o auxílio de sopradores.

Em 2022 será 
elaborado nosso
primeiro inventário 
de emissões levando 
em consideração
nossas fontes 
internas e externas

10 toneladas 

de CO
2
 foram deixadas de ser 

emitidas no ano de 2021
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Energia  GRI 302-1

Realizamos, entre 2016 e 2017, projetos que resultaram 
em redução de consumo de energia elétrica, por meio de 
ações de eficiência energética. Realizamos substituição de 
aproximadamente 13.400 lâmpadas fluorescentes HO por 
lâmpadas de LED (mais eficientes) nas unidades Brasil, que 
resultou em uma economia anual estimada em 5.400 MWh. 
Além disso, trabalhamos em busca de eficiência no uso de 
motores (substituição por motores com alto rendimento) 
na unidade II, que resultou em uma economia anual esti-
mada em 580 MWh.

A biomassa é a principal matriz energética utilizada para 
geração de vapor em nossas fábricas. Os principais tipos 
de biomassa consumidos são provenientes da lenha de ca-
jueiro, algaroba e eucalipto (plantios florestais) e madeira 
nativa (planos de manejos florestais sustentados). A utiliza-
ção da biomassa substitui o uso do gás natural, sendo mais 
sustentável. Fomos pioneiros no uso de casca de castanha 
de caju como combustível para geração de vapor, utiliza-
mos o insumo há mais de duas décadas.

No Equador, a maior parte da energia consumida na planta 
industrial é proveniente de uma usina hidrelétrica própria, 
com venda de energia excedente e compra de energia nos 
horários de baixa geração.
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 GRI 302-1

 GRI 302-1

Consumo de energia (em gigajoules) dentro da organização 

Consumo de energia (em gigajoules) dentro da organização 

Fontes não 
renováveis 

Gás Natural 248.815.789,69

Gás Liquefeito de petróleo (GLP) 430.194,07

Óleo Diesel 124.173,33

Energia Elétrica 1.374.193,34

Gasolina 563,24

Fontes 
renováveis

Biomassa - Brasil 1.980.818,94

Energia Elétrica Equador - Usina 
Hidrelétrica Vicunha 126.128,92

TOTAL 252.725.732,61

Fontes não renováveis 

Gás Natural 248.815.789,69

Gás Liquefeito de petróleo (GLP) 430.194,07

Óleo Diesel 124.173,33

Energia Elétrica 1.374.193,34

Gasolina 563,24

Fontes renováveis
Biomassa - Brasil 1.980.818,94

Energia Elétrica Equador - Usina 
Hidrelétrica Vicunha 126.128,92

TOTAL 252.725.732,61

Consumo de eletricidade 115,86

Consumo de vapor 2.181.712,84

Eletricidade vendida 115.862,35
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4. Nosso papel social
Clientes

Fornecedores

Nossas pessoas

Comunidades
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Em um momento organizacional de expansão e transfor-
mação, entendemos que, além de nosso know-how na ca-
pacidade de desenvolvimento fabril e distribuição, o rela-
cionamento com as pessoas de nossa cadeia de produção 
é um de nossos principais ativos estratégicos para garantir 
a sustentação de nosso sucesso. O conhecimento sobre o 
mercado de nossos clientes nos permite desenvolver as 
melhores soluções têxteis; isso só é possível com o inves-
timento em nossas pessoas e o aprofundamento da co-
nexão com nossos fornecedores, para compartilhar e am-
plificar este conhecimento. Em outra perspectiva, estamos 
atentos às necessidades das comunidades com as quais 
estamos direta ou indiretamente relacionados, de forma a 
garantir nossa credibilidade e a promoção de impactos po-
sitivos em nosso entorno. Nossas ações são baseadas no 
respeito social, incentivamos a educação e apoiamos pe-
quenos empreendedores, comunidades e a sociedade em 
que estamos inseridos.

Ter foco no foco do cliente significa sair de ações meramen-
te transacionais e buscar o profundo entendimento do seu 
negócio, gerando uma relação mútua de confiança. Compre-
ender o cliente nos permite oferecer com eficiência e agili-
dade produtos e serviços que atendam suas necessidades 
de forma personalizada e aderente aos diferentes ramos 
de atuação, para que ele consiga se diferenciar. Nessa linha, 
temos trabalhado com diversas marcas de forma coopera-
da, criando soluções que conversam diretamente com seus 
consumidores, aliando a eficiência e a produtividade que já 
nos caracterizam a atributos hoje exigidos pelo mercado.

Com o processo de cool hunting, analisamos o comportamen-
to dos consumidores e apontamos tendências que impactam 
a forma como as pessoas agem e consomem, atendendo a 
nosso propósito de estimular a cultura do jeanswear com so-
luções que permitam cada pessoa no mundo encontrar seu 
jeansidentity. Esse conhecimento é potencializado por nossa 
participação em eventos e pelo contato direto com os clien-
tes, que geram insumos para detectar aquilo que está em 
destaque no setor. Por meio da ferramenta Salesforce, plata-
forma de Customer Relationship Management (CRM ou Gestão 
de Relacionamento com o Cliente), que integra departamen-
tos de marketing, vendas, atendimento ao cliente, crédito e 
cobrança, obtemos uma visão única e compartilhada de cada 
um dos nossos clientes.

Manifesto Vicunha

É plural e tem 
muitos nomes.
Diferentes no 
vestir e no viver.
Tem o Brasil 
nas raízes, e o 
mundo todo em 
suas referências.

Clientes
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Temos ferramentas como o aplicativo V.Space  que, além 
de apresentar os artigos da Vicunha de maneira dinâmica 
e atraente, aproxima cada vez mais a empresa dos nossos 
clientes, levando informação qualificada e serviço. Primeiro 
app do setor têxtil com simulação 3D, é o único no mer-
cado jeanswear brasileiro a oferecer catálogo digital com 
nossos mais de 300 produtos. Propondo agilidade, auto-
nomia e praticidade para os usuários, o aplicativo também 
proporciona informações atualizadas das principais ten-
dências de moda e comportamento e dá transparência a 
nossos certificados e ações de sustentabilidade. Na Lista 
de Desejos, os usuários podem escolher os tecidos dese-
jados, solicitar pilotagem e compartilhar com sua rede de 
contatos. O aplicativo está disponível em três idiomas na 
Apple Store  e no Google Play.  

Lançamos em 2021 uma nova área do cliente em nosso 
site,  na qual é possível saber mais sobre nossos artigos, 
tendências, pesquisas de mercado e tecnologias susten-
táveis. Além disso, disponibilizamos consultoria e outros 
serviços exclusivos que ajudam nossos parceiros a se de-
senvolverem e serem mais competitivos. De forma ágil e 
eficiente, nossos parceiros podem também acompanhar 
sua carteira de títulos a pagar, conferindo ainda mais facili-
dade e transparência aos nossos serviços.

Com o objetivo de dar transparência e munir nossos clientes 
e seus consumidores de informações sobre nossos produ-
tos, nossos tecidos são rotulados e 100% dos produtos em-
balados são identificados com país de origem; composição; 

simbologia de cuidados para o consumo; simbologia de in-
sumos de embalagem quanto a reciclagem; demais dados 
de interesse do cliente: peso, metros, largura, cor e classifica-
ção do produto.

Encomendamos, em 2021, ao IEMI Inteligência de 
Mercado, um estudo para descobrir o que pensam os 
brasileiros sobre o jeanswear, em especial os usuários 
“amantes da moda”, que funcionam como os gran-
des propagadores de tendências de consumo desse 
produto, e os mais jovens, que irão compor a gran-
de massa de consumidores nos próximos dez anos. A 
pesquisa ouviu 800 consumidores, de todos os perfis 
(idade, gênero, poder de compra, amantes ou não de 
moda) e regiões do país. Além de identificar quem são 
os consumidores de jeanswear no Brasil e o quanto 
gastam com jeans, a pesquisa apontou dados sobre 
intenção de compra e a influência da sustentabilidade 
na decisão de compra.

87% 
dos brasileiros afirmam que o jeans é a peça 
mais democrática, pertencendo a todas as idades.

80% 
afirmam que o jeans é fundamental 
(peça indispensável no guarda-roupa).

53% 
acreditam que o jeans que adquiriram na 
última compra é sustentável.

40% 
se informam sobre a sustentabilidade 
da marca, produto ou embalagem.

O jeans segundo 
os brasileiros

 GRI 417-1

https://www.instagram.com/p/CU-2JuBAbjP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://apps.apple.com/us/app/vspace/id1439614652
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.grupovex.vicunha
https://www.vicunha.com/cliente
https://www.vicunha.com/cliente
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QR Code 
aponte a câmera do seu celular 
e escaneie o código para acessar 
o canal de informações

V.Talks 
Canal de informação 
jeansware 

Apresentado pela cool hunter 
Lola Botti e pela jornalista e 
criadora de conteúdo da Vicunha 
Carol Pasternack, o V.Talks é 
mais uma iniciativa inovadora 
da Vicunha. Plataforma para 
compartilhar conhecimento 
sobre o universo jeanswear, 
o podcast está disponível em 
nosso site, aplicativo e em 
plataformas como Spotify, 
Deezer e Amazon Music. 
Publicados quinzenalmente, 
os episódios apresentam 
conteúdos relevantes para 
clientes, parceiros, funcionários 
e profissionais da moda. Acesse 
o QR Code e ouça no seu 
aplicativo favorito.

Fornecedores
 GRI 204-1

Nossas relações com os públicos de interesse são pauta-
das por ética, transparência e mútua criação de valor. Bus-
camos manter uma relação próxima com nossos fornece-
dores e parceiros comerciais a fim de estarmos sempre na 
vanguarda das soluções que são desenvolvidas para o se-
tor. Além disso, essa proximidade nos permite desenvolver 
relações duradouras, sustentáveis e de fomento de boas 
práticas, estimulando o aperfeiçoamento da cadeia têxtil 
como um todo.

No Brasil, 21,63% dos nossos gastos significativos* são desti-
nados a fornecedores locais, localizados na região Nordeste 
do país. No Equador** e na Argentina***, 27,00% e 79,83% dos 
gastos significativos, respectivamente, são destinados a for-
necedores dos próprios países.

*Relativo a curva A, que considera 50% do spend total do Brasil e limitado 
às unidades mais significativas, nossas fábricas.
** Relativo a compras de bens e serviços na unidade do Equador.
*** Relativo a curva A, que considera 50% do spend total da Argentina e 
limitado à unidade mais significativa, nossa fábrica em San Juan.
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Nossas
 GRI 2-7, 2-8, 2-30, 405-1, 405-2

2019 2020 2021

TOTAL Masculino 5.219 5.137 5.436

TOTAL Feminino 900 882 905

Brasil

Unidade I Maracanaú/CE 2.243 2.326 2.383

Unidade II Natal/CE 1.583 1.555 1.696

Unidade III Pacajus/CE 813 798 822

Escritório São Paulo/SP 244 226 226

Depósito Guarulhos/SP 59 51 54

Argentina

Unidade I Pocito/San Juan 459 459 467

Escritório CABA/Buenos 
Aires 35 35 35

Depósito
Malvinas 
Argentinas/
Buenos Aires

18 19 25

Equador Unidade I Quito 666 550 633

TOTAL 6.120 6.019 6.341

2019 2020 2021

TOTAL Masculino 122 109 131

TOTAL Feminino 46 68 113

Brasil

Unidade I Maracanaú/CE 53 68 110

Unidade II Natal/CE 59 68 77

Unidade III Pacajus/CE 28 34 40

Escritório São Paulo/SP 6 5 5

Depósito Guarulhos/SP 4 2 2

Argentina

Unidade I Pocito/San Juan 0 0 0

Escritório CABA/Buenos 
Aires 0 0 0

Depósito
Malvinas 
Argentinas/
Buenos Aires

13 16 10

Equador Unidade I Quito 0 0 0

TOTAL 163 193 244

 GRI 2-7  GRI 2-7Empregados permanentes Aprendizes - Empregados temporários

pessoas
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2019 2020 2021

TOTAL Masculino 5.214 5.132 5.431

TOTAL Feminino 901 882 905

Brasil

Unidade I Maracanaú/CE 2.240 2.323 2.380

Unidade II Natal/CE 1.582 1.554 1.695

Unidade III Pacajus/CE 812 797 821

Escritório São Paulo/SP 244 226 226

Depósito Guarulhos/SP 59 51 54

Argentina

Unidade I Pocito/San Juan 459 459 467

Unidade II CABA/Buenos 
Aires 35 35 35

Unidade III
Malvinas 
Argentinas/
Buenos Aires

18 19 25

Equador Unidade I Quito 666 550 633

TOTAL 6.115 6.014 6.336

2019 2020 2021

TOTAL Masculino 5 5 5

TOTAL Feminino 0 0 0

Brasil

Unidade I Maracanaú/CE 3 3 3

Unidade II Natal/CE 1 1 1

Unidade III Pacajus/CE 1 1 1

Escritório São Paulo/SP 0 0 0

Depósito Guarulhos/SP 0 0 0

Argentina

Unidade I Pocito/San Juan 0 0 0

Unidade II CABA/Buenos 
Aires 0 0 0

Unidade III
Malvinas 
Argentinas/
Buenos Aires

0 0 0

Equador Unidade I Quito 0 0 0

TOTAL 5 5 5

 GRI 2-7  GRI 2-7Empregados em tempo integral Empregados em tempo parcial

Nota: Os dados são referentes dezembro de cada ano. “Permanentes” corresponde aos funcionários, “temporários” aos aprendizes. Em tempo parcial, foram considerados apenas os médicos. Não temos empregados com horas não garantidas.
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Identidade, versatilidade e multiplicidade de culturas são 
atributos que buscamos associar a nossos produtos e a 
nossa marca, e as ações para isso têm início dentro da pró-
pria empresa. A matéria-prima que faz do nosso jeans um 
dos mais inovadores e confortáveis do mundo da moda 
não é apenas o algodão, mas a diversidade cultural for-
mada pela mistura de todas as nossas frentes e pessoas. 
Construímos um ambiente rico em diversidade, incentiva-
mos as diferenças e enxergamos os funcionários como a 
alma da empresa.

Nossos processos de recrutamento e seleção são feitos de 
três formas: externa, mista e interna, e podem participar 
dos processos seletivos todos os funcionários, estagiários 
e aprendizes que já fazem parte do nosso quadro, desde 
que atendam aos critérios determinados.  

2019 2020 2021

Estagiários

Brasil 56 64 77

Argentina 4 0 4

Equador 4 0 4

TOTAL 64 64 85

Subcontratados

Brasil 606 653 556

Argentina ND* ND* 36

Equador 39 33 39

TOTAL 645 686 631

Nota: As atividades subcontratadas se referem a prestação de serviço 
terceirizado (serviços gerais, limpeza, segurança, alimentação, jardinagem, 
ambulatório, cargas/transporte, manutenções e suporte técnico). Os 
dados são referentes ao orgânico de dezembro de cada ano. A gestão de 
funcionários terceirizados é realizada pela área de Gestão de Contratos, 
com documentação controlada no sistema GED3 – Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos de Terceiros.
*Dados indisponíveis da Argentina para os anos de 2019 e 2020.

 GRI 2-8Trabalhadores que não são funcionários

Mantemos o Programa de Jovem Aprendiz e Estágio de 
acordo com a legislação vigente em cada país e os sele-
cionamos por meio de parcerias com instituições de en-
sino e/ou formadoras no caso do aprendiz, e instituições 
de ensino superior ou técnico profissionalizante, públicas 
ou privadas, com as quais a empresa mantém convênio de 
estágio ativo. Nosso percentual de funcionários cobertos 
por acordos de negociação coletiva é de 83,5% no Brasil 
(Maracanaú, Pacajus, Natal, Guarulhos e São Paulo), 93,0% 
na Argentina e 84,6% no Equador.

Em 2021, a diversidade de nossa gente foi destacada na 
campanha #ACaraDoNossoJeans. Por meio de vídeos, fotos 
e materiais de divulgação disponíveis em nosso site e re-
des sociais, apresentamos os depoimentos de funcionários 
da Vicunha, dando voz às pessoas que ajudam a construir 
nossa identidade.

 GRI 2-30, Pacto 3
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BRASIL ARGENTINA EQUADOR

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Órgãos 
de governança

Masculino 84,9% 84,3% 83,1% 67,0% 68,0% 62,0% 88,9% 88,9% 94,1%

Feminino 15,1% 15,7% 16,9% 33,0% 32,0% 38,0% 11,1% 11,1% 5,9%

Abaixo de 30 anos 4,6% 5,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 5,6% 0,0%

De 30 a 50 anos 79,4% 79,8% 78,1% 71,0% 68,0% 68,0% 38,9% 38,9% 47,1%

Acima de 50 anos 16,0% 15,2% 16,0% 29,0% 32,0% 32,0% 55,6% 55,6% 52,9%

PcD 1,1% 1,3% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 5,6% 5,9%

Funcionários

Masculino 83% 83% 83% 93% 94% 93% 89% 88% 89%

Feminino 16,7% 16,7% 16,8% 7,0% 6,2% 6,6% 11,1% 11,8% 11,1%

Abaixo de 30 anos 32,1% 29,9% 30,9% 32,9% 29,0% 26,7% 12,8% 11,6% 25,9%

De 30 a 50 anos 58,1% 59,8% 58,8% 60,4% 63,4% 65,2% 66,8% 66,0% 57,5%

Acima de 50 anos 9,8% 10,3% 10,3% 6,6% 7,6% 8,1% 20,4% 22,4% 16,6%

PcD 4,2% 4,6% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 4,9% 4,2%

Diversidade em órgãos de governança e empregados  GRI 405-1
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Na Vicunha, 
desenvolvemos 
pessoas para 
crescermos juntos
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Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos pelos homens
 GRI 405-1

BRASIL ARGENTINA EQUADOR

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Diretor 95% NA NA NA NA NA NA NA NA

Gerente 102% 105% 102% NA NA NA NA NA NA

Coordenador/Especialista 100% 102% 101% 136% 115% 112% 86.16% 88.32% 86.80%

Analista 90% 92% 91% 114% 121% 121% 117.82% 123.56% 92.92%

Técnico 87% 85% 87% 72% 81% 69% 108.24% 111.90% 96.10%

Administrativo 75% 72% 70% NA NA NA 98.53% 109.89% 102.34%

Operacional 92% 93% 94% 84% 69% 101% NA NA NA

Nota: o indicador não se aplica (NA) a cargos nos quais não há presença de mulheres.

Evolução
da Cultura Vicunha

Para que possamos atender às demandas de um mundo em 
transformação e que enfrenta desafios para o desenvolvi-
mento sustentável, precisamos evoluir constantemente. Ini-
ciada em 2019, a Evolução da Cultura Vicunha permeia todos 
os aspectos de nossa atuação e sua disseminação passa por 
todas as relações que construímos ao longo de nossa histó-
ria, especialmente por nossa gente. 

A partir da estratégia traçada em 2019, estabelecemos um 
processo coletivo enriquecido pela diversidade de pers-
pectivas e conhecimento, que determinou a evolução 
dos fundamentos de nossa cultura: crença, propósito e 
princípios. Acreditamos que nossa cultura organizacional 
é um jeito de pensar e fazer, um conjunto de comporta-
mentos, atitudes, processos e procedimentos que definem 
nossa identidade e nosso estilo. Uma cultura clara e coesa, 
em que todos agem em direção a um mesmo objetivo, é 
fundamental para a eficiência e sinergia entre equipes.

Para difundir nossa cultura organizacional, realizamos 
eventos de disseminação, com o objetivo de fortalecer 
o nexo entre nossos propósito e princípios e as ativida-
des de nossos líderes e funcionários no dia a dia. Dessa 
forma, além de fortalecer a cultura, essa relação garante 
mais satisfação no trabalho, por meio do significado de 
cada atividade. Para isso, demonstramos na prática como 
nossos princípios estão manifestos em nossas atividades, 
projetos e produtos.
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Desempenho
e desenvolvimento

Parte da Evolução da Cultura Vicunha, o Evolução da Gen-
te é nosso programa de gestão de desempenho e o prin-
cipal processo de gestão de pessoas utilizado para nos 
orientar em importantes decisões em relação aos funcio-
nários e equipes quanto a desenvolvimento, movimenta-
ção, retenção e reconhecimento. O processo de definição 
e alinhamento de expectativas para o trabalho, acom-
panhamento de performance, avaliação de resultados e 
implantação de ações de melhoria e desenvolvimento é 
contínuo e mobiliza gestores e funcionários em busca dos 
objetivos estratégicos da empresa.

Iniciado na Semana da Gente em março de 2021, possui três 
ferramentas de apoio como pilares: currículo, autoavaliação 
e feedback contínuo. Além de manter seu currículo atuali-
zado no sistema, por meio da autoavaliação, o funcionário 
pode de forma reflexiva apontar seus pontos fortes, seus de-
safios para desenvolvimento e suas potencialidades. A ela-
boração de seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) 
é feita em conjunto com o gestor, que direciona o plane-
jamento das ações, apoiando e acompanhando periodica-
mente seu cumprimento. Os Comitês de Gente, compostos 
pelo gestor sênior, pelos gestores imediatos dos funcioná-
rios avaliados e por um representante da área de recursos 
humanos, facilita o equilíbrio da discussão e contribui para 
o estabelecimento de definições justas e construtivas. To-
das as ações são desenvolvidas dentro do portal Evolução 
da Gente. As atividades do primeiro ciclo ocorreram durante 
todo o ano de 2021 e o cronograma do programa tem ações 
previstas até o fim de 2023. Esta primeira etapa do programa 

 GRI 404-1, 404-2, 404-3

contou com a participação de 4.208 funcionários no ano, 
66% do nosso quadro total, e criou oportunidades de de-
senvolvimento técnico e comportamental para todos os en-
volvidos, além de um ambiente favorável à transformação, 
diálogo e evolução. 

O detalhamento do Evolução da Gente pode ser conheci-
do em https://evolucaodagente.vicunha.com/ 

As atividades 
do primeiro 
ciclo ocorreram 
durante todo o 
ano de 2021 e o 
programa tem 
ações previstas 
até o fim de 2023

https://evolucaodagente.vicunha.com/
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CURRÍCULO

COMITÊS

AUTOAVALIAÇÃOFEEDBACK

AVALIAÇÃO 
GESTOR

AÇÕES DE 
DESENVOLVIMENTO Alinhamento de 

expectativa de 
desempenho 

4

1

25

3

6

Feedback 
contínuo

∞

Ações de desenvolvimento

Ampliação escopo de tralhalho
Rotação de trabalho (Job rotation)
Participação ou condução de 
atividade, projeto, reunião, grupo 
de melhoria, solução de problemas
Realização de atividades em 
setores ou processos por período 
de tempo determinado

Orientação por pessoa de 
referência na competência
Solicitação de feedback a  
colegas mais experientes
Pesquisa e aplicação de melhores 
práticas (benchmarking)
Criação ou participação em redes 
de relacionamento profissional

Livro (leitura dirigida) Filme 
(observação orientada)
Criação ou aplicação de fer-
ramentas (check list; plano 
de ação, controles, etc.)
Participação ou desenvolvi-
mento de treinamentos
Educação Básica,   
Formação Acadêmica

Para melhorar o desempenho dos novos avaliados, vamos pensar em ações das três formas...

EXPERIÊNCIA INTERAÇÃO FORMAL

70 20 10

Semana da gente 

Com o tema Gente e Diálogo Aberto, a 
Semana da Gente aconteceu de 15 a 22 de 
março de 2021 e deu início à programas e 
ações do Evolução da Gente, fortalecendo 
diálogos entre equipes e seus líderes, além de 
criar um ambiente propício à transformação e 
ao crescimento individual e coletivo.
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Educação
e treinamento

 GRI 404-1, 404-2, 404-3

Média de horas de capacitação por ano, por empregado  GRI 404-1

BRASIL ARGENTINA EQUADOR

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Média de horas de capacitação por 
ano, por empregados homens 79 28 57 14 1 8 10,29 9,43 21,62

Média de horas de capacitação por 
ano, por empregadas mulheres 72 20 37 10 4 21 10,97 19,98 18,78

Média de horas de capacitação por 
gênero e categoria funcional

Gênero feminino

Os dados por categoria funcional 
não estão disponíveis para as 

unidades da Argentina e Equador

Alta Gestão 0 17 15

Média Gestão 81 17 56

Especialista 76 6 45

Técnico 53 24 47

Operacional 72 23 34

Feminino Total 72 20 36

Gênero masculino

Alta Gestão 0 4 8

Média Gestão 155 18 43

Especialista 38 7 33

Técnico 94 12 55

Operacional 76 30 58

Masculino total 79 28 56
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Curso Técnico Têxtil 

Em parceria com o SENAI, oferecemos o programa de for-
mação de nível técnico para funcionários da Vicunha com 
potencial para sucessão a cargos de liderança ou que neces-
sitam do conhecimento técnico para atuação no posto de 
trabalho. As aulas são realizadas nas nossas dependências. 

Até o momento 127 pessoas concluíram o Curso Técnico:

Integração de novos funcionários

Nosso Programa de Integração compreende três etapas: am-
bientação, visita ao processo fabril e integração à função. No 
primeiro dia de trabalho, o funcionário recebe todas as infor-
mações a respeito da história da Vicunha, sua estrutura, pro-
cedimentos relacionados a segurança, além de conhecer os 
principais programas e ações do SGI e de recursos humanos. 
Além disso, faz uma imersão em sua área de trabalho com um 
instrutor de treinamento ou outro profissional delegado pelo 
gestor da área, a fim de conhecer em detalhes as atividades 
e procedimentos específicos da função que desempenhará.

Educação Básica

Em parceria com o SESI, oferecemos um programa de cursos 
para elevação do nível básico (ensino fundamental e médio) de 
escolaridade dos funcionários. As aulas são realizadas nas nossas 
dependências e ocorrem no formato on-line. Em 2021, 15 funcio-
nários concluíram os cursos de nível básico por meio do projeto.

Capacitação nos Procedimentos Operacionais 

A base do conhecimento técnico está definida nos Procedi-
mentos Operacionais, que são atualizados e disponibiliza-
dos aos funcionários por meio de treinamentos realizados 
pelos instrutores fabris, gestores imediatos ou profissionais 
seniores das áreas. O planejamento dos treinamentos é fei-
to pelo Sistema HCM, ferramenta utilizada para gerenciar as 
rotinas de treinamento da Vicunha.

 GRI 404-2

Para reforçar a gestão de nosso conhecimento, o 
V. Academy nasce para somar cultura organizacional, 
performance e inovação com crescimento profissio-
nal, multiplicidade de públicos e estratégia de negó-
cio baseada no foco do cliente. Com as premissas Ne-
gócio, Liderança e Cultura, a iniciativa considera todo 
o nosso ecossistema jeanswear, como um hub de for-
mação técnica do setor. 

É focado nas competências essenciais para o sucesso 
do negócio, com envolvimento ativo dos líderes na 
definição e no processo de aprendizagem, persona-
lizado para a cultura e o contexto da Vicunha, com 
entrega presencial e virtual para funcionários e cadeia 
de valor da empresa. A ideia é fomentar um ambiente 
de autonomia, fundamentado em colaboração, agili-
dade e simplicidade.

Disponibilizando conhecimento de maneira replicável, 
onde e quando necessário, o V. Academy desenvolve 
competências importantes para o desempenho do 
negócio e pode ser aperfeiçoado ao longo do tempo 
com novas experiências acumuladas, em atualização 
constante face aos desafios estratégicos e contexto 
de mercado que a empresa está inserida.

V. Academy

Cursos Complementares 

Cursos para aquisição ou aprofundamento de conhecimen-
tos do funcionário na função, como capacitação em infor-
mática, idiomas, técnicos, entre outros.

Cursos Obrigatórios 

Cursos obrigatórios para atender à legislação (Normas Regu-
lamentadoras ou Técnicas).

 � Turma 1 (2016 – 2018): 
59 pessoas

 � Turma 2 (2011 – 2013): 
41 pessoas

 � Turma 3 (2019 – 2021): 
27 pessoas 
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Saúde e
segurança do trabalho

 GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9

 GRI 404-3 Nossa política de Saúde e Segurança do Trabalho abrange 
todos os funcionários e diferentes públicos que se rela-
cionam conosco. Nosso compromisso com saúde e bem-
-estar é focado em excelência e buscamos assegurar o 
cumprimento das ações relacionadas por meio de um 
comportamento ético e seguro em nossas relações. To-
das as nossas unidades são cobertas pelo Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

Elaborado em 2019, o programa PraSer foi criado para 
promover a gestão de saúde e segurança do trabalho, 
ambiental e de responsabilidade social e contempla to-
dos os aspectos necessários, riscos e oportunidades ine-
rentes aos processos, ao bom funcionamento da empresa 
e ao bem-estar dos funcionários.

Percentual do total de empregados, discriminados por gê-
nero e categoria funcional, que receberam avaliação re-
gular de desempenho e de desenvolvimento de carreira 
durante o período.

2021

Nosso 
compromisso 
com saúde e 
bem-estar é focado 
em excelência

100% 100%

Alta Gestão

Comercial

Especialista

Média Gestão

Operacional

Técnico
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ATENDIMENTO AO COMPLIANCE

GESTÃO DA SINISTRALIDADE

GESTÃO ASSISTENCIAL

MELHORIA CONTÍNUA

PLANO DE CONTINUIDADE 
DE NEGÓCIOS

PLANO DE 
ATENDIMENTO A 
EMERGÊNCIA

TPM E CICLOS KAIZENS

POLÍTICA DE SSMA

GESTÃO DE CRISES

GESTÃO DOS AFASTADOS

GESTÃO DO 
CONHECIMENTO

PROGRAMA DE ERGONOMIA
PROMOÇÃO A SAÚDE

GESTÃO 
OCUPACIONAL

(Trabalhista e Previdenciário)

GESTÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS
(Fatores Humanos e Organizacionais)

(Excelência Operacional)
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O PraSer (Prevenção, Responsabilidade, Atitude e Segurança) 
Vicunha tem o propósito de garantir a saúde e segurança de 
todos os nossos públicos – todos funcionários, contratados, 
provedores de serviços e visitantes – com foco no protago-
nismo de todos os líderes. Entendemos que todo dia é único 
quando se trata de cuidado com as pessoas.

O programa tem foco nos seguintes pilares: Política de Saú-
de, Segurança e Meio Ambiente, gestão de riscos ocupacio-
nais (fatores humanos e organizacionais), gestão do conhe-
cimento em Saúde e Segurança do Trabalho (SST), gestão 
de crise, plano de atendimento a emergência, análise de 
vulnerabilidade, excelência operacional, gestão ocupacio-
nal, promoção de saúde, gestão assistencial, gestão da si-
nistralidade, processo ergonômico, gestão do absenteísmo 
médico e atendimento legal (trabalhista e previdenciário).

Todos esses pilares se desmembram em ações que geram 
dados para a melhoria contínua dos processos de saúde e 
segurança. Os dados são coletados pelos microprocessos e 
trabalhados pela equipe de business intelligence (BI) da área 
de recursos humanos. As informações são modeladas e tra-
tadas em busca de evoluir no entendimento das possíveis 
causas dos problemas encontrados e mitigar os perigos e 
riscos de forma rápida e eficaz.

A área de saúde, segurança e qualidade de vida é composta 
por uma equipe multidisciplinar que desenvolve aprendiza-
dos para evolução de nossa cultura de segurança: gerente, 
engenheiros, técnicos, bombeiros civis, médicos do trabalho, 

técnicas de enfermagem do trabalho, analistas de qualidade 
de vida, ergonomistas, psicólogas, assistentes administrati-
vos e analistas de RH. 

Dentro do pilar de gerenciamento dos riscos ocupacionais, 
realizamos avaliações dos riscos utilizando ferramentas 
de análises preliminares utilizadas pelos líderes como re-
quisitos na elaboração dos procedimentos operacionais. 
Essa ação faz com que todos se tornem protagonistas nas 
ações de segurança em suas respectivas áreas. Adicional-
mente, a área de saúde e segurança do trabalho realiza 
análises qualitativas e quantitativas de acordo com estra-
tégia de amostragem e matriz de risco própria da empresa, 
que serve de base para o Programa de Gerenciamento de 
Riscos. Esse programa está integrado com todas as ações 
de saúde e segurança do trabalho. 

O PraSer Vicunha está 
100% integrado com 
todas as ações de 
saúde e segurança 
do trabalho
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Controlamos 
riscos para 
construirmos 
um ambiente de 
saúde, segurança 
e bem-estar
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O principal objetivo do gerenciamento dos riscos ocupa-
cionais é controlar os riscos no ambiente de trabalho, iden-
tificando perigos e possíveis lesões ou agravos a saúde – 
avaliando sempre seu potencial de dano, níveis de riscos e 
medidas de prevenção de acordo com a ordem de priori-
dade. De acordo com as análises de riscos realizadas são 
elaborados planos de ação e discutidos nas reuniões de se-
gurança com os líderes. Diferente processos e ferramentas 
permitem que os funcionários e terceiros façam o registro 
de riscos e desvios, e esse tipo de reporte é estimulado por 
meio de campanhas de comunicação interna.  

Entre os perigos que apresentam risco de acidentes de traba-
lho com consequência grave, identificamos trabalho em locais 
com necessidade com aprimoramento de arranjo físico, má-
quinas e equipamentos sem proteção, armazenamento ina-
dequado e ferramentas inadequadas. Também há riscos em 
áreas de movimentação de materiais e perigos ergonômicos. 
De acordo com nossa análise de risco, tomamos medidas para 
eliminação dos perigos, sua minimização e controles com a 
adoção de medidas de proteção coletivas (projetos: proteção 
de máquinas e equipamentos, instalações elétricas, redução do 
ruído interno e implementação de linhas de vida). Tomamos 
também medidas administrativas ou organização do trabalho 
(observação e abordagem comportamental, regras de ouro, 
hora segura, pausas, rodízios, mudança de atividades de acordo 
com avaliação da área de saúde) e de proteção individual (EPIs).

Possuímos um canal de atendimento de telemedicina, além 
de atendimentos presenciais em todas as unidades. A área 

participa ativamente dos processos de análise das ativida-
des críticas à saúde e à segurança, dos processos admissio-
nais, elaborando pré-requisitos no recrutamento e o acom-
panhamento periódico para capacitação e aptidão nas 
atividades críticas. A área de saúde realiza visitas mensal-
mente no processo industrial com objetivo de acompanhar 
as atividades in loco.

Nossa matriz de capacitação atende a todas as normas e 
requisitos legais para todos os funcionários de acordo com 
a atividade exercida e consequente exposição do risco. Para 
os terceiros é realizada capacitação genérica. A matriz de ca-
pacitação possui cinco pilares: sistema de gestão de saúde e 
segurança, fatores organizacionais, fatores humanos, proce-
dimentos de segurança e treinamentos legais.

Com palestras sobre o tema “desvios de segurança”, reali-
zamos eventos de capacitação e treinamento para que o 
funcionário possa saber mais sobre o que são condições 
inseguras e comportamentos que podem trazer risco. Ado-
tamos ferramentas de fatores humanos, que servem para 
quantificar as anormalidades quanto à segurança e permite 
monitorar esses eventos por nível de gravidade e compará-
-los ao longo do tempo, com foco no combate aos desvios 
que causam os acidentes e consequentemente, na preven-
ção e segurança do trabalhador no seu dia a dia. Nas nossas 
unidades fabris, monitoramos constantemente as ocorrên-
cias por meio das Comissões Internas de Prevenção de Aci-
dentes (Cipa), das nossas oito Regras de Ouro e ações de 
conscientização e capacitação em prevenção de acidentes.

     9,4 

Índice Vicunha 
de acidentes de 
trabalho com 
comunicação 
obrigatória

Regras de Ouro 

Implementamos em 2020 nossas Regras de Ouro 
com objetivo de reconhecer os comportamentos 
esperados e valorizar o ambiente de trabalho 
seguro por meio da disciplina operacional. 
As regras foram distribuídas aos funcionários por 
seus gestores em pílulas (vídeos) de 15 segundos de 
duração e, para reforçar a conversa sobre segurança 
e tornar o assunto mais aderente foram criados os 
personagens Vick e Jean. O cumprimento das regras 
é condição necessária para atuar na empresa e elas 
não sobrepõem ou substituem outros requisitos 
sejam eles internos, ou os legais aplicáveis.
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2019 2020 2021

Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE

Todos os 
empregados

Número e índice de óbitos 
resultantes de acidente de trabalho 0 0 0 0 1 0,1

Número e índice de acidentes de 
trabalho com consequência grave 
(exceto óbitos)

53 4,4 55 5,5 61 5,0

Número e índice de acidentes de 
trabalho de comunicação obrigatória 95 7,9 87 8,8 115 9,4

Principais tipos de acidente 
de trabalho

Cat 1 (Com 
Afastamento)

Cat 1 (Com 
Afastamento)

Cat 1 (Com 
Afastamento)

Horas trabalhadas 12.068.610,94 9.914.720,714 12.248.073,99

Trabalhadores 
que não são 
empregados 
mas cujo 
trabalho e/
ou local de 
trabalho é 
controlado 
pela 
organização

Número e índice de óbitos 
resultantes de acidente 
de trabalho

0 0 0 0 0 0

Número e índice de acidentes de 
trabalho com consequência grave 
(exceto óbitos)

3 0 1 0 3 0

Número e índice de acidentes 
de trabalho de comunicação 
obrigatória

3 0 1 0 7 0

Principais tipos de acidente 
de trabalho

Cat 1 (Com 
Afastamento)

Cat 1 (Com 
Afastamento)

Cat 2 (Sem 
Afastamento)

Número de horas trabalhadas 0 0 0

Acidentes de trabalho  GRI 403-9

USE SEMPRE OS 
EPI’S EXIGIDOS 
e de acordo com 
as orientações e 

sinalizações existentes

FONTES DE ENERGIA
 antes de intervir em 

máquinas e equipamentos

Bloqueie todas as

NÃO UTILIZE 
O APARELHO 

CELULAR 
ao caminhar ou quando 
realizar suas atividades 

ocupacionais

NÃO TOQUE 
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MOVIMENTO 
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equipamentos

RISCOS ESTEJAM 
DEVIDAMENTE 

AVALIADOS
 e controlados

Execute somente 
tarefas nas quais os DISTÂNCIA SEGURA

 de cargas suspensas, 
dispositivos de 

içamento e ganchos
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OPERE 
EQUIPAMENTOS 

SOMENTE 
se você for capacitado, 
habilitado e autorizado

LIMPAS E 
ORGANIZADAS

Mantenha as áreas 
de trabalho

Regras
de ouro
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Enfrentamento
da Covid-19

Desde março de 2020 adotamos todas as recomenda-
ções dos órgãos competentes, respeitando os protocolos 
e incentivando a vacinação e mantendo todas as medidas 
adotadas mesmo nos momentos de menor contamina-
ção. Em um momento desafiador, trabalhamos para tomar 
todos os cuidados necessários, preocupados com o bem-
-estar da nossa gente, com a preservação dos empregos 
e com a sustentabilidade do nosso negócio.  As principais 
ações foram baseadas em:

 �medidas gerais no ambiente de trabalho;

 �medidas internas para identificação e isolamento de casos 
confirmados/suspeitos;

 �medidas de controle no ambiente;

 �medidas relacionadas a imunização.

Desde o início da pandemia, produzimos e distribuímos 
mais de uma centena de materiais em formatos diversos 
com o objetivo de informar, orientar e prevenir a dissemi-
nação do vírus entre nossos funcionários e suas famílias. 
No momento de fechamento das operações por determi-
nação governamental, criamos uma landing page específi-
ca sobre o tema (https://www.vicunha.com/covid-19/),  
como um canal de comunicação direta com todos os nos-
sos funcionários, inclusive com a operação, que não possui 
acesso a e-mails e precisava receber informativos da com-
panhia. Criamos também um canal de contato nesta página, 

onde o funcionário poderia acessar as principais áreas da 
empresa para informações úteis durante o período de lo-
ckdown. A landing page permanece ativa, sendo atualizada 
com informações sobre a prevenção e nossos protocolos 
e medidas, que seguem em uso visando à preservação das 
vidas e bem-estar da nossa gente; e para a sustentabilida-
de do nosso negócio e da cadeia têxtil.

 � Ampla testagem periódica nos colaboradores.
 �Monitoramento da saúde dos trabalhadores, reforço 
nas medidas de higienização, distanciamento e uso 
obrigatório de máscara nas unidades.
 � Redução da quantidade de trabalhadores nas áreas 
administrativas (home office).
 � Intensificação do monitoramento do cumprimento 
das normas de prevenção em todas as unidades.
 � Retorno ao trabalho presencial implementado em 
ondas, observando o contexto da pandemia.
 � Conscientização e orientação para os colaboradores 
sobre cuidados individuais.
 � Acompanhamento de saúde e acesso a serviços de 
telemedicina, com testagens de acordo com quadro 
clínico (RT-PCR e Sorologia), cobertura para coleta 
domiciliar de exames e salas de controle da Covid-19 
para acompanhamento dos casos.
 � Todos os colaboradores foram orientados a relatar 
eventuais sintomas imediatamente. 
 �Divulgamos canais de comunicação específicos 
(telemedicina e e-mail). 
 �Monitoramos os casos suspeitos e seus contactantes 
desde o primeiro relato, tomando todas as medidas 
preventivas para evitar o contágio, orientando os 
colaboradores e aplicando teste RT-PCR em tempo 
real, quando indicado pela equipe de saúde. 
 � Antecipamos a vacinação contra gripe.
 � Cancelamos visita de terceiros e viagens entre 
estados/países.

Ações durante 
a pandemia

Produzimos e 
distribuímos mais 
de uma centena 
de materiais 
com o objetivo 
de informar, 
orientar e 
prevenir a 
disseminação 
do vírus

https://www.vicunha.com/covid-19/
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433 
atendimentos psicológicos e sociais 

foram realizados no período de 
julho a dezembro de 2021

PraSer Humano 

O tratamento das questões de 
saúde mental vem ganhando 
cada vez mais importância 
no Brasil e no mundo e, 
com a pandemia, emoções, 
comportamentos e sentimentos 
se modificaram e agravaram 
doenças como como depressão, 
ansiedade e incertezas em 
relação ao cenário econômico e 
social. Atentos à necessidade de 
atuar nessa como uma questão 
de qualidade de vida, criamos o 
programa PraSer Humano, um 
canal de atendimento psicológico 
e social, com escuta sensível 
disponível a todos os nossos 
funcionários. No período de 
julho a dezembro de 2021, foram 
realizados 433 atendimentos.

Incorporamos o tema dentro do programa PraSer e desen-
volvemos um relatório executivo semanal, além do bole-
tim Atualiza Vicunha, que trazia comunicados emergenciais 
sobre as medidas adotadas durante a pandemia. Traba-
lhamos a comunicação também com roteiros para líderes, 
comunicados e boletins, publicações em redes sociais, rele-
ases e notas de posicionamento. Distribuímos um Guia de 
Dicas para as atividades de home office, criamos um guia 
de ergonomia para apoiar nossos funcionários no trabalho 
em casa, bem como cartilha e vídeo para retomada segu-
ra das atividades presenciais. Ao longo de 2021, fizemos a 
revisão das orientações e realizamos campanha para vaci-
nação de nossa gente.
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Bem-estar
e qualidade de vida

Nossos funcionários recebem das equipes de assistência 
social atendimento por meio de acolhimento e escuta para 
que sejam compreendidas suas necessidades, recebendo 
orientações e encaminhamentos para que consigam resol-
ver suas demandas, sejam no âmbito social, familiar, eco-
nômico ou profissional. Realizamos ainda campanhas de 
prevenção da saúde física e mental, trabalhando datas te-
máticas como Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Outubro 
Rosa e Novembro Azul.

Gestar Bem 

Nosso programa de assistência a gestantes e sua 
família Gestar Bem tem o objetivo de promo-
ver medidas preventivas e educativas, incentivar 
a assistência pré-natal e auxiliar as gestantes e 
suas famílias nesse momento tão único e impor-
tante. O atendimento acontece nas seguintes 
etapas: inscrição na área de qualidade de vida, 
encontro de gestantes e suas famílias com equi-
pe multidisciplinar de saúde, encaminhamen-
to ao médico do trabalho, encaminhamento ao 
pré-natal e visita domiciliar. 

A gestante recebe tratamento humanizado, aco-
lhimento durante todo o período gestacional e 
em seu retorno ao trabalho, além de um kit para 
os primeiros cuidados com o bebê.

Pra Ser Saúde

Para fortalecer nossas ações integrais para o bem-estar das 
pessoas na Vicunha, por meio do Pra Ser Saúde, firmamos 
em 2021 parceria com o Centro de Inovação Sesi de Eco-
nomia para Saúde e Segurança. A cooperação objetiva en-
tender em profundidade o perfil de saúde da nossa gente e, 
com base nesta avaliação, promover ações assertivas com 
foco em bem-estar. Iniciado em 2021, o trabalho é composto 
por quatro etapas, sendo que as duas primeiras foram rea-
lizadas no ano.

 
Fase 1 
Treinamento das lideranças sobre o perfil de saúde. 
(realizada em 2021)

 
Fase 2 
Pesquisa com funcionários. (realizada em 2021)

 
Fase 3 
 Avaliação das informações clínicas dos funcionários.

 
Fase 4 
Desenvolvimento de ações para melhorar a saúde física e 
mental, segurança e bem-estar da nossa gente, a partir dos 
resultados da avaliação.

Firmamos em 
2021 parceria 
com o Centro de 
Inovação Sesi de 
Economia para 
Saúde e Segurança
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Todos os nossos funcionários no Brasil, incluindo aprendi-
zes e estagiários, são beneficiados com seguro de vida e 
plano de saúde. Na Argentina, oferecemos acesso a plano 
de saúde e benefício de transporte, bem como dispomos 
de refeitório na fábrica em San Juan e no escritório e depó-
sito em Buenos Aires.  

No Equador, além dos benefícios de transporte, alimenta-
ção, atenção odontológica primária e benefício de creche, 
provisionamos o valor estimado da aposentadoria do em-
pregador, que se aplica a funcionários com tempo superior 
a 25 anos na empresa. O desembolso é feito a partir da 
saída do funcionário. De acordo com este cálculo, o valor 
dos funcionários com mais de 25 anos está integralmente 
coberto pela provisão, que em 2021 foi de 5.912.005 dólares.

 GRI 201-3, 401-2

2021 BRASIL ARGENTINA EQUADOR

Total de empregados com direito a tirar licença 
maternidade/paternidade

Feminino 915 2 71

Masculino 4.500 43 566

Total de empregados que tiraram licença 
maternidade/paternidade

Feminino 25 2 3

Masculino 158 43 21

Total de empregados que retornaram ao trabalho depois 
do término da licença maternidade/paternidade

Feminino 24 2 3

Masculino 158 43 21

Total de empregados que retornaram ao trabalho depois 
do término da licença maternidade/paternidade e 
continuaram empregados 12 meses após seu retorno 
ao trabalho

Feminino 21 2 3

Masculino 149 43 21

Taxa de retorno ao trabalho de empregados que tiraram 
licença maternidade/paternidade 

Feminino 96% 100% 100%

Masculino 100% 100% 100%

Taxa de retenção de empregados que tiraram licença 
maternidade/paternidade

Feminino 87,50% 100% 100%

Masculino 94,30% 100% 100%

Licença-maternidade/paternidade  GRI 401-3
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2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

TOTAL DE CONTRATADOS BRASIL ARGENTINA EQUADOR CONSOLIDADO

Masculino 144 506 745 44 21 61 60 86 184 248 613 990

Feminino 45 99 107 2 1 5 14 12 17 61 112 129

abaixo de 30 anos 123 376 487 24 12 36 53 74 154 200 462 677

de 30 a 50 anos 61 224 357 22 10 29 21 24 46 104 258 432

acima de 50 anos 5 5 8 0 0 1 0 0 1 5 5 10

São Paulo 31 19 39 NA NA NA NA NA NA 31 19 39

Nordeste 158 586 813 NA NA NA NA NA NA 158 586 813

TAXA DE NOVAS CONTRATAÇÕES BRASIL ARGENTINA EQUADOR CONSOLIDADO

MaSculino 2,91% 10,21% 14,38% 9% 9% 20% 10% 18% 33% 4,1% 10,2% 15,6%

Feminino 0,91% 2,00% 2,07% 4% 7% 25% 19% 18% 24% 1,0% 1,9% 2%

abaixo de 30 anos 2,49% 7,59% 9,40% 4,9% 5,1% 11,8% 7.96% 13.45% 24.18% 3,27% 7,68% 10,68%

de 30 a 50 anos 1,23% 4,52% 6,89% 4,5% 4,3% 9,5% 3.15% 4.36% 7.22% 1,70% 4,29% 6,81%

acima de 50 anos 0,10% 0,10% 0,15% 0 0 0 0.00% 0.00% 0.16% 0,08% 0,08% 0,16%

São Paulo 0,63% 0,38% 0,75% NA NA NA NA NA NA 0,63% 0,38% 0,75%

Nordeste 3,2% 11,8% 15,7% NA NA NA NA NA NA 3,2% 11,8% 15,7%

Novas contratações e rotatividade de empregados (2021)  GRI 401-1

continua..
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2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

NÚMERO TOTAL DE 
ROTATIVIDADE DE EMPREGADOS BRASIL ARGENTINA EQUADOR CONSOLIDADO

Masculino 882 484 539 51 27 63 59 189 100 992 700 702

Feminino 140 106 90 7 2 5 20 17 9 167 125 104

abaixo de 30 anos 424 225 245 26 9 35 24 88 48 474 322 328

de 30 a 50 anos 495 293 349 28 20 30 43 107 43 566 420 422

acima de 50 anos 103 72 35 4 0 3 12 11 18 119 83 56

São Paulo 64 45 37 NA NA NA NA NA NA 64 45 37

Nordeste 958 545 592 NA NA NA NA NA NA 958 545 592

TAXA DE ROTATIVIDADE DE EMPREGADOS BRASIL ARGENTINA EQUADOR CONSOLIDADO

Masculino 10,4% 10,0% 12,4% 16% 8% 16% 10% 39% 18% 16,2% 11,6% 11,1%

Feminino 1,9% 2,1% 1,9% 26% 7% 16% 27% 26% 13% 2,7% 2,1% 1,6%

abaixo de 30 anos 5,5% 6,1% 7,1% 7,4% 2,4% 8,3% 3,60% 16,00% 7,54% 7,8% 5,3% 5,2%

de 30 a 50 anos 5,6% 5,2% 6,8% 8,0% 5,4% 7,1% 6,46% 19,45% 6,75% 9,3% 7,0% 6,7%

acima de 50 anos 1,1% 0,8% 0,4% 1,1% 0% 0,7% 1,80% 2,00% 2,83% 1,9% 1,45 0,9%

São Paulo 1,0% 0,6% 0,7% NA NA NA NA NA NA 1% 0,6% 0,7%

Nordeste 11,3% 11,4% 13,6% NA NA NA NA NA NA 11,3% 11,4% 13,6%

- continuação..Novas contratações e rotatividade de empregados (2021)  GRI 401-1
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Comunidades  GRI 203-2, 413-1

Nossas unidades fabris, localizadas em três países, man-
têm canais de relacionamento com as comunidades de 
entorno a fim de garantir que nossas operações estejam 
alinhadas com as melhores práticas de respeito ao meio 
ambiente e às pessoas. 

Possuímos iniciativas de engajamento e programas de de-
senvolvimento voltados à comunidade local, como nossa 
parceria com o Projeto Pescar (veja quadro).  No Rio Grande 
do Norte, promovemos curso Eletromecânica, com 87 jovens 
inscritos, sendo 40 do sexo masculino e 47 do sexo femini-
no – destes, 20 (10 de cada sexo) foram selecionados como 
funcionários. No Ceará, nosso curso de Mecânica Industrial e 
Eletromecânica teve 410 jovens inscritos em 2021, sendo 208 
do sexo masculino e 202 do sexo feminino. Selecionamos 38 
destes jovens para atuar conosco. No Equador, nossa relação 
com a comunidade é orientação pelo Plano de Gestão Am-
biental, pelo qual desenvolvemos um plano de participação 
cidadã e relações comunitárias. Na Argentina não realizamos 
avaliações nem programas de impacto social.

Nos dois últimos anos, grande parte de nossos esforços 
nas comunidades esteve voltada à redução dos impac-
tos negativos causados pela pandemia da Covid-19. Acre-
ditamos que pensar em relações duradouras é contribuir 
para o bem-estar de nossos funcionários, parceiros e da 
sociedade em geral. Sabemos que juntos somos mais for-
tes para enfrentar este momento desafiador e para fazer o 
mundo melhor.

Além de dezenas de iniciativas promovidas por nossos 
funcionários de forma voluntária, em 2021 promovemos a 
doação de 25 leitos de unidades de tratamento intensivo 
(UTI) ao Estado do Ceará, destinados às seis unidades de 
campanha criadas pelo Estado para atender pacientes da 
doença. Também destinamos 1.000 cestas básicas para a 
Federação das Indústrias do Estado (FIEC), para repasse a 
famílias necessitadas, que foram impactadas pela crise sa-
nitária e econômica. 

Também promovemos iniciativas locais (Brasil) para aten-
der a necessidades urgentes no contexto do Covid-19, 
tais como:

 � Criação do VTEX, iniciativa que reforça a atuação da em-
presa com foco no estímulo à moda nacional e no incen-
tivo a novos talentos e negócios do setor e que foi am-
pliada, durante a pandemia. Somam-se às ações o Banco 
de Tecidos como forma de apoio a instituições, marcas e 
pequenos empreendedores no combate ao Covid-19. São 
exemplos desta parceria ONGs Amigos do Bem e Douto-
res da Alegria, a marca Consciência Jeans e a Associação 
para a Educação, Esporte, Empreendedorismo e Direitos 
dos Pacientes da Divisão de Reabilitação do Hospital das 
Clínicas (AEDREHC).

 �Doação de tecidos ao Grupo Guararapes para a produção 
de 40 mil máscaras e o envio de 27 mil EPIs às secretarias 
do estado do Ceará e Rio Grande do Norte. 

 � Apoio a instituições como a Avenues World School, em São 
Paulo, para confecção de máscaras para comunidades ca-
rentes e profissionais de saúde, e a Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE). 

 �No período crítico da pandemia, disponibilizou sua Sala de 
Costura para produção de 36 mil máscaras para funcioná-
rios, suas famílias e comunidade local.

Fizemos ainda a doação de uma usina de oxigênio com 
capacidade de 15m³ ao Hospital Municipal Raimundo Cé-
lio Rodrigues, na cidade de Pacatuba (CE). O município era 
uma das localidades do estado mais necessitadas desse 
tipo de serviço, de acordo com levantamento do governo 
estadual. Em contrapartida a nossa iniciativa, o BNDES, por 
meio do programa Salvando Vidas, construiu outra usina 
de oxigênio para o Hospital da Criança Santo Antônio, da 
prefeitura municipal de Boa Vista, em Roraima.
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Acreditamos que a capacitação profissional é o primeiro 
passo para o desenvolvimento da formação do cidadão. 
Fomos pioneiros no estado do Ceará ao inaugurar uma 
franquia do Projeto Pescar em agosto de 2004. Na parce-
ria, proporcionamos o desenvolvimento de jovens entre 
17 e 19 anos em situação vulnerabilidade social por meio 
do curso técnico em Manutenção de Máquinas Indus-
triais. As aulas são gratuitas e oferecem conteúdo voltado 
para aspectos humanos e sociais, proporcionando uma 
formação completa aos participantes. 

Além do conteúdo humano e profissional, que inclui ativi-
dades técnicas e de desenvolvimento pessoal e ambien-
tal, oferecemos benefícios complementares como kits de 
higiene, uniforme, alimentação, seguro de vida e atendi-
mento médico. Os jovens são selecionados a partir de 
critérios socioeconômicos e a captação é feita com divul-
gação externa em escolas, centros comunitários e igrejas 
das comunidades. Desde o início do projeto, já foram for-
mados 317 jovens na Vicunha.

Os cursos atualmente ofertados são na área de Manu-
tenção Mecânica Industrial, Eletromecânica e Tecnologia 
da Informação com duração de 11 meses, sendo as aulas 
ministradas com 60% do curso voltado para a formação 
social e 40% para formação profissional.

O currículo foi elaborado de forma abrangente, focando o 
desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamen-
tais, pontuadas pela empresa e fundação. A matriz curricu-

Projeto 
Pescar

lar é centrada em três eixos que constroem as competên-
cias básicas desejadas ao jovem ao término do curso:

A Fundação Projeto Pescar criada em 1995 é uma organi-
zação não-governamental sem fins lucrativos mantida por 
empresas e apoiada por instituições privadas e públicas, 
nacionais e internacionais. Criada para disseminar o mo-
delo pioneiro de franquia social desenvolvido pelo Projeto 
Pescar no Brasil, tem como principal atividade a sensibiliza-
ção e envolvimento das organizações empresariais no res-
gate da cidadania e na preparação de adolescentes de bai-
xa renda por meio do exercício de uma profissão, de modo 
a promover inclusão social. Desde seu início, o projeto – do 
qual somos mantenedores – já formou mais de 35 mil jo-
vens em 65 unidades espalhadas pelo Brasil.

Pessoal 
Desenvolvimento pessoal e socioafetivo;

Cidadão 
Desenvolvimento social e cidadão;

Profissional 
Desenvolvimento técnico e profissional.
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Através de leis de incentivo fiscal, ampliamos nossa gera-
ção de impacto positivo nas comunidades locais apoiando 
projetos de desenvolvimento social, cultura e esporte tota-
lizando R$ 155 mil de aporte em 2021.

Semeando nas Dunas

Projeto de curta metragem documental que aborda a práti-
ca da agricultura urbana na região da Sabiaguaba, um dos úl-
timos redutos de campos dunares preservados na cidade de 
Fortaleza. Contou com ações de relacionamento, tais como 
palestras sobre meio ambiente e comunidade de Sabiagua.

Beneficiários:

400 pessoas
Valor Projeto:

R$90.288,00

$
Local:

Capital

Mídias:

Instagram
Eixos:

Audiovisual

ODS:

Escolinha de Triátlon

Projeto que proporcionou a 50 crianças e adolescentes, en-
tre 8 e 16 anos, de escolas públicas do Estado do Ceará, a 
inserção da prática de triátlon. O objetivo do projeto é es-
timular a prática esportiva e estilo de vida saudável entre 
jovens e revelar talentos por meio das três modalidades da 
atividade. Ele foi coordenado pelas organizações Menina 
Olímpica e a Federação Cearense de Triátlon.

Beneficiários:

50 crianças e 
adolescentes

Valor Projeto:

R$437.650,00

$

Local:

Todo o 
Estado

Mídias:

Instagram
Eixos:

Aulas

ODS:

Chá Tecnológico

Projeto tem como objetivo promover a cultura e a inclusão 
digital da população idosa, por meio da capacitação e aces-
so às tecnologias digitais e internet, priorizando os idosos 
de baixa renda, e complementando as atividades com ofici-
nas que envolvam bem-estar e saúde.

Beneficiários:

500 Idosos
Valor Projeto:

R$1000.000

$

Local:

Todos os 
Municípios - CE

Mídias:

Site, 
Instagram

Eixos:

Inclusão Digital
Culinária

Artesanato

ODS:

Impacto positivo
através de 
mecanismos de 
incentivo fiscal  Pacto 8
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Sustentável Transformando 
Vidas Através da Educação Integral

Projeto do Instituto Educação Portal atende por meio da formação profissionalizante de jovens 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social dos municípios de Eusébio Horizonte, 
Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e outras localidades e tem o foco na formação dos aprendizes.

Perfil epigenético de pacientes com síndrome mielodisplásica

Com o propósito de identificar novos biomarcadores que determinem o prognóstico da sín-
drome mieloide aguda (SMD) e da leucemia mieloide aguda (LMA), utilizando análises de muta-
ções, expressão gênica, o projeto coordenado pelo Grupo de Educação e estudos oncológicos 
da Faculdade de Medicina Federal do Ceará realiza exames pré-clínicos, necessários à condu-
ção dos estudos de farmacocinética, eficácia e segurança para pacientes com SMD e LMA.

Beneficiários:

3500 Jovens Beneficiários:

900 pessoas

Valor Projeto:

R$908.128,00

$
Valor Projeto:

R$5,862.966,79

$
Local:

Região 
Metropolitana

Local:

Fortaleza - CE

Mídias:

Site, 
Instagram

Mídias:

Instagram
Eixos:

Educação 
Profissional

Eixos:

Pesquisa 
Oncológica

ODS: ODS:
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5. Sobre este 
relatório

5. Sobre este relatório
Processo de materialidade

 GRI 2-2, 2-3, 2-14



514
pessoas entre funcionários 
e stakeholders externos 
foram consultados para a 
construção da Matriz de 
Materialidade da Vicunha
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5. Sobre este 
relatório

Este relatório anual reflete as atividades da Vicunha Têxtil 
S.A. e de suas controladas (Vicunha Ecuador S.A. e Vicunha 
Argentina S.A.), no Brasil e no exterior, no período de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro de 2021, e é o primeiro docu-
mento do gênero publicado pela empresa.

O documento está baseado nos princípios e foi realiza-
do com referência nas normas da Global Report Initiative 
(GRI). O conteúdo, incluindo o processo de materialidade, 
foi revisado e aprovado pelos membros de nosso Comitê 
de Direção, bem como apreciado por nosso Comitê de 
Sustentabilidade. O Comitê de Direção é composto pelo 
mais alto nível de responsáveis estatutários da empresa.

Nossas demonstrações financeiras são auditadas pela 
PWC – PricewaterhouseCoopers Auditores Independen-
tes Ltda. As informações são consolidadas parte via ERP 
e parte em arquivos reportados das Demonstrações Fi-
nanceiras enviados pelas filiais. Nas eliminações, conside-
ramos as vendas/compras entre partes relacionadas na 
consolidação, só considerando sua venda efetiva para o 
cliente final.

Mais informações sobre este documento podem ser obti-
das pelo e-mail sgi_gestao@vicunha.com.br. 

Processo
de materialidade  GRI 3-1

A determinação dos tópicos materiais deu-se da seguinte 
forma: estruturação, processo consultivo, priorização dos 
temas e finalização. Para a seleção dos temas, realizou-se 
benchmark com três empresas do setor têxtil, analisou-se 
as diretrizes da Global Reporting Initiative, os indicadores 
do Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e os 
aspectos do Pacto Global da ONU. Este processo resultou 
em uma lista inicial de 30 temas. 

A lista foi levada a consulta entre nossos principais stake-
holders em pesquisa on-line realizada em julho de 2022. 
Participaram do processo de consulta os seguintes públi-
cos externos: clientes, consumidor final, associações de 
classe (sindicatos), comunidade científica, comunidades 
de entorno, institutos e organizações sociais, prestadores 
de serviço, certificadores, órgãos reguladores, formadores 
de opinião, distribuidores e representantes, representan-
tes do governo, produtores agrícolas. Internamente, fo-
ram envolvidos membros do Conselho de Administração, 
diretoria e funcionários de diversos cargos.

A consolidação dos resultados passou por uma nova aná-
lise setorial, workshop de priorização com a participação 
dos membros de nosso Comitê de Sustentabilidade, apre-
sentação gráfica da matriz de materialidade e avaliação 
da relação dos temas materiais com os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS).

mailto:sgi_gestao@vicunha.com.br
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5. Sobre este 
relatório

Temos ações e indicadores que demostram o acompa-
nhamento de oito de nossos nove temas materiais: água 
e energia, saúde e segurança do trabalhador, capacita-
ção profissional/educação, resíduos sólidos e efluentes e 
emissões. Diversidade e inclusão é um tópico que ainda 
precisamos estruturar e trabalhar com nossa parte inte-
ressada interna.

Definimos controles operacionais para mitigar ou evitar 
os possíveis impactos ambientais, por meio das matrizes 
de aspectos e impactos ambientais das unidades opera-
cionais. Além disso, temos sistemáticas de acompanha-
mento e monitoramento dos parâmetros ambientais para 
atendimento da legislação e com foco no desempenho 
ambiental e atingimento das metas dos indicadores. O 
desempenho econômico também é monitorado pela di-
retoria financeira em parceria com o planejamento estra-
tégico. Os tópicos de diversidade e inclusão e biodiversi-
dade são tratados na organização, mas ainda não há uma 
gestão formal direcionada claramente para esses temas.

Nossos compromissos com os temas levantados estão 
presentes em nosso Código de Ética e Conduta e em nos-
sas Políticas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente; de 
Qualidade; de Gestão de Químicos; e de Compras. Os as-
pectos também fazem parte de nosso compromisso com 
os 10 Princípios do Pacto Global da ONU.

Os indicadores provenientes do desdobramento de nos-
sas políticas demonstram o desempenho das atividades 
relacionadas a questões ambientais, qualidade e saúde e 
segurança. No caso de não atingimento de meta por dois 
períodos consecutivos, executamos ações corretivas con-
forme definido em procedimentos internos. Além de mo-
nitorados dentro de seus respectivos acompanhamen-
tos, os indicadores também são analisados nas reuniões 
periódicas de análise crítica do sistema de gestão e nos 
comitês de diretoria. Além disso mensalmente ocorrem 
reuniões corporativas nas unidades de Brasil, Argentina e 
Equador para discussão dos resultados e alinhamentos 
dos indicadores ambientais.

Nosso 
compromisso 
com os temas 
materiais estão 
refletidos em 
nossa estratégia, 
em nosso sistema 
de gestão e 
são a base para 
nossa cultura de 
sustentabilidade

Gestão
de tópicos materiais

 GRI 3-3
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GRI DESCRIÇÃO RESPOSTA DA ORGANIZAÇÃO CORRELAÇÃO ODS

2-1 Detalhe organizacional Página 12 -

2-2 Entidades incluídas no relatório de sustentabilidade da organização Página 83 -

2-3 Período de relatório, frequência e contato Página  83 -

2-6 Atividades, cadeia de valor e outras relações comerciais Página 12 -

2-7 Empregados Página 57 -

2-8 Trabalhadores que não são funcionários Página 57 -

2-9 Estrutura e composição de governança Página 23 -

2-10 Nomeação e seleção do mais alto órgão de governança Página 23 -

2-11 Presidente do mais alto órgão de governança Página 23 -

2-12 Papel do mais alto órgão de governança na supervisão de gestão de impactos Página 23 -

2-14 Papel do mais alto órgão de governança no relatório de sustentabilidade Página 83 -

2-22 Declaração sobre a estratégia de desenvolvimento sustentável Página 7 -

2-23 Compromissos políticos Páginas 15, 18, 21 e 26 -

2-27 Conformidade com leis e regulamentos

Em 2021, tivemos 8 casos de multas por não conformidade com as leis e regulamentos 
e 3 sanções não monetárias aplicadas no Equador, no valor total de R$ 432.827,56. 
Os casos se referiram a autos de infrações lavrados pelo Estado do Ceará exigindo 

o pagamento de ICMS por supostas infringências à legislação local e a sanções 
trabalhistas, de segurança do trabalho e de seguridade social.

-

2-28 Participação em associações Páginas 15 e 18 16

2-29 Abordagem para o engajamento de stakeholders Páginas 15 e 17 -

2-30 Acordos de negociação coletiva Páginas 57 e 59 -

3-1 Processo para determinar os tópicos materiais Página 84 -

3-2 Lista de tópicos materiais Página 5 -

3-3 Gestão de tópicos materiais Página 85 -

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído Página 36 8 e 9

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de mudanças climáticas
Estamos realizando o inventário de emissões de GEE para entender melhor nossas 

emissões e desenhar um plano relacionado a mudanças do clima.
8 e 9

201-3 Obrigações do plano de benefício definido e outros planos de aposentadoria Página 76 8 e 9

202-1 Proporção entre o salário mais baixo e o salário-mínimo local, com discriminação por gênero
Em 2021, o menor salário pago para homens e mulheres equivaleu a 102% do salário-

mínimo local no Brasil, 150% na Argentina e 103% no Equador.
8 e 9

203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços Página 42 8 e 9

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos Página 79 8 e 9
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GRI DESCRIÇÃO RESPOSTA DA ORGANIZAÇÃO CORRELAÇÃO ODS

204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais Página 56 10, 11 e 12

206-1 Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio
Não registramos ações judiciais pendentes ou encerradas durante o período coberto 

pelo relatório referentes a concorrência desleal e violações de leis antitruste e 
antimonopólio.

12, 16 e 17

301-1 Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume Página 44 6, 12, 13, 14 e 15

301-2 Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados Página 44 6, 12, 13, 14 e 15

302-1 Consumo de energia dentro da organização Páginas 51 e 52 6, 7, 9, 12 e 13

302-2 Consumo de energia fora da organização
A Vicunha ainda não possui uma gestão centralizada das 

informações de energia utilizada fora da organização.
6, 7, 9, 12 e 13

302-3 Intensidade energética
A Vicunha ainda não possui uma gestão centralizada das 

informações de intensidade energética.
6, 7, 9, 12 e 13

302-4 Redução do consumo de energia
No ano de 2021 foram desenvolvidas ações de eficiência 

energética que resultaram em economia de energia, 
entretanto, os não foram valores significativos.

6, 7, 9, 12 e 13

302-5 Reduções nos requisitos energéticos de produtos e serviços
No ano de 2021 foram desenvolvidas ações de eficiência 

energética que resultaram em economia de energia, 
entretanto, os não foram valores significativos. 

6, 7, 9, 12 e 13

303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado Página 41 6, 9, 12, 13, 14 e 15

303-2 Gestão de impactos relacionados ao descarte de água Página 41 6, 9, 12, 13, 14 e 15

303-3 Captação de água Página 43 6, 9, 12, 13, 14 e 15

303-4 Descarte de água Página 43 6, 9, 12, 13, 14 e 15

303-5 Consumo de água Página 43 6, 9, 12, 13, 14 e 15

304-2 Impactos significativos de atividades, produtos e serviços na biodiversidade Página 37 6, 12, 13, 14 e 15

305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE) Página 50 6, 9, 12, 13, 14 e 15

305-2
Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de 
energia

Página 50 6, 9, 12, 13, 14 e 15

305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE) Página 50 6, 9, 12, 13, 14 e 15

305-4 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) Página 50 6, 9, 12, 13, 14 e 15

305-6 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO) Página 50 6, 9, 12, 13, 14 e 15

305-7 Emissões de NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas Página 50 6, 9, 12, 13, 14 e 15

306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos Página 44 6, 12, 13, 14 e 15

306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos Página 44 6, 12, 13, 14 e 15

306-3 Resíduos gerados Página 44 6, 12, 13, 14 e 15

306-4 Resíduos não destinados para disposição final Página 44 6, 12, 13, 14 e 15
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GRI DESCRIÇÃO RESPOSTA DA ORGANIZAÇÃO CORRELAÇÃO ODS

306-5 Resíduos destinados para disposição final Página 44 6, 12, 13, 14 e 15

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais
Não registramos no período multas significativas dentro dos parâmetros estabelecidos 

para essa análise ou sanções não monetárias. 
16 e 17

401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados Páginas 77 e 78 5, 10 e 12

401-2
Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a empregados 
temporários ou de período parcial

Página 76 5, 10 e 12

401-3 Licença maternidade/paternidade Página 76 5, 10 e 12

403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho Página 67 8, 9, 10, 12 e 16

403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes Página 67 8, 9, 10, 12 e 16

403-3 Serviços de saúde do trabalho Página 67 8, 9, 10, 12 e 16

403-4
Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos trabalhadores referentes a saúde e 
segurança do trabalho

Página 67 8, 9, 10, 12 e 16

403-5 Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho Página 67 4, 8, 9, 10, 12 e 16

403-6 Promoção da saúde do trabalhador Página 67 8, 9, 10, 12 e 16

403-7
Prevenção e mitigação de impactos de saúde e segurança do trabalho diretamente vinculados 
com relações de negócios

Página 67 8, 9, 10, 12 e 16

403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho Página 67 8, 9, 10, 12 e 16

403-9 Acidentes de trabalho Páginas 67 e 72 8, 9, 10, 12 e 16

403-10 Doenças profissionais Não houve doenças profissionais no período. 8, 9, 10, 12 e 16

404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado Páginas 63 e 65 4, 8, 9 e 10

404-2
Programas para o aperfeiçoamento de competências dos empregados e de assistência para 
transição de carreira

Páginas 63, 65 e 66 4, 8, 9 e 10

404-3
Percentual de empregados que recebem avaliações regulares de  desempenho e de 
desenvolvimento de carreira

Páginas 63, 65 e 67 4, 8, 9 e 10

405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados Páginas 57, 60 e 62 5, 10 e 12

405-2
Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos 
pelos homens

Página 57 5, 10 e 12

406-1 Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas
Não foram registrados casos confirmados de 

discriminação em nossas atividades no período. 
5, 10 e 12

407-1
Operações e fornecedores em que o direito à liberdade sindical e à negociação coletiva pode 
estar em risco

Não há risco nas operações próprias. Saiba mais em Nossas Pessoas (Página 59). 8, 10, 11 e 16

408-1 Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho infantil Não há risco nas operações próprias. Saiba mais em Ética e Conduta (Página 26). 6, 8 e 9

409-1
Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho forçado ou análogo ao 
escravo

Não há risco nas operações próprias. Saiba mais em Ética e Conduta (Página 26). 6, 8 e 9

410-1 Pessoal de segurança capacitado em políticas ou procedimentos de direitos humanos Página 26 6, 8 e 9
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PACTO 
GLOBAL DESCRIÇÃO RESPOSTA DA ORGANIZAÇÃO CORRELAÇÃO ODS

PACTO 1
As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente.

Página 26 8, 10 e 16

PACTO 2 Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos. Página 26 8, 10 e 16

PACTO 3
As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva.

Página 59 8, 10 e 16

PACTO 4 A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório.
Não há risco nas operações próprias. Saiba mais 

sobre em Ética e Conduta (Página 26).
8, 10 e 16

PACTO 5 A abolição efetiva do trabalho infantil.
Não há risco nas operações próprias. Saiba mais 

sobre em Ética e Conduta (Página 26).
8, 10 e 16

PACTO 6 Eliminar a discriminação no emprego.
Não foram registrados casos confirmados de 

discriminação em nossas atividades no período.
8, 10 e 16

PACTO 7 As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais. Página 38 11, 12, 13, 14 e 15

PACTO 8 Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental. Páginas 38 e 81 11, 12, 13, 14 e 15

PACTO 9 Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. Página 31 11, 12, 13, 14 e 15

PACTO 10 As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.
Está sendo desenvolvida uma Política Anticorrupção 

Vicunha, que será implementada em 2023.
16

GRI DESCRIÇÃO RESPOSTA DA ORGANIZAÇÃO CORRELAÇÃO ODS

411-1 Casos de violação de direitos de povos indígenas Não registramos casos de violação de direitos de povos indígenas em 2021. 6, 8 e 9

412-2 Capacitação de empregados em políticas ou procedimentos de direitos humanos Página 26 4, 6, 8 e 9

412-3
Acordos e contratos de investimentos significativos que incluem cláusulas sobre direitos 
humanos ou que foram submetidos a avaliação de direitos humanos

Página 26 6, 8 e 9

413-1
Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento voltados 
à comunidade local

Página 79 6, 8 e 9

416-2
Casos de não conformidade em relação aos impactos na saúde e segurança causados por 
produtos e serviços

Não identificamos no período não conformidades declaradas que afetem a saúde e segurança 
dos nossos consumidores em relação aos nossos produtos.

8, 9, 12 e 16

417-1 Requisitos para informações e rotulagem de produtos e serviços Página 55 11 e 12

418-1 Queixas comprovadas relativas a violação da privacidade e perda de dados de clientes Não identificamos nenhuma queixa comprovada no período. 8, 12 e 16
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