
    

Res. Socioambiental

Os investimentos de 2019 em capacitação, desenvolvimento e educação contribuíram para melhorar ainda

mais o desempenho dos empregados da Alpargatas. Foram ministradas 39 mil horas de treinamento –

iniciativas que proporcionaram o desenvolvimento de sucessores e profissionais de diversas áreas,e mais de 22

mil horas de treinamento com professores, gestores e técnicos das secretarias de educação participantes dos

projetos de educação pelo esporte e educação pela cultura. O Instituto Alpargatas celebrou mais um ano de

resultados expressivos. Suas iniciativas educacionais e esportivas beneficiaram mais de 169 mil crianças,

adolescentes e jovens de 7 a 29 anos, que tiveram a oportunidade de evoluir em sua formação educacional

graças aos programas de Educação pelo Esporte, Educação pela Cultura e Voluntariado Empresarial. Foram

375 escolas atendidas no Educação pelo Esporte, e 350 escolas contempladas pelo Educação pela Cultura em

dez cidades da Paraíba, uma em Pernambuco e uma em Minas Gerais. O total investido somou cerca de R$ 4,2

milhões em ações que incluem capacitações dos professores de Educação Física, reformas de escolas e

construção e manutenção de espaços esportivos, além de doações de materiais didático-pedagógicos e

esportivos. Para reconhecer o empenho das pessoas envolvidas, o Instituto também premiou alunos e

professores. Foram reconhecidos 3.770 alunos, 283 projetos inscritos para o prêmio de Educação 2019, por

educadores de todas as escolas participantes dos programas e 25 projetos premiados em Educador Nota 10,

todos aprovados e publicados em 35º Congresso Internacional de Educação Física.. A Alpargatas opera com

foco na prevenção de danos ambientais e à saúde. No ano, investiu R$ 13,8 milhões na adoção, continuidade

e ampliação de iniciativas nas áreas de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.

O histórico dos principais indicadores de SSMA está relacionado abaixo:
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IndicadorIndicador UnidadeUnidade 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

TFA (taxa de frequência de acidentes)TFA (taxa de frequência de acidentes) Acid./HHT x 1M 0,71 0,26 0,24 0,32 0,11

TFG (taxa de frequência geral de acidentes)TFG (taxa de frequência geral de acidentes) Afast./HHT x

1M

6,50 2,75 2,43 2,18 1,24

Consumo de Energia ElétricaConsumo de Energia Elétrica KWh x 1000 up 446 442 490 464 480

Consumo de ÁguaConsumo de Água m³ x 1000 up 0,91 0,87 0,93 0,84 0,88

Geração de ResíduosGeração de Resíduos kg x 1000 up 52,6 53,1 53,2 48,1 52,3

Consumo de Gás NaturalConsumo de Gás Natural m³ x 1000 up 20,3 22,1 23,3 22,8 20,6

https://ri.alpargatas.com.br/show.aspx?idMateria=6JFnMm5J+zXUeiZ+zNDAmw==
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