
RELATÓRIO
DE SUSTENTABILIDADE
2015 - 2018



Relatório de Sustentabilidade 2015-2018 102-1, 102-3, 102-50, 102-52, 102-53

Calçados Bibi
Calçados Bibi Ltda. (RS) / Calçados Bibi Nordeste Ltda. (BA)

Ciclo de emissão: Quadrienal
Período coberto pelo relatório – 01/01/2015 a 31/12/2018

Sede: Rodovia ERS-239, km 28,4, nº 3600, Bairro Funil
Município de Parobé, RS, CEP 95.630-000.

Telefone: +55 (51) 3512-3344
www.bibi.com

Comentários, sugestões e pedidos de informações adicionais a 
respeito deste documento devem ser enviados para:
sustentabilidade@bibi.com.br

Índice

1 Mensagem do Presidente ......................................................................................................................................4

2 O relatório ................................................................................................................................................................6

3 Nosso compromisso ...............................................................................................................................................9

4 Perfil organizacional ............................................................................................................................................. 13

5 Tópicos materiais, limites e engajamento de stakeholders ............................................................................21

6 Estrutura de governança ......................................................................................................................................23

7 Valores, princípios, conduta e ética ....................................................................................................................25

8 Práticas de gestão em destaque .........................................................................................................................28

9 Projetos e ações relevantes .................................................................................................................................36

10 Prêmios e reconhecimentos ..............................................................................................................................39

11 Tópico: Desempenho econômico ......................................................................................................................43

12 Tópico: Materiais ..................................................................................................................................................44

     12.1 Materiais usados ..........................................................................................................................................44

     12.2 Embalagens ..................................................................................................................................................44

13 Tópico: Energia .....................................................................................................................................................46

     13.1 Consumo de energia  ..................................................................................................................................46

     13.2 Redução do consumo de energia .............................................................................................................46

14 Tópico: Água .........................................................................................................................................................47

     14.1 Volume total de água retirada por fonte ..................................................................................................47

15 Tópico: Efluentes e resíduos ..............................................................................................................................47

     15.1 Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação  .....................................................48

     15.2 Resíduos, discriminado por tipo e método de disposição  ...................................................................49

     15.3 Transporte de resíduos perigosos  ...........................................................................................................52

16 Tópico: Avaliação ambiental de fornecedores ................................................................................................52

17 Tópico: Saúde e segurança do trabalho ...........................................................................................................54

     17.1 Acidentes de trabalho  ................................................................................................................................54

18 Tópico: Treinamento e educação ......................................................................................................................55

     18.1 Média de horas de treinamento por ano e por empregado .................................................................55

19. Tópico: Trabalho infantil / forçado ou análogo ao escravo  ..........................................................................56



RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE BIBI 2015-2018

4 5

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE BIBI 2015-2018

Para a Bibi, a sustentabilidade faz parte da es-
tratégia de negócio. Buscamos sempre a diferencia-
ção e a agregação de valor aos nossos produtos e ser-
viços de forma consciente. Temos a plena convicção 
que a sustentabilidade, de forma geral, tem papel de 
extrema importância nestes quesitos. Entendemos 
que cada vez mais as futuras gerações irão valorizar 
as boas práticas e as organizações que tiverem um 
propósito bem definido na busca por produtos que 

Marlin José Kohlrausch
Presidente da Bibi

Comitê de Sustentabilidade

estejam em equilíbrio com o meio ambiente. Como 
principais desafios enfrentados na consolidação das 
práticas sustentáveis, apontamos a visão extrema-
mente capitalista existente em alguns mercados e or-
ganizações, onde é evidente a descaracterização de 
quaisquer tipos de ações estratégicas conscientes em 
prol da perenidade do mercado. É importante tam-
bém salientar que estas questões servem de com-
bustível e motivam ainda mais a Bibi na busca de seu 
propósito principal, que é entregar produtos e servi-
ços de forma ética e sustentável, além de promover 
o desenvolvimento feliz e natural da criança, dos pés 
à cabeça, por meio de produtos que encantam pais e 
filhos. 

Comprometidos com esses valores e com a 
nossa comunidade, adotamos práticas sustentáveis 
na empresa como um todo. Entre eles, não destina-
mos resíduos industriais para aterros sanitários. Des-
sa forma, 56% dos resíduos são reciclados e 44% são 
coprocessados, transformados em matéria-prima 
para a indústria cimenteira. Também apostamos na 
aquisição de energia elétrica limpa, oriunda de fontes 
sustentáveis. Além disso, temos orgulho de colocar 
no mercado produtos que seguem o conceito do pro-
jeto Bibi Proteção Não Tóxica. Investimos no desen-
volvimento e monitoramento de 125 fornecedores, 
para que todos os calçados sejam produzidos com 
materiais livres de substâncias tóxicas. Integramos 
um grupo seleto de empresas brasileiras que partici-
pam do Programa Origem Sustentável, desenvolvido 
pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), Associação Brasileira de Empresas de 
Componentes para Couros, Calçados e Artefatos (As-
sintecal), USP (Universidade de São Paulo) e MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology).

Em janeiro de 2017, a partir de uma auditoria 
externa realizada pela Certificadora SGS, fomos a 
primeira calçadista a ser agraciada com o Selo Ouro 
de Sustentabilidade, que atesta o compromisso com 
as iniciativas sustentáveis nos processos industriais, 
bem como com o desenvolvimento de ações em sin-
tonia com os quatro Macropilares Sustentáveis: am-
biental, econômico, social e cultural.  Novamente de 
forma pioneira, a partir de nova auditoria realizada 

em novembro de 2018, conseguimos o feito de nos 
tornarmos a primeira indústria calçadista a conquis-
tar o Selo Diamante do Programa Origem Sustentável, 
certificação máxima de sustentabilidade do segmento 
calçadista.

O posicionamento e as estratégias adotadas 
mostram que a Bibi, pioneira na fabricação de cal-
çados infantis no Brasil, com 70 anos de história, 

está contribuindo para o desenvolvimento de me-
lhores práticas no setor. Somos a primeira empre-
sa a realizar estudos científicos com o objetivo de 
criar o calçado ideal para crianças. Incentivamos o 
consumo consciente das novas gerações e uma pro-
dução limpa em nome da vida, buscando cada vez 
mais tornar a Bibi uma marca global de desejo, para 
criança ser criança.

A Bibi sempre buscou ser uma empresa que 
trabalha com foco em questões sustentáveis. Com 
isso, buscamos a consolidação no mercado nacio-
nal e internacional da marca, baseados nos princí-
pios da diferenciação e agregação de valor para o 
consumidor. Em uma esfera global, estamos con-
seguindo prospectar e nos consolidar em merca-
dos que se posicionam com um grau de exigência 

bastante elevado, no que se refere aos princípios 
de sustentabilidade. Neste sentido, nossos pro-
dutos se destacam por serem “Não Tóxicos”. Tudo 
isso nos proporciona importantes diferenciais 
competitivos no mercado de calçados infantis, se 
levarmos em consideração que, cada vez mais, 
toda a população está valorizando estes concei-
tos em busca de um mundo melhor. 

01Mensagem do Presidente
102-14
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*Por stakeholders, entendemos todos os públicos interessados em nosso negócio, incluindo clientes, colaboradores, sócios, 
fornecedores, investidores, órgãos públicos, universidades, imprensa e a sociedade como um todo.

Para a Bibi, os últimos quatro anos 
foram repletos de experiências que mere-
cem ser compartilhadas. Acreditamos que 
comunicar os impactos sociais, ambientais, 
culturais e econômicos podem inspirar ou-
tras pessoas e organizações a contribuir 
para a construção de um mundo melhor 
para todos nós e, em especial, para as futu-
ras gerações.

 Além de inspirar, o relatório de 
sustentabilidade nos permite “olhar no 
espelho”, e aprender com nossos erros e 
acertos, podendo a partir disso planejar 
estrategicamente nossos próximos passos. 
Em que tópicos podemos melhorar? Quais 
são as nossas metas e objetivos para a sus-
tentabilidade nos próximos anos? Essas são 
algumas das perguntas que buscaremos 
responder.

 O processo de reporte das ações de 
sustentabilidade também demonstra aos 

nossos clientes, colaboradores, investido-
res, fornecedores, parceiros de negócios 
e demais stakeholders*, que as ações rea-
lizadas nos últimos quatro anos estão ali-
nhadas com o propósito da Calçados Bibi, 
bem como com sua missão, visão e valores. 
Estamos indo muito além do discurso.

 O último relatório de sustentabilida-
de da Calçados Bibi foi publicado em 2015, 
reportando tópicos referentes aos anos 
de 2013 e 2014. Na época, foram utiliza-
das para o reporte as diretrizes formuladas 
GRI – Global Reporting Initiative, versão G4, 
principal padrão internacional de relatório 
de sustentabilidade, adotado pelas princi-
pais companhias de todo o mundo.

 O atual relatório foi elaborado de 
acordo com as normas do GRI, porém, em 
sua versão atualizada, denominada GRI 
STANDARDS, opção essencial (core). 

2.2 Linha do tempo

 2.1 Os benefícios da Bibi   

20
15

• Lançamento novo logo;
• Lançamento projeto Ninho Inovação;
• Lançamento novo projeto arquitetônico lojas Bibi;
• Lançamento propósito: Pra Criança Ser Criança;
• Inauguração Flagship Oscar Freire;
• Certificação Perfil Energia + Limpa;
• Selo ABF Excelência Franchising.

• Prêmio ADVB - Destaque Mercadológico Exportação;
• Selo 5 estrelas PEGN - Melhores Franquias do Brasil;
• Prêmio Destaque ABF (Case Proteção Não Tóxica);
• Inauguração 1º Outlet Bibi - em Novo Hamburgo; 
• Selo ABF Excelência Franchising;
• Lançamento Clique-se Colors (Tênis de LED);
• Inauguração 1º Projeto Fit de lojas;

• Quinta vez consecutiva a Bibi recebe o selo ABF de Excelência em Franchising;
• Top 25 do Franchising Brasileiro 2017: “propósito que engaja de fato”.
• Prêmio ABF + RDI Design 2017: 
  - Ouro cat. produto Clique-se Colors.
  - Ouro cat. design consciente. Bibi Proteção Não Tóxica.
• Certificação Ouro - Programa Origem Sustentável;
• Abertura da 1ª franquia internacional Peru;
• Lançamento Bibitube - Canal da Bibi no Youtube voltado para as crianças;
• Abertura da 100º loja- no Shopping Ibirapuera;
• Kombibi localizada em SP.

• Projeto Cri.as (Criação com Arte Sustentável);
• Prêmio Direções Abicalçados 2018: case Bibitube;
• Prêmio Direções Abicalçados 2018: case Internacionalização Golfo Pérsico;
• Parceria Bibi x CICB - Sustentabilidade para o segmento de couros;
• Parceria com Abicalçados e Assintecal - Sustentabilidade para a cadeira de
componentes de calçados;
• Certificação Diamante - Programa Origem Sustentável;
• Selo ABF Excelência Franchising;
• Selo 5 Estrelas PEGN Melhores Franquias do Brasil;
• Top 25 do Franchising Brasileiro: cultura do crescimento exponencial (grupo
bittencourt);
• Prêmio ABF + RDI Design 2018:
- Ouro cat. design consciente: projeto Cri.as.
- Ouro cat. visual merchandasing: vitrine Cri.as.
- Bronze cat. visual merchandasing: campanha Kombibi.
• Mudança plataforma e-commerce;
• Anúncio sucessão presidência.

20
16

20
17

20
18

02O relatório
102-51, 102-54
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 2.3 Os ícones da Bibi   

Linha desenvolvida com pediatras e ortopedistas para 
os primeiros passos.

Com rolamentos que acompanham os movimentos 
dos pés, é leve e flexível.

Perfeito para a escola. Um único tênis para todas as 
atividades e brincadeiras.

Não entra água e respira. Mantém os pés sequinhos 
e confortáveis.

FISIOFLEX

ROLLER

SPORTFLEX

DROP

03Nosso compromisso
A principal missão da Bibi é contribuir para o de-

senvolvimento feliz e natural da criança. Adotamos o 
slogan ‘Para criança ser criança’, que sintetiza o propó-
sito da marca em criar calçados que respeitam o de-
senvolvimento natural dos pés, além de proporcionar 
pernas saudáveis, postura sadia, uma base segura e 
estímulos que ativam as funções neurológicas e a per-
cepção sensorial das crianças.

 Implementamos um sistema de gestão de 
riscos baseado na precaução, garantindo assim que 
nossos produtos entreguem ao consumidor qualida-
de, conforto, segurança e, ao mesmo tempo, design 
e diversão. Essa abordagem preventiva de gestão de 
riscos nos permitiu ser reconhecidos como a marca de 
calçados infantis pioneira e líder em desenvolver pro-
dutos a partir de pesquisas e estudos científicos.

 Prova disso é o projeto “Bibi Proteção Não Tó-
xica ”, lançado em 2015. Seu propósito é garantir que 
os produtos fabricados não possuam nenhuma subs-

tância considerada perigosa à saúde humana e ao 
meio ambiente. Esse projeto exigiu o engajamento 
e qualificação da cadeia de valor, em especial dos 
fornecedores de matérias-primas e insumos.

 Diante da inexistência de normas sobre to-
xicidade de produtos em geral no Brasil, a Calça-
dos Bibi adotou como padrão as principais dire-
trizes internacionais sobre o assunto, em especial 
o REACH - Registration, Evaluation Authorisation 
and Restriction of Chemicals, regulamento da 
União Europeia para restrição de substâncias tóxi-
cas em produtos.

Ao garantir que os seus produtos atendam 
aos mais rígidos padrões de não toxicidade, a Cal-
çados Bibi garante acesso a mercados maduros. 
Com isso, a sustentabilidade contribui para a es-
tratégia de expansão comercial junto ao mercado 
internacional com design e marca própria, cada 
vez mais se tornando uma marca global de desejo.

102-11

416-1
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Paralelo a isso, o IBTEC 
(Instituto Brasileiro do Couro 
Calçados e Artefatos), parceiro 
do projeto, trabalhou na elabo-
ração de uma cartilha técnica 
orientativa, baseando-se nas 
mais diversas legislações exis-
tentes no mundo no que se re-
fere ao assunto.

 Concluídas as etapas 
iniciais de engajamento e de-
senvolvimento da cartilha téc-
nica, o passo seguinte foi dar 
início ao processo de adequa-
ção de todos os fornecedores 
aos processos e produtos, fato 
que ficou evidenciado com a 
assinatura de um Termo de 
Compromisso desses parceiros 
junto a Calçados Bibi.

LANÇAMENTO 
DO PROJETO

FEV/14

MAR/14

ABR/14

MAI/14

JUN/14

JUL/14

AGO/14

SET/14

OUT/14

NOV/14

DEZ/14

JAN/15

TREINAMENTO 
TÉCNICO EM 
FORNECEDORES

ADEQUAÇÃO DOS
FORNECEDORES

AUDITORIA 
DO SISTEMA

LANÇAMENTO 
DA COLEÇÃO 
BIBI

ELABORAÇÃO 
CARTILHA 
TÉCNICA

SENSIBILIDADE
FORNECEDORES 
E BIBI

x
x x

x
x
x

x
x
x
x x

x
x
x
x

x
x x

x

x

x
x
x

x

Inúmeras visitas técnicas e treinamentos fo-
ram realizados junto ao cluster de fornecedores 
Bibi, visando a conscientização de todos os envolvi-
dos no projeto. Eventos estratégicos também foram 
promovidos, visando o engajamento pleno de todos 
os stakeholders ao processo.

 Um exemplo que ilustra esta iniciativa de en-
gajamento foi o Encontro de Fornecedores Bibi, rea-
lizado em fevereiro de 2015 que contou com a parti-
cipação de 105 fornecedores de matérias-primas e 
serviços, no qual o assunto foi abordado de forma 
incisiva e detalhada.

Encontro de 
Fornecedores

Termo de Compromisso

Ainda no ano de 2015, a Calçados Bibi con-
cluiu as etapas finais de seu projeto, em especial a 
adequação dos fornecedores e a auditoria do siste-
ma, o que lhe permitiu comunicar ao mercado o di-
ferencial “Proteção Não Tóxica”, tornando-se a única 
marca no Brasil com controle rigoroso para banir o 
uso de materiais tóxicos em calçados infantis.

O “Bibi Proteção Não Tóxica” é um proje-
to contínuo. As matérias-primas e insumos se-
guem sendo submetidas periodicamente a um 
rigoroso controle de substâncias tóxicas, por 
meio de análises laboratoriais. Novos materiais 
somente são aceitos após a comprovação de 
sua não toxicidade.

A ideia do Projeto “Bibi Proteção Não Tóxica” 
surgiu quando a Calçados Bibi fez sua adesão ao Pro-
grama Origem Sustentável, no ano de 2013. A equi-
pe responsável inspirou-se em um dos indicadores 
ambientais do programa, denominado “Desenvolvi-
mento de Produtos sem Toxicidade”. E os indicadores 
serviram de referência para as ações e projetos da 
Calçados Bibi.

O Programa Origem Sustentável foi desenvolvi-
do em conjunto à Abicalçados – Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados, Assintecal – Associação 
Brasileira de Empresas de Componentes para Couros, 
Calçados e Artefatos, USP - Universidade de São Pau-
lo, e MIT – Massachusetts Institute of Technology, com 
o apoio do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas.

Certificado IBTEC

O projeto “Bibi Proteção Não Tóxica” foi estruturado em sete macroetapas, conforme quadro a seguir.

Programa Origem Sustentável
307-1
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O Programa Origem Sustentável de-
fine indicadores obrigatórios, muito impor-
tantes ou desejáveis, como forma de ava-
liar o grau de maturidade das organizações 
quanto à sustentabilidade. A certificação 
segue uma escala de selos, denominados 
“Bronze, Prata, Ouro e Diamante”.

Em novembro de 2018, a Calçados 
Bibi conquistou o Selo Diamante, sendo a 1ª 
empresa de calçados do País a alcançar tal 
certificação. Trata-se do mais elevado nível 
de certificação do programa de avaliação 
da sustentabilidade nos setores de calça-
dos e componentes para calçados. 

A organização foi submetida à audito-
ria realizada pela SGS, empresa líder mun-
dial em inspeção, verificação, testes e certi-
ficação. Durante o processo, foi analisado 
o desempenho da Bibi em 52 indicadores, 
nas áreas ambiental, social, econômica e 
cultural.  A conquista premia os esforços e 
os resultados da Bibi para consolidar a cul-
tura da sustentabilidade em todos os níveis 
e setores da organização. 

A Calçados Bibi, após uma criteriosa auditoria reali-
zada pela Certificadora SGS durante o mês de dezembro de 
2018, obteve a Certificação do Programa ABVTEX. O Progra-
ma ABVTEX – Associação Brasileira do Varejo Têxtil – com-
bate fortemente o trabalho escravo e infantil na cadeia de 
valor no varejo de moda.

O Programa ABVTEX representa o esforço setorial das 
redes varejistas para a implantação das melhores práticas 
de Compliance entre seus fornecedores e subcontratados.

A Calçados Bibi apoia o programa e se orgulha da Cer-
tificação obtida.

Certificado ABVTEX

Marlin com o selo 
Diamante

04Perfil organizacional

4.1 Nossos produtos

Fundada em 1949, a Calçados Bibi é 
pioneira na fabricação de calçados infantis. 
A empresa também foi a primeira brasileira 
no seu segmento de atuação a ser certifi-
cada pela Sociedade Brasileira de Pediatria 
e Ortopedia, em reconhecimento aos seus 
investimentos em estudos científicos com 
o objetivo de desenvolver o calçado ideal 
para as crianças.

Além da sólida atividade industrial, a Cal-
çados Bibi atua no segmento do varejo, a par-
tir de uma estratégia de expansão contínua e 
agregação de valor à marca. A iniciativa conta 
atualmente com mais de 100 lojas físicas, sendo 
elas próprias e franquias, distribuídas por todo 
o território brasileiro, além de uma loja virtual 
(e-commerce). Em 2017, foram inauguradas as 
primeiras lojas no exterior.

Mapa de lojas no Brasil

102-2, 102-6
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Loja padrão

 A Calçados Bibi no ano de 2016 verticalizou 
os processos de fabricação de acessórios, que 
já haviam se iniciado em 2008. Esta ação teve 
objetivo de melhorar o atendimento aos clientes, 
aumentando os índices de qualidade e velocidade. 
A empresa comercializa tiaras, pulseiras, mochilas, 
meias, dentre outros. Para isso, são utilizados 
sobras de materiais do processo produtivo do 
calçado e são utilizados na fabricação desses itens, 
reduzindo a geração de resíduos pela empresa.

Principais modelos de calçados da Bibi

Fisioflex Roller Clique-se

Drop Sportflex

Produtos mais vendidos entre 2015 e 2018

Calçados

Acessórios

Tiara Glitter Tiara Unicórnio Bolsa unicórnio

Icon Light Clique-seSpace Wave
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4.2 Distribuição geográfica

A Calçados Bibi está presente em mais de 65 países, nos 5 con-
tinentes com marca e design próprio, possuindo no âmbito nacional 
mais de 3 mil pontos de vendas.

 Com matriz instalada na cidade de Parobé, no Estado do Rio 
Grande do Sul, e outra unidade fabril em funcionamento no Municí-
pio de Cruz das Almas, no Estado da Bahia, a empresa produz cerca            
2,3 milhões de pares de calçados anualmente, tendo como público alvo 
crianças de 0 a 9 anos.

Rodovia ERS-239, 
km 28,4, nº 3600, 
Bairro Funil, 
Município 
de Parobé/RS

Rua Irmã Dulce, 
nº 500, Centro, 

Município de Cruz 
das Almas/BA

RS

BA

102-4, 102-6

4.3 Porte da organização e pessoas

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

INDÚSTRIA
2015 2016 2017 2018

RS BA RS BA RS BA RS BA
585 870 596 824 579 755 433 741

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
1455 1420 1334 1174

102-7 102-8 401-1

 A Calçados Bibi, segundo os princípios da otimização de processos, indústria 4.0 e 
qualifição de pessoal, apresentou uma pequena redução do quadro de colaboradores na 
indústria. Por outro lado, apresentou-se um incremento de colaboradores no varejo (lojas 
Bibi).
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NÚMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS, POR GÊNERO (2018)

LOJAS PRÓPRIAS + ECOMMERCE
2015 2016 2017 2018

RS BA RS BA RS BA RS BA
85 2 94 2 111 2 117 2

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
87 96 113 119

RS

BA
224
352

RS

BA
209
389

Fe
m

in
in

o

M
as

cu
lin

o

Masculino

Feminino

49% 51%

18 - 40 anos - 1.128

Acima 
de 60 anos - 0

Até 18 anos - 1

40 - 60 anos - 45

4% 0% 0%

96%

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS, POR FAIXA ETÁRIA

RS + BA

TAXA DE ROTATIVIDADE (TURNOVER)

2,75%
TURNOVER

Número total de funcionários no 
ano de 2018?

Número de funcionários que deixaram 
a empresa no ano de 2018? 279

1174

4.4 Parceiros comerciais

Principais tipos de fornecedores: fornecedores de matérias-primas, presta-
dores de serviço, fornecedores de ferramentas (navalhas, formas e matrizes), for-
necedores de manutenção/ imobilizado (máquinas e equipamentos), fornecedores 
de TI – Tecnologia da Informação (hardware e software), fornecedores logísticos 
e fornecedores relacionados ao varejo Bibi (prestadores de serviços, materiais de 
expediente e materiais de revenda).

102-9

Características setoriais da cadeia de 
fornecedores:

• Atendimento à Indústria: cadeia de forne-
cedores alavancada em curtumes, têxteis, lami-
nados sintéticos, e também aviamentos e enfeites 
para calçados (intensivos de mão de obra).

• Componentes eletrônicos e de tecnologia 
sendo incorporados com bastante representativi-
dade no portfólio de fornecedores.

• Atendimento ao varejo: parceiros estratégi-
cos voltados ao atendimento ao varejo estão sen-
do incrementados ao longo dos anos. (Móveis e 
demais imobilizados, materiais de consumo como 
balas, adesivos, tatuagens, sacolas etc).

• Fornecedores de software e demais ser-
viços de marketing e comunicação também são 
crescentes nos últimos anos.

Em relação à cadeia de fornecedores, ocor-
reu um leve incremento de empresas localizadas 
na região do Recôncavo Baiano, buscando-se 
atender a unidade da Bibi Bahia, principalmente 
no segmento têxtil.

Outra mudança foi a intensificação de par-
cerias com fornecedores de tecnologia, princi-
palmente no que se refere a componentes ele-
trônicos. Fornecedores deste tipo de tecnologia 
estão na sua grande maioria localizados na Chi-
na e Coréia do Sul.
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4.5 Associações das quais somos membros 

Associação Brasileira de Franchising

Associação Brasileira das 
Indústrias de Calçados

Serviço de Apoio a Pequenas e 
Médias Empresas

Instituto Brasileiro de Tecnologia 
do Couro, Calçado e Artefatos

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul

Instituto Nacional do Seguro Social

Associação Brasileira de Em-
presas de Componentes para 
Couro, Calçados e Artefatos

Instituto By Brasil

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

102-13 102-45

Centro das Indústrias 
de Curtumes do Brasil

Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul

Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia

No ano de 2018, a Calçados Bibi deu início à 
sua estratégia de gestão formal de stakeholders. A 
primeira etapa compreendeu o amplo mapeamento 
dos grupos de stakeholders, a partir de uma análise 
crítica da Alta Administração, quanto aos públicos 
afetados por impactos positivos/negativos relacio-
nados à operação, de ordem ambiental, social e eco-
nômica.

 A segunda etapa consistiu na realização de 
uma pesquisa online sobre a relevância de cada um 
dos tópicos constantes nas normas GRI. Foram con-
vidados a participar 268 pessoas, representantes de 
diversos grupos de stakeholders, incluindo clientes, 
fornecedores, colaboradores, instituições financei-
ras, imprensa, universidades, sindicatos e associa-
ções.

 Ao final, 62 pessoas responderam à pesqui-
sa online, alcançando uma taxa de retorno de apro-
ximadamente 23%. Os fornecedores foram os que 
mais responderam à pesquisa, seguido dos sócios/
acionistas e franqueados. A pesquisa permitiu iden-

tificar os principais tópicos de sustentabilidade con-
siderados imprescindíveis pelos stakeholders em 
geral, representando a abordagem de engajamento 
inicial utilizada.

 O resultado da pesquisa online apontou os 
seguintes tópicos como os mais relevantes para os 
participantes: (1) Trabalho infantil; (2) Saúde e se-
gurança do cliente; (3) Trabalho forçado ou análogo 
ao escravo; (4) Efluentes e resíduos; (5) Presença no 
mercado; e (6) Conformidade legal com o código de 
defesa do consumidor. A pesquisa online represen-
tou a primeira fase da pesquisa de materialidade 
realizada.

 O segundo passo do processo de engaja-
mento dos stakeholders foi a seleção, pela Alta 
Administração, de 05 grupos prioritários, dentre a 
vasta gama de stakeholders mapeados. A seleção se 
baseou no critério de significância dos impactos po-
sitivos e negativos, causados ou sofridos por cada 
grupo. São eles: (1) Clientes; (2) Trabalhadores; (3) 
Franqueados; (4) Fornecedores; e (5) Governo.

05Tópicos materiais, limites 
e engajamento de stakeholders

102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47
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O passo seguinte à definição dos grupos de 
stakeholders prioritários foi a realização de uma ampla 
pesquisa de informações setoriais, sobre cada um dos 
stakeholders considerados prioritários. Foram consul-
tados os mais recentes relatórios setoriais desses pú-
blicos, páginas eletrônicas, dentre outras fontes que 
permitiram identificar a significância de cada tópico 
para os grupos prioritários.

 Concluída a abordagem de coleta de informa-
ções junto aos grupos prioritários de stakeholders, a 
Alta Administração realizou análise crítica, consideran-
do tanto a significância dos impactos econômicos, so-

ciais e ambientais, quanto a influência dos tópicos de 
sustentabilidade na tomada de decisão dos stakehol-
ders. Como resultado desse processo, identificou-se a 
seguinte lista de tópicos materiais:

(1) Desempenho econômico;
(2) Saúde e segurança do cliente;
(3) Avaliação ambiental de fornecedores;
(4) Trabalho infantil;
(5) Impactos econômicos indiretos;
(6) Efluentes e resíduos.

Comitê de Inovação

O conselho de família é composto por:  Marlin Kohlraush, Suzana Kohlrausch , An-
drea Kohlrausch, Camila Kohlrausch, Lory da Silva, Rainita da Silva, Rosnei Alfredo da Silva, 
Rosnaldo Inácio da Silva, Carolina Chaves Fagundes da Silva, Daniela Kohlrausch,  Alexan-
dra Martins, Christiano Coelho, Sandra Maria Teixeira e Guilherme Alfredo da Silva.

Diretoria

06Estrutura de governança
102-18

Conselho da Família
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Conselho Consultivo

Conselho Consultivo, composto por Cristina Franco, empresária e ex-presidente da 
ABF (Associação Brasileira de Franchising), e Volnei Garcia, da Dom Cabral. A diretoria se-
gue a mesma, com Camila Kohlrausch, como diretora de desenvolvimento de produto e 
marketing; Rosnei Alfredo da Silva, como diretor administrativo e financeiro; e Rosnaldo 
Inácio da Silva, como diretor de competitividade, auxiliam e orientam os gestores da em-
presa na tomada de decisão.

Em novembro de 2018, Marlin José Kohlraush anunciou a sua sucessão, sendo que 
ele  ficará na presidência do conselho consultivo e Andrea Kohlraush assumirá a presidên-
cia excutiva em 25 de abril de 2019 na comemoração dos 70 anos da empresa. 07Valores, princípios, conduta 

e ética
102-16

VISÃO
• Marca global de desejo.

MISSÃO
• Contribuir para o desenvolvimento feliz e nat-
ural da criança.

MISSÃO FRANCHISING

• Fortalecer a marca, criando uma nova rede 
sólida de franquias, que tenha como alicerce 
investidores satisfeitos.

VALORES
• Empatia com o cliente
• Nossas pessoas
• Gestão para resultados
• Inovação e aprendizagem
• Transparência e credibilidade
• Agilidade e simplicidade

NOSSO PROPÓSITO

• Promover o desenvolvimento feliz e natural da 
criança, da cabeça aos pés por meio de produtos 
que encantam pais e filhos.
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Código de Conduta e Ética
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08Práticas de gestão em destaque
103-3

8.1 Ninho de Inovação

O “Ninho de Inovação” consiste num canal para 
estimular os colaboradores, fornecedores e parcei-
ros de negócios a propor e desenvolver em conjunto 
ideias inovadoras.

Visa alinhar as diversas ações desenvolvi-
das na empresa no que tange à sustentabilidade 
em seus aspectos ambientais, sociais, econômicos 
e culturais bem como atender à necessidade cada 
vez maior de integrar esses assuntos e dar impor-
tância estratégica ao tema. O Comitê é formado por 
colaboradores dos departamentos de suprimentos, 
desenvolvimento de produtos, marketing, desenvol-
vimento da inteligência humana e custos.

8.2 Universidade Bibi

A “Universidade Bibi”, programa de qualificação das lideranças da empresa, a partir da realização de 
workshops sobre diversas disciplinas relacionadas à gestão empresarial, incluindo a sustentabilidade.

8.3 Comitês Estratégicos

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE

Visa gerar, desenvolver e avaliar projetos que 
possam encontrar processos inovadores na fabrica-
ção de produtos, visando a maior eficiência e eco-
nomia de recursos e mão de obra, melhorando a 
lucratividade do negócio.  A participação dos cola-
boradores ligados à atividade industrial é altamente 
estimulada nesse comitê.

COMITÊ DE PROCESSOS

O comitê de produto visa a criação de 
calçados inovadores a partir da obtenção de 
tecnologias, matérias-primas e processos di-
ferenciados. Busca-se nesse comitê ofertar 
ao mercado produtos relacionados ao DNA 
da empresa, que engloba os aspectos: saúde, 
conforto, inovação e sustentabilidade. Partici-
pam do comitê de  produto profissionais liga-
dos ao desenvolvimento de produtos, comer-
cial, suprimentos e marketing.

COMITÊ DE PRODUTOS

COMITÊ DE CUSTOS 
Comitê que tem por objetivo avaliar men-

salmente os custos diretos e indiretos da em-
presa visando propor ações estratégicas para 
otimizar o desempenho econômico da empre-
sa.       

O comitê de inovação tem por objetivo 
deliberar sobre o processo de inovação da em-
presa, bem como estimular o desenvolvimento 
da inovação no ambiente corporativo, seguin-
do os critérios propostos.

COMITÊ DE INOVAÇÃO
Comitê criado a partir de eleição entre 

toda a rede de franquias visando contribuir 
nas ações e decisões estratégicas do varejo 
Bibi.

CONSELHO CONSULTIVO DE 
FRANQUEADOS
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Algumas medidas são planejadas para que o ambiente de trabalho fun-
cione em harmonia, com total transparência e afetividade em todas as ações 
da empresa. A cultura do Endomarketing teve seu marco inicial na Bibi no ano 
de 1992. 

Missão, visão e valores são importantes para que todos na organização vislumbrem os mes-
mos objetivos, contribuindo direta ou indiretamente para o atingimento dos mesmos. propõem a 
disseminação constante dos atributos estratégicos da organização, propondo uma maior aderên-
cia coletiva à cultura organizacional.

As temáticas do Desafio de Inovação Bibi estão ali-
nhadas ao planejamento estratégico da companhia e vi-
sam direcionar os esforços de geração de ideias. 

Todas as ideias devem ser aderentes a uma das te-
máticas abaixo: 

PROJETOS DE ENDOMARKETING

VALORES BIBI

PROGRAMA NINHO DE INOVAÇÃO BIBI

PROCESSOS

PESSOAS SUSTENTABILIDADE

PRODUTOS SERVIÇOS

LOJAS

DESAFIO INDÚSTRIA

PROJETOS DE ENDOMARKETING QUE IMPULSIONAM A EMPRESA
• Valores Bibi
• Inovação
• Atendimento ao Cliente
• Projeto Polar (padronização, ordem, limpeza e arrumação)
• Projeto TMC (Time de Melhorias Contínuas)
• Projeto Alavancagem
• Encontros Afetivos
• Bom dia Empresa
• Como Estou Hoje
• Código de Conduta
• Segurança no Trabalho
• Projeto Sustentabilidade
• Projeto Ouvir/Diretoria
• Projeto Fofoca
• Projeto Inspirando Líderes (curso de desenvolvimento de liderança)-
   Workshops mensais.
• Benefícios (prêmios de produtividade mensais e PPR semestral)
• Fábrica de Talentos (curso profissionalizante de 1200 horas)
• Planejamento e Educação Financeira
• Bases da Liderança

DESAFIO VAREJO

PROCESSOS PRODUTOS VENDAS E ATENDIMENTO 
NAS LOJAS

MARKETING 
E COMUNICAÇÃO

PESSOAS ESTOQUE
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Diante da complexidade do mercado e dos diferentes desafios inerentes ao mercado, propõe-
se que em todas as áreas da Bibi seja preservada a cultura do atendimento com qualidade, onde 
devem imperar o respeito, agilidade e atendimento das necessidades dos pares.

ATENDIMENTO COM QUALIDADE

3. Com honestidade.
Onde tenham certeza 
de que as promessas 
serão cumpridas.

2. Com cortesia.
Onde em todas as situa-
ções prevaleça o respeito 
e a educação.

1. Com rapidez.
Onde suas necessidades se-
jam atendidas sem demora.

6. Como pessoas especiais.
Onde se sintam importan-
tes e valorizados.

5. Com interesse. 
Onde percebam vontade
em querer ajudá-los.

4. Com profissionalismo.
Onde observem compe-
tência naquilo que fazem.

COMO OS
CLIENTES
GOSTARIAM 
DE SER
TRATADOS?

Propõe-se a padronização, organização, lim-
peza, e arrumação do ambiente de trabalho, com 
o objetivo de desenvolver a percepção dos cola-
boradores para a manutenção diária do ambien-
te de trabalho, desenvolver o comprometimento 
das pessoas, desenvolver a cultura da qualidade 
pelo direcionamento cultural para atingimento de 
metas e eliminar a mentalidade do “isto não é pro-
blema meu”.

Propõe-se a realização de um encontro diário 
entre todos os colaboradores do setor/ área, antes 
que sejam iniciadas as atividades do dia, com o in-
tuito de integrar a equipe e “recarregar as baterias”, 
comunicar informações importantes e dar feedback 
da atuação do setor. Esse projeto tem a finalidade 
de estimular a autoestima, empatia, e afetividade, 
pilares da cultura Bibi, criando o sentido de equipe 
e unidade em todos os envolvidos.

PROJETO POLAR

Mensalmente, são realizados encontros a fim 
de que seja estimulada a afetividade, proporcionan-
do que colaboradores de áreas diferentes possam 
interagir entre si.

ENCONTROS AFETIVOS

 Trabalhamos diariamente para que a segu-
rança e a saúde dos nossos colaboradores sejam 
garantidas. Acreditamos que o desenvolvimento de 
práticas de prevenção, orientação e conscientiza-
ção, contribuem com esse desejo.

SEGURANÇA NO TRABALHO

Mensalmente são proporcionados encontros 
dos colaboradores com o presidente, oportunizan-
do um momento de apresentação das dificuldades 
e oportunidades de melhoria de um modo geral; 
Propõe-se com esse projeto a aproximação em to-
dos os níveis da organização, melhoria contínua da 
comunicação e afetividade. 

PROJETO OUVIR/DIRETORIA

Esse projeto tem por finalidade 
proporcionar a aproximação entre 
lideranças e seus colaboradores, por 
meio da avaliação de indicadores 
pessoais, informados diariamente. 
Todos os setores mantêm quadros com 
as fotos de todos os colaboradores da 
área e esses são estimulados a colocar 
carinhas de “ruim”, “bom” e “ótimo” 
acerca de seu estado emocional do dia. 
Propõe-se com essa prática estimular a 
prática da transparência, permitir que 
o grupo possa apoiar aos colegas em 
momentos de dificuldade, desenvolver 
a empatia, maior afetividade e 
integração com o grupo.

COMO ESTOU HOJE

BOM DIA EMPRESA

PLANEJAMENTO E EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA

Propõe-se a conscien-
tização acerca do planeja-
mento financeiro para uma 
melhor organização, tendo 
em vista que essa corres-
ponde a uma das maiores 
preocupações dos trabalha-
dores de um modo geral.

Buscamos constantemente garantir a sustentabilida-
de do negócio e a geração de valor por meio do desenvol-
vimento e da inovação de nossos produtos. Operando para 
gerar riqueza a todos os stakeholders, protegendo o futuro e 
atuando de maneira consciente na preservação dos recursos 
naturais. Engajados em promover o consumo consciente das 
novas gerações, conquistamos o Selo Diamante do Programa 
Origem Sustentável. Somos a primeira indústria calçadista 
a receber a certificação, que atesta o compromisso com as 
iniciativas nos processos industriais, bem como o desenvol-
vimento de ações em sintonia com os pilares da Sustentabili-
dade: Econômico, Ambiental, Social e Cultural.

PROJETO SUSTENTABILIDADE
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A Fábrica de Talentos é uma parceria da Bibi 
com o SENAI, que profissionaliza jovens de 14 a 21 
anos no turno inverso ao da escola. Para fazer par-
te deste projeto, o jovem precisa estar estudando 
ou ter o segundo grau completo. No tópico 11.2. Im-
pacto Econômico Indireto (página 43) constam mais 
informações sobre esse projeto social.

FÁBRICA DE TALENTOS

PROJETOS DE ENDOMARKETING

Café com o Presidente Encontro afetivo

Dia das Mães

Bom dia Administração

Dias dos Pais

Bom dia Produção
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09Projetos e ações relevantes

No ano de 2017, a Calçados Bibi lançou um canal no YouTube da empresa, 
intitulado de BibiTube, uma websérie que conta com duas crianças que ensinam a 
garotada a fazer brinquedos com as caixas de papelão onde são comercializados 
os calçados da rede. Com produção mensal, a iniciativa encontrou uma forma di-
vertida de levar aos consumidores da marca uma experiência diferenciada, além de 
investir em uma atividade sustentável, que visa à reutilização da caixa e materiais 
simples e recicláveis para a criação de brinquedos. 

“O primeiro vídeo da websérie traz o Davi e a Maria produzindo uma guitarra. 
Sempre com o auxílio de um adulto e utilizando materiais de fácil manipulação, esta 
é uma forma lúdica que encontramos para conscientizar as crianças desde cedo, 
além de explorar a criatividade, já que a cada novo vídeo contamos com uma ino-
vação. Nenhum outro canal de empresas do segmento conta com um projeto que 
segue esta mesma linha”, explica a diretora de marketing e produto da Calçados 
Bibi, Camila Kohlrausch.

No ano de 2017, a Calçados Bibi lançou o 
projeto itinerante “Kombibi”. Trata-se de um veí-
culo customizado, que promove atividades diver-
sificadas para o público infantil, como brincadei-
ras e atividades manuais e cognitivas.

“O conceito do projeto é explorar a criativi-
dade dos pequenos e proporcionar o desenvol-
vimento feliz e natural das crianças. Além disso, 
conscientizar a garotada quanto à geração de re-
síduos e como podemos cuidar do planeta com 
ações simples, como transformar a caixa da Bibi 
em algo totalmente novo. Desta forma, transmi-
timos o propósito da marca enquanto proporcio-
namos uma experiência inesquecível”, revela Ca-
mila Kohlrausch, diretora de marketing e produto.

A iniciativa promove também oficinas de 
leitura e música, balões coloridos, tatuagens e 
adesivos.

A Calçados Bibi decidiu investir no Projeto Cri.as, 
que apresenta ao mercado um produto criado pelos 
pais dos consumidores da marca, com curadoria pres-
tada por Isabela Capeto, uma das mais prestigiadas es-
tilistas brasileiras. O resultado: um tênis unissex, fácil 
de calçar e que conta com as “Cri.as”, bichinhos produ-
zidos com os materiais reaproveitados da indústria, e 
que dão um toque todo especial ao calçado.

Explorando o conceito lúdico, a Calçados Bibi 
está apostando no Projeto Cri.as. Para isso, convidou 
duas mães e um pai, que são consumidores da marca 
e que se identificam com o posicionamento da Bibi, a 
participarem deste desafio: criar um calçado utilizando 
materiais que seriam descartados. Para incrementar 
ainda mais o projeto, a Bibi decidiu convidar um dos 
nomes mais reconhecidos e citados quando o assunto 
é sustentabilidade, a estilista Isabela Capeto, que foi 
a responsável pela curadoria e por conceder valiosas 
dicas aos participantes.

A partir daí, Jorge Galvão, Luiza Hickman e Ales-
sandra Lago conheceram todo o processo da produção 
da Bibi e colocaram a mão na massa. Como as crianças 
adoram incrementar o visual, customizar e colecionar, 
surgiu então a ideia de desenvolver as “Cri.as”, fabri-
cadas com as sobras de couro e de tecidos variados. 
São 10 opções de Cri.as para colecionar, um diferente 
do outro, uma vez que todo o processo é artesanal e 

manual, com materiais diversos. Há opções para todos 
os gostos, desde jacaré, elefante, galinha, monstrinho 
e até mesmo o unicórnio, que vem arrebatando o co-
ração dos pequenos. “O tênis em si é feito com lycra 
na cor azul marinho, é leve e fácil de calçar. Ao com-
prar o produto, a criança tem direito de escolher dois  
Cri.as, que são presos no calçado por meio de tirinhas 
de velcro. Mas, se os pequenos quiserem deixar o tênis 
cheio de bichinhos, também iremos vendê-los separa-
damente. Trata-se de uma oportunidade única, pois 
estamos falando de um produto que estará disponível 
por tempo determinado”, revela a diretora de marke-
ting e produto, Camila Kohlrausch.

BIBITUBE

KOMBIBI

PROJETO CRI.AS 
CRIAÇÃO COM ARTE SUSTENTÁVEL
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Vale ressaltar também que os calçados são livres 
de substâncias tóxicas e são fabricados utilizando ener-
gia elétrica de fontes sustentáveis, que não poluem o 
meio ambiente. As vitrines das lojas da marca também 
têm um apelo com a iniciativa e são produzidas com 
papelão, além de trazerem todos os diferenciais do 
calçado e a assinatura da estilista. “Fiquei apaixonada 

Em 2017, na semana do meio ambiente, 
foram distribuídos mais de 10.000 envelopes 
de sementes na rede de lojas Bibi. O intuito 
era conscientizar as pessoas de que precisa-
mos cuidar do meio ambiente do nosso pla-
neta.

pelo projeto. Primeiro com o alto astral dos pais e a 
criatividade, eles foram incríveis. Focamos em desen-
volver um trabalho que fala sobre sustentabilidade, 
reaproveitamento e, o melhor de tudo, fazer com que 
a criança se sinta criança. É um projeto livre, onde a 
garotada pode usar o produto como quiser, a hora que 
quiser e como bem entender”, finaliza Isabela Capeto. 

10Prêmios e reconhecimentos

Prêmio ABF 2016 – Case Calçado Não Tóxico

6ª Edição Prêmio Direções, Prêmio categoria MarketingPrêmio ABF+RDI Design 2017

Prêmio Distinção em Sustentabilidade 2016

PROJETO DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
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Certificação Ouro do Programa  
Origem Sustentável 2016

5ª Edição Prêmio Direções, Prêmio categoria Internacionalização

VII Encontro de Fornecedores Certificação Diamante do Programa  
Origem Sustentável 2018

Selo Excelência em Franchising 2018 Prêmio Direções 2018 Case:  
Expansão da Bibi no Golfo Pérsico

Melhores Franquias do Brasil 2018
Pequenas Empresas & Grandes Negocios
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11.1 Impacto Econômico Indireto
203-2

Desde agosto de 2010, a Calçados Bibi realiza 
o projeto social Fábrica de Talentos que, em parceria 
com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial), qualifica profissionalmente jovens com idade 
entre 16 e 21 anos. O programa é realizado nas fábri-
cas da Bibi em Parobé (RS) e Cruz das Almas (BA) e já 
formou mais de 168 alunos.

 Anualmente, em média, 28 jovens no Sul e 50 
na Bahia são capacitados para os desafios da vida, tra-
zendo planejamento familiar e financeiro, uma visão 
de empresa, ética profissional, assim como o ofício de 
desenvolvimento e produção de calçados. Muitos des-
ses novos talentos são recrutados e passam a integrar 
o time oficial da empresa.

Para fazer parte desta iniciativa, os aprendizes 
devem estar estudando ou ter o Ensino Médio com-
pleto. Além da qualificação profissional ser totalmen-
te gratuita, os jovens estudantes são integrados ao 
quadro de colaboradores, recebem carteira assinada 
e  remuneração durante o período de aprendizado. O 
curso proporciona ainda uma verdadeira vivência do 

O impacto econômico indireto causado pela 
Calçados Bibi alcança negócios de diversos ramos. Os 
mais significativos são:

(1) a geração de empregos e renda no varejo, nas 
mais de 100 lojas de venda exclusiva de calçados Bibi;

(2) a geração de empregos e renda na cadeia de 
fornecedores, que recebe aproximadamente 30 mi-
lhões de reais de investimentos anuais;

dia a dia de uma indústria.
“Um dos objetivos da Fábrica de Talentos é ca-

pacitar jovens para o mercado de trabalho. Na Bibi, 
podemos ensiná-los diferentes setores da linha de 
produção, como corte, costura e montagem do calça-
do. Até hoje já formamos 168 alunos. “Posso garantir 
que profissionalizar esses adolescentes e prepará-los 
para o mercado de trabalho é uma forma de afirmar o 
nosso compromisso com a comunidade. Mais de 80% 
dos estudantes continuam trabalhando na Bibi mes-
mo depois da formatura. Isso é sinal que acreditamos 
no projeto e temos muito orgulho em colocá-lo em 
prática”, revela o presidente da Calçados Bibi, Marlin 
Kohlrausch. 

Com duração de um ano e três meses, os parti-
cipantes desenvolvem um Trabalho de Conclusão de 
Curso, ao final do programa, que consiste na criação 
de um calçado. Os produtos são apresentados a uma 
banca avaliadora que concede as notas a cada aluno e 
projeto. Finalizando essa etapa, a Bibi promove a for-
matura e entrega o certificado a todos. 

(3) a geração de empregos e renda no Muni-
cípio de Cruz das Almas, BA,  região historicamente 
carente, em especial nos aspectos econômico e so-
cial;

(4) a movimentação do mercado imobiliário, 
em decorrência da locação de salas comerciais para 
a instalação das franquias da Calçados Bibi;

(5) A preparação de jovens para o mercado de 
trabalho do vale dos sinos, a partir do projeto “Fábri-
ca de Talentos”.

11Tópico: Desempenho econômico

Prêmio ABF + RDI Design 2018. Top 25 do Franchising Brasileiro: cultura
exponencial (Grupo Binttencourt)

Prêmio Direções Abicalçados 2018:
Case Bibitube
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12.1 Materiais usados

 Os indicadores de consumo mostram que houve redu-
ção gradual no consumo de matérias-primas e insumos, no pe-
ríodo de 2015 a 2018. Tais resultados estão vinculados à redução 
na quantidade de pares de calçados produzidos. 

Consequência lógica disso é a redução do impacto am-
biental decorrente do consumo, tendo êxito a Calçados Bibi em 
gerar maior valor, com menos uso de materiais.

301-1

301-3

12Tópico: Materiais

A Calçados Bibi também está atenta aos im-
pactos ambientais causados pelas embalagens que 
coloca em circulação no mercado. Sistemas de lo-
gística reversa desses materiais estão sendo desen-
volvidos em parceria com a Abicalçados e outras 
empresas do setor calçadistas, com abrangência 
nacional. As embalagens dos produtos da Calçados 
Bibi têm as seguintes características:

• 67% da matéria-prima que compõe as emba-
lagens dos produtos fabricados pela Calçados Bibi 
são de origem reciclável (papel reciclado);

• Quanto à matéria-prima virgem, possui certi-
ficação FSC – Forest Stewardship Council, garantin-
do que as madeiras utilizadas para a fabricação do 
papel têm origem de florestas corretamente contro-
ladas e com manejo sustentável;

• No processo de impressão das embalagens 

12.2 Embalagens

da Calçados Bibi, o álcool isopropílico (IPA) foi 
100% substituído por um produto biodegradá-
vel e não prejudicial ao meio ambiente, que não 
gera VOCs – Compostos Orgânicos Voláteis;

 • Todas as emissões de GEE – Gases de 
Efeito Estufa decorrentes do processo produtivo 
e à logística de entrega são anualmente inventa-
riadas conforme a metodologia GHG Protocol e, 
após, são neutralizadas por meio do plantio de 
árvores, permitindo desta forma a utilização do 
selo Carbono Neutro nas embalagens;

• Após o uso, as embalagens são 100% re-
cicláveis; 

• A energia elétrica utilizada para fabricar 
as embalagens é certificada como “Energia Lim-
pa”, oriunda de fontes renováveis (Eólica e Hi-
drelétricas).

Materiais usados 
Materiais usados 
 

Materiais usados 
Bibi RS 2015 2016 2017 2018 Unidade  

Componentes metálicos 2.929.346,32 4.823.990,00 6.058.134,00 4.605.967,00 Milheiro 
Couro 121.854,21 110.555,71 85.184,13 74.284,09 m² 

Solados 1.570.175,00 1.127.188,00 1.087.033,00 615.556,00 Pares 
Adesivos a base d’água 2.928,00 4.673,00 6.570,00 4.586,00 Kilograma 

Sintéticos 55.189,66 44.544,71 41.143,67 23.624,41 Metros linear 
Tecidos 10.691,77 13.661,73 19.005,34 9.120,32 Metros linear 

      Materiais usados 
Bibi BA 2015 2016 2017 2018 Unidade  

Componentes metálicos 4.197.700,00 2.554.070,00 993.810,00 653.775,00 Milheiro 
Couro 68.200,18 41.495,71 31.460,20 34.811,32 m² 

Solados 2.431.646,00 2.068.072,00 1.824.680,00 1.130.752,00 Pares 
Adesivos a base d’água 2.154,00 7.532,00 6.762,00 4.480,00 Kilograma 

Sintéticos 57.051,12 40.650,45 41.423,24 34.618,04 Metros linear 
Tecidos 15.853,57 12.748,72 7.951,59 55.623,42 Metros linear 

      Materiais usados 
Bibi Total 2015 2016 2017 2018 Unidade  

Componentes metálicos 7.127.046,32 7.378.060,00 7.051.944,00 5.259.742,00 Milheiro 
Couro 190.054,39 152.051,42 116.644,33 109.095,41 m² 

Solados 4.001.821,00 3.195.260,00 2.911.713,00 1.746.308,00 Pares 
Adesivos a base d’água 5.082,00 12.205,00 13.332,00 9.066,00 Kilograma 

Sintéticos 112.240,78 85.195,16 82.566,91 58.242,45 Metros  
Tecidos 26.545,34 26.410,45 26.956,93 64.743,74 Metros  
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 A Calçados Bibi adquire somente energia de fontes in-
centivadas, no âmbito do ACL – Ambiente de Contratação Livre. 
Isso significa que a energia adquirida tem origem em plantas de 
geração eólicas, solares, PCHs – Pequenas Centrais Hidrelétricas 
e/ou biomassa, cuja emissão de GEE é mínima, ao contrário da 
tradicional geração termelétrica, principal fonte do mercado ca-
tivo de energia.

 A redução da quantidade de pares de calçados fabrica-
dos também reflete no consumo de energia, que decaiu entre 
2015 e 2018. Consequentemente, também foram reduzidos os 
impactos ambientais decorrentes do uso de energia, cujo mais 
significativo é a emissão de GEE – Gases de Efeito Estufa, no 
processo de geração da energia, pelo fornecedor.

Além de consumir apenas energia gerada por fontes re-
nováveis, a Calçados Bibi investe em projetos de eficiência ener-
gética em suas plantas industriais, visando a redução do consu-
mo. No final do ano de 2016, foram substituídas 361 lâmpadas 
fluorescentes por lâmpadas LED, resultando em uma redução de 
R$2.044,84 por mês, ou seja, R$24.538,08 no ano de 2017.

13.2 Redução do Consumo de Energia

13.1 Consumo de energia 

13Tópico: energia 14Tópico: Água

15Tópico: Efluentes e resíduos

302-1

302-4

14.1 Total de Água Retirada por Fonte

A fabricação de calçados implica na geração de 
resíduos sólidos industriais. Aparas de couro e tecidos 
resultantes do corte das peças do calçado, recicláveis 
em geral (papel, plástico, metal), dentre outros mate-
riais, necessitam de destinação final ambiental adequa-
da.

Há registros históricos – não relacionados à Cal-
çados Bibi, mas sim a outras empresas do setor – de vá-
rios prejuízos ambientais decorrentes do descarte irre-
gular de resíduos sólidos industriais. Por essa razão, o 
tópico se mostra relevante tanto para os stakeholders, 
quanto para a própria organização.

A Calçados Bibi é pioneira na implementação de 
sistema de gestão dos resíduos, nos moldes da Políti-
ca Nacional de Meio Ambiente (Lei N° 12.305/2010). O 
sistema está consolidado em seu PGRS – Plano de Ge-
renciamento de Resíduos Sólidos, cuja execução, moni-
toramento e revisão anual são contínuas.

No âmbito de seu PGRS, a Calçados Bibi realiza 
treinamentos periódicos de seus colaboradores, para 
orientá-los sobre a correta gestão e tratamento dos 
resíduos. Aproveitamento máximo de matérias-pri-
mas e insumos, assim como a separação e destinação 
correta dos resíduos conforme o tipo.

Quanto aos impactos fora dos limites da orga-
nização, a gestão é realizada por meio da avaliação 
ambiental de fornecedores, com periodicidade anual. 
São analisadas as licenças ambientais dos empreendi-
mentos, dentre outros documentos, a fim de certificar 
a regularidade ambiental.

O sistema de gestão de resíduos e efluentes da 
Calçados Bibi está em constante evolução, dado ao 
nível de maturidade que a empresa alcançou neste 
tópico, novas reduções na geração decorrem do de-
senvolvimento de projetos complexos, que envolvam 
áreas como P&D e design.

303-1
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15.1 Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação 15.2 Resíduos, discriminados por tipo e método de disposição 

OBS: A totalidade dos efluentes líquidos industriais são destinados para tratamento externo em estações de 
tratamento de terceiros, devidamente licenciadas. Em função do incremento do processo de impressão ser-
igráfica junto ao parque gabril Bibi, o indicador apresentado demonstrou aumentos dos números, muito rel-
acionado ao mercado de moda (Fast Fashion Mundial) onde foram demandadas este tipo de aplicação nos 
calçados.

306-1
306-2
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 Os anos de 2015 a 2018 marcam a consoli-
dação da política de “zero aterro” adotada pela Cal-
çados Bibi. Neste período, nenhum resíduo sólido 
industrial foi destinado para aterro. Os materiais 
não passíveis de reciclagem foram destinados para 
coprocessamento em fornos de clínquer, reinserindo 
esses materiais no ciclo econômico.

 No coprocessamento, os resíduos são utiliza-
dos como combustível nos fornos de fabricação de 
clínquer (cimento). As cinzas resultantes da queima 
controlada são incorporadas no produto final, de 
forma que todo o passivo é eliminado. Esse tipo de 
destinação, apesar de mais cara, é ambientalmente 
mais adequada que a disposição em aterro, onde os 
materiais são acumulados, oferecendo risco de con-
taminação.

(indiv)
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15.3 Transporte de resíduos perigosos 
306-4

16Tópico: Avaliação 
ambiental de fornecedores

308-1

Foto Premiação 
Encontro de 
Fornecedores 2018

Durante os anos de 2015 a 2018, 100% dos no-
vos fornecedores de matérias-primas e insumos foram 
selecionados com base em critérios ambientais previa-
mente formalizados e definidos no sistema de homo-
logação de fornecedores da Calçados Bibi.

 Além disso, a Calçados Bibi realiza a reavalia-
ção da conformidade de seus fornecedores com pe-
riodicidade anual. No 1° trimestre de cada ano, cada 
fornecedor é notificado para apresentar documentos 
comprobatórios de sua regularidade, sendo que um 
dos critérios de avaliação é o ambiental. 

A avaliação ambiental compreende as análises 
das licenças ambientais dos fornecedores, bem como 
a aplicação de um questionário sobre as práticas am-
bientais por eles adotadas. Questionamentos sobre 
gestão de resíduos e efluentes integram o processo.

 Os fornecedores que não atendem aos requi-
sitos mínimos de regularidade ambiental são notifica-

dos para regularizar a situação, em prazo razoável, sob 
pena de rescisão da relação comercial. Por outro lado, 
o atendimento aos critérios ambientais concede pon-
tuação ao fornecedor, em sua avaliação anual.

Ao final do processo de avaliação dos forne-
cedores, a Calçados Bibi realiza o Encontro de For-
necedores. Nos anos de 2015 a 2018, ocorreram as 
edições IV, V, VI e VII do evento, nos quais foram reali-
zadas palestras de engajamento dos fornecedores, e 
alinhamento das estratégias e objetivos da Bibi bem 
como premiados aqueles que apresentaram melhor 
desempenho no ano.

CERTIFICAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 
DOS FORNECEDORES DE COURO

Ao contrário de muitos tecidos e laminados sin-
téticos, que são originários a partir de combustíveis 
fósseis e, portanto são considerados recursos não 
renováveis, o couro tem origem natural, classificado 
como renovável. Além disso, os principais benefícios 
do couro são sua alta durabilidade, transpirabilida-
de, versatilidade e sustentabilidade, pois diferente-

O Leather Working Group (LWG) é um gru-
po de marcas, varejistas, fabricantes de produtos, 
fabricantes de couro, fornecedores de produtos 
químicos e especialistas técnicos que trabalharam 
juntos para desenvolver um protocolo de proteção 
ambiental especificamente para a indústria de fa-
bricação de couro. O grupo se esforça para promo-
ver a melhoria na indústria de curtumes, criando 
alinhamento sobre as prioridades ambientais, tra-
zendo visibilidade às melhores práticas e fornecen-
do diretrizes para a melhoria contínua. O protocolo 
abrange questões importantes e atuais dentro da 
cadeia de fornecimento de couro, como desmata-

LWG (LEATHER WORKING GROUP)

mente dos materiais sintéticos, o couro não é de-
senvolvido a partir do petróleo.

A Calçados Bibi compra 100% de seu couro 
de fornecedores certificados. A Certificação LWG 
(Leather Working Group) e CSCB (Certificação de 
Sustentabilidade do Couro Brasileiro) garante que 
o material é proveniente de processos sustentáveis.

mento, rastreabilidade, consumo de água e ener-
gia, gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos, 
poluição sonora e atmosférica, bem como pro-
dutos químicos restritos e melhores práticas am-
bientais.

Se o fabricante de couro tiver um bom de-
sempenho, terá a oportunidade de obter uma 
classificação de medalha e ser promovido no site 
do LWG. A auditoria também é reconhecida e fa-
vorecida por dezenas de marcas globais, cujos no-
mes também podem ser encontrados no site. O 
site também fornece uma ampla gama de outras 
informações úteis, incluindo FAQs etc.
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A Certificação de Sustentabilidade do Couro 
Brasileiro (CSCB) foi construída pela cadeia que in-
tegra a indústria de couros do Brasil e é apoiada 
pelo projeto Brazilian Leather – uma iniciativa do 
CICB (Centro das Indústrias de Curtume do Brasil)
e da Agência Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex-Brasil) para o incentivo 
à participação do couro do brasileiro no mercado 
externo. O CSCB   promove e reconhece as melho-
res práticas dos curtumes no que tange resultados 
econômicos, redução de impacto ambiental e rela-
ções com colaboradores e comunidades. São 173 
indicadores a serem trabalhados pelas empresas 
inseridas no CSCB, tais como: redução de consumo 
de água e energia, controle de qualidade de pro-
dutos, origem da matéria-prima, substâncias restri-
tas, saúde e segurança do trabalhador.

CSCB – (CERTIFICAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 
DO COURO BRASILEIRO)

Não houve ocorrên-
cia de acidentes de trabalho 
nos anos 2015, 2016 e 2017 
na sede da BA.

 Acidentes de trabalho e lesões ocupacionais não são um 
tópico material para a Calçados Bibi, em razão do baixo impacto 
que essas demandas têm sobre a operação. Prova disso são os in-
dicadores do período de 2015 a 2018, no qual ocorreram apenas 
26 acidentes, somando as operações de ambas plantas industriais, 
Parobé-RS e Cruz das Almas-BA.

17.1 Acidentes de trabalho 

17Tópico: Saúde e segurança 
do trabalho

403-2

18.1 Média de horas de treinamento 
por ano e por empregado

18Tópico: Treinamento e educação

404-1

 

 

Treinamentos 
Horas de Treinamento 2015 2016 2017 2018 

Bom dia (BA e RS) em média 41h 44h 40h 40h 
Kzerinho BA 101h 44h 66,5 32,5h 
Kzerinho RS 213h 154h 160h 31h 

Pleno Desenvolvimento de Dirigentes    672h 
Varejo 502h 502h 502h 529h 
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Nos últimos anos, casos de trabalho infantil e 
de trabalho análogo ao escravo foram noticiados glo-
balmente, alguns ligados a grandes redes de varejo de 
produtos têxteis. As empresas que tiveram suas mar-
cas ligadas a esses escândalos desrespeitaram valores 
éticos e sofreram prejuízos econômicos e sociais em 
decorrência disso. Por tais razões é que o tópico é con-
siderado de extrema importância.

Os limites deste tópico são especialmente ma-
teriais fora da organização, isto é, ao longo da cadeia 
de valor. Os escândalos citados, em sua maioria, ocor-
reram em operações terceirizadas e/ou quarteirizadas 
da atividade final, sem o devido controle dessas opera-
ções pela empresa contratante. Muitos casos também  
foram evidenciados fora do Brasil, junto a comunida-
des em situação de pobreza.

Demonstrando a preocupação com as questões 
ligadas ao controle e monitoramento da operação in-
dustrial em todos os âmbitos da cadeia, a Calçados Bibi 
mantém suas operações verticalizadas, não operando 

com terceirização. A prática da contratação de ateliers 
de calçados, muito comum no setor, não é realizada, 
justamente para garantir a máxima qualidade e regu-
laridade das operações.

Outro fator relevante e estratégico visando eli-
minar riscos significativos de ocorrência de trabalho 
infantil e trabalho forçado ou análogo ao escravo é o 
fato da Calçados Bibi prospectar e desenvolver forne-
cedores nacionais, tendo deste modo praticamente 
100% de suas matérias-primas e serviços com gestão 
monitorada, tendo todos os seus fornecedores incluí-
dos nos processos padrão de Homologação e Avalia-
ção de Desempenho mensal/anual.

19Tópico: Trabalho infantil / 
forçado ou análogo ao escravo

408-1,409-1
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