Cipatex® é a primeira empresa a renovar o selo Ouro do
Programa Origem Sustentável
Reconhecimento reforça o compromisso da empresa com ações de sustentabilidade
A Cipatex®, líder no setor de revestimentos sintéticos, é a primeira a renovar o selo
Ouro do Programa Origem Sustentável, que atesta empresas que incorporam a
sustentabilidade em seus processos. A certificação é da Associação Brasileira das
Indústrias de Calçados (Abicalçados) e da Associação Brasileira de Empresas de
Componentes para Couros, Calçados e Artefatos (Assintecal), em parceria com o
Laboratório de Sustentabilidade (Lassu) da Universidade de São Paulo (USP) e do
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
O programa foi criado em janeiro de 2013 e a Cipatex® foi a primeira a conquistar o
selo Ouro. Para a renovação, foi realizada nova auditoria que garante a certificação por
mais dois anos. “Investir em sustentabilidade é uma forma de reafirmar nosso
compromisso com a sociedade, além de fortalecer a competitividade no mercado
internacional”, comenta William Marcelo Nicolau, diretor-presidente do Grupo.
Atualmente 100% dos resíduos gerados pelas unidades que integram o Grupo
Cipatex®, sejam líquidos ou sólidos, são triados, tratados e encaminhados para a
reciclagem ou para destinação adequada. Nada é descartado e toda a renda obtida a
partir da destinação dos resíduos é aplicada na melhoria contínua de processos
relacionados à responsabilidade socioambiental e segurança, como novas tecnologias,
projetos sociais, entre outras.
A Cipatex® conta com uma gama variada de produtos desenvolvidos com materiais de
origem sustentável. O Corano®, revestimento sintético para móveis, e a linha Decorelli,
toalha de mesa, têm em sua composição uma manta produzida com garrafas PET
recicladas. A medida reduz impacto ao meio ambiente, já que cada metro linear da
manta é produzido com 15 garrafas, evitando assim seu despejo na natureza.
Outros produtos, como o Cipavinil®, revestimento vinílico para piscinas, e o Cipageo®,
geomembranas para impermeabilização, são 100% recicláveis.
A empresa também conta com a linha Bebê para confecção de bolsas, que foi
desenvolvida com matéria-prima específica tornando o produto atóxico, um diferencial

junto ao mercado que confere segurança para mães e bebês. Não oferece risco, caso a
criança leve o material à boca, por não conter ftalato em sua composição.
A Cipatex® também desenvolve ações de conscientização para preservação do meio
ambiente nas comunidades onde suas plantas estão inseridas. Nestas regiões, são
realizadas palestras, atividades e programas de orientação que visam a destinação
correta de resíduos e a qualidade de vida. Além destas ações, a Cipatex® também
desenvolve ações de responsabilidade social. Escolas da cidade de Cerquilho utilizam
materiais e resíduos fornecidos pela empresa para produzir trabalhos artísticos, como
árvores de natal, artesanato, exposições etc.
Sobre o Grupo Cipatex®
Há 51 anos o Grupo Cipatex® oferece ao mercado soluções confiáveis e inovadoras em
revestimentos sintéticos e não-tecidos, buscando sempre uma posição de vanguarda,
com responsabilidade social e ambiental. Criada em 1964, a companhia se diversificou
constantemente e hoje conta com uma linha de produtos que atende aos setores de
calçados, piscinas, bolsas e acessórios, utilidades domésticas, construção, móveis,
vestuário, automóveis, esporte e lazer, brindes, material escolar e comunicação visual.
Por essa dedicação tornou-se líder na fabricação de revestimentos sintéticos. Ao todo,
o grupo conta com cerca de 1.400 colaboradores distribuídos em cinco plantas
industriais.
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