ECOBOOK RVB
PRODUTOS, PROCESSOS E GESTÃO AMBIENTAL

Este Ecobook é voltado a profissionais de
moda, clientes e marcas parceiras da RVB

para compreensão das práticas, impacto e
das atitudes da RVB ao criar e produzir seus
produtos.
Assim, esperamos fortalecer e contribuir para
a transparência e sustentabilidade em nossa
organização.

POLÍTICA DE GESTÃO
AMBIENTAL RVB
A RVB ENTENDE QUE TEM RESPONSABILIDADE SOBRE OS
RECURSOS NATURAIS, BEM COMO PELAS PESSOAS QUE
COABITAM NESTE PLANETA
Nosso Sistema de Gestão Ambiental atua em todos
os níveis da organização pela melhoria contínua das
práticas e dos indicadores, promovendo a disseminação

COMPROMISSOS QUE ASSUMIMOS:

Cumprimento da
legislação ambiental e
regulamentos vigentes.

Criação de sistema para
gestão de indicadores
ambientais e de risco.

Minimizar o impacto por
meio otimização de
processos e produtos.

Educação e
desenvolvimento de
colaboradores e
terceiros.

Transparência na
comunicação do
desempenho.

Responsabilidade social
com a comunidade e
uso consciente dos
recursos naturais.

de valores atrelados ao bem-estar de toda sociedade
em sintonia com a preservação do meio ambiente.
Acreditamos que boas práticas podem reverberar
positivamente no mercado, colaborando com
a transformação dos hábitos dos consumidores,
para juntos construirmos um futuro sustentável.

CONHEÇA A RVB

PROCESSOS INDUSTRIAIS

Água
CAPTAÇÃO

TRATAMENTO
PARA USO

AQUECIMENTO

São captados
75m³/hora para
uso industrial.

75m³/hora

17m³/hora

TRATAMENTO
DE EFLUENTES

60m³/hora
de efluentes

Energia
Energia
Térmica
(gerada)

Energia
Elétrica

(consumida)

6,8 Ton.
→

1,44 Mwh

Megawatts/hora

Emissões
Resíduos

Lodo
Industrial

Co²

Resíduos
Inertes

Reciclagem
DADOS 2021

22 ton.

112 ton./mês

1000 un.

128 ton.

26 ton.

PRODUTOS & CERTIFICAÇÕES

Principais matérias-Primas na RVB

algodão

viscose

poliamida

poliéster

Todo algodão brasileiro
usado na RVB é
proveniente de fazendas
certificadas BCI.

Nossa viscose é obtida
da celulose de madeiras
de reflorestamento,
originadas em florestas
monitoradas.

Nossa poliamida é importada,
certificada Oeko-Tex.

O Poliéster entra na RVB na
forma de fios, criados a
partir do poliéster virgem.

Já o algodão importado
possui certificação
OEKO-TEX.

O algodão desfibrado
é um produto reciclado,
oriundo de retalhos de
algodão já tinto.

Nestas, existe controle
do uso de ÁGUA e
monitoramento constante
dos gases emitidos.
Produto certificado OEKOTEX.

Green Fiber
Poliamida que chega
tinta e consome 70%
menos água e energia
na produção.
Certificada Tecnologiagf®
por Huading®
Bioamida
Polímero produzido
a partir de biomassa
vegetal de milho
geneticamente modificado,
para uso industrial e renovável.

Atualmente esse tipo de
produto vem sendo
substituído por alternativas,
como o poliéster PET, um
produto da reciclagem,
certificado RCS.
Ambos os tipos são
produtos Oeko-Tex.

Inteligência de produto

Gestão de
produtos,
cores e estoques

Processos mais
inteligentes

↓

CRIAÇÃO
NA RVB

Estamparia Digital
Produz sob demanda
Pouco uso de água
Menos corantes
Menos resíduos
Possibilidade
de criação
personalizada
estilo e estampas

Relação
custo benefício
produtos &
processos

Coleções
atemporais
com apelo em
+ longevidade
+ durabilidade
dos produtos

CERTIFICAÇÕES RVB

Fornecimento de
matérias-primas
recicladas de fibras
de poliéster PET.

Poliamida obtida a partir
de biomassa vegetal de
milho geneticamente
modificado.

Poliamida tinta
Com uso de 70% menos
água/energia na
produção.
Certificada Tecnologiagf®
por Huading

Atesta produtos
têxteis livres de
substâncias
nocivas à saúde
humana.

Atesta origem do
algodão brasileiro
cultivado em fazendas
responsáveis.

Movimento que
fomenta o uso do
algodão nacional
e o consumo
consciente.

Monitoramento de
produtos químicos,
desde a entrada até
emissões (descarte)
de águas residuais,
lodo e gases
atmosféricos.

Sistema de
compensação
ambiental em
logística reversa
de embalagens
pós consumo.

PADRÃO INTERNACIONAL

MATÉRIA-PRIMA

PADRÃO INTERNACIONAL

PROCESSO

ASSINATURA

MATÉRIA-PRIMA

RECYCLED CLAIM STANDARD
(RCS) para Poliéster PET

STANDARD 100 OEKO-TEX® Algodão,
viscose, poliéster e poliamida.

A RVB é membro da Better Cotton Initiative.

Certifica o fornecimento de
matérias-primas recicladas
(PES PET)

Atesta produtos têxteis livres
de substâncias nocivas à saúde
humana.

 Rastreabilidade desde reciclagem até
venda final;

 Testes anuais de amostras de fios,
tecidos tintos e estampados com
corantes, químicos;
(Aprox. 40 amostras testadas em 2022);

Selo que atesta a origem
do algodão brasileiro cultivado
de forma responsável
(pessoas e meio ambiente)

 Isolamento de estoques e produtos na
RVB;
 Possibilidade de repasse de créditos aos
clientes varejistas.
O RCS usa a definição ISO 14021 sobre Conteúdo
Reciclado com interpretações baseadas nos Guias
Verdes da Comissão Federal de Comércio dos EUA para
emitir certificado.

 Envio dos certificados OEKO-TEX dos
parceiros certificados da RVB
(fios importados).
A declaração de conformidade é acordo com a
norma ISO 17050-1, tendo a autorização de uso da
marca STANDARD 100 by OEKO-TEX.

 Garante produção justa na cadeia de
abastecimento do algodão;
 O produtor de algodão (fazendas)
recebe certificado BCI;

 Clientes RVB certificados BCI podem
receber transferência de créditos BCCU.
1kg de algodão físico = 1 BCCU.

PROGRAMA

PROCESSO

MOVIMENTO

PROGRAMA

SISTEMA

RESÍDUOS

Zero Discharge of Hazardous Chemicals
(ZDHC)

Programa Sou de Algodão Brasileiro
Responsável (SouABR)

Sistema de compensação ambiental

Monitoramento na entrada de
produtos químicos, no processo
produtivo e nas emissões
(descarte) de águas residuais
e lodo.

Movimento brasileiro que fomenta
o uso do algodão nacional, moda e
consumo responsável.

Sistema de compensação
ambiental para cumprir as metas
nacionais de logística reversa de
embalagens pós-consumo.

 Entrada: monitoramento de químicos
polímeros (padrão ZDHC MRSL);

 Rastreabilidade “da semente ao guardaroupa” (Blockchain);

 Processo: sistema de gestão química
padrão HIGG FEM (avaliação sustentável
anual) e treinamento Academy ZDHC;

 Busca pela pró-sustentabilidade da
cotonicultura brasileira.

 Empresas adquirem certificados de
reciclagem que comprovam que
determinada massa de embalagens
dentro dos grandes grupos (papel,
plástico, vidro ou metal) foi direcionada
à reciclagem pelos operadores;

 Saída: coleta e análise de efluentes
2x/ano pelo ZDHC afirm RSL wastewater
guidelines (com base em leis europeias);

 O selo Eureciclo é um atributo de
comunicação para as empresas que
adotam a solução;

 Produtos finalizados OEKO-TEX seguem
os mesmos parâmetros do ZDHC.

 Transparência, auditoria e segurança.

.

É uma linha de
produtos originados
a partir de fibras
sustentáveis.

Acesse e
conheça os
produtos
RVB ECO

COMPROMISSO COM PESSOAS

Nos mais diversos tons de voz,
setores, turnos ou competências, a
RVB é formada por uma média de
500 colaboradores*.
→ 71% da nossa força de trabalho tem
ensino médio completo e/ou cursos
superiores;
→ As mulheres são a maioria em nossa
área administrativa, correspondendo a
54% (versus 46% homens).
18% delas ocupam cargos de liderança.

*Dados de 2021
Ao lado, imagens da Campanha
#MULHERESQUEINSPIRAMRVB em Março de 2022.

#NovosHábitosRVB

Inspirada nos movimentos de redução
ao consumo de proteína de origem
animal, a RVB aderiu a #novoshábitos
e promove em seu restaurante refeições
com opção de proteína vegetal.
Recentemente*, uma estimativa da Sociedade Brasileira
de Veganismo calculou que já foram servidas mais de
51 mil porções de proteínas vegetais na RVB, o
equivalente a cerca de 6,1 toneladas de proteína animal
que deixaram de ser servidas.

Com isso, estima-se os seguintes impactos no meio
ambiente:
 475 quilos de Co2 poupados na atmosfera;
 390 litros de água limpa poupados;
 Redução de 745 metros² de terras em
desmatamento.
* Levantamento realizado em Março de 2022 referente a 17 meses desde a
implantação de proteína vegetal em substituição a proteína animal, no
restaurante RVB.

APOIO AO ESPORTE

PATROCÍNIO SIMONE PONTE FERRAZ
ATLETISMO BR

REALIZAÇÃO DE CORRIDAS DE RUA
PARCERIA COM A CORRE BRASIL,
DIVERSAS CIDADES

Revitalização
da Quadra
Poliesportiva
de Brusque
Apoio:

#Upcycling_Ana.Gern

A RVB acredita que boas
práticas podem reverberar
positivamente no mercado,
colaborando com a
transformação dos hábitos
dos consumidores, para
juntos construirmos um
futuro sustentável!

Siga @rvbmalhas

