Responsabilidade Socioambiental
A Fecomércio-RS busca a sustentabilidade e o compromisso socioambiental das partes
interessadas, por meio da melhoria contínua de serviços, processos e instalações, a partir
da análise dos aspectos e impactos significativos, atendendo à legislação vigente e
promovendo iniciativas voltadas para a conservação do meio ambiente e inclusão social.
Os impactos ambientais e sociais causados pelos produtos, processos e instalações são:
Consumo de energia;
Consumo de água;
Geração de resíduos (papel, toner, tinta para impressora, eletrônico, copos plásticos,
resto de alimentos, plástico e metal);
Emissão CO2;
Social - Equalização salarial;
Geração de ruído externo.

Ações Socioambientais
 Programa 4Rs
O Programa de Conscientização Ambiental 4R’s incentiva uma postura proativa diante dos
problemas socioambientais e da busca pela sustentabilidade, por meio de ações que
envolvam reeducar, reduzir, reutilizar e reciclar.
Para cuidar do meio ambiente são 4 passos que fazem toda diferença para a natureza e as
futuras gerações:
 Reeducar - Sensibilizar a sociedade e buscar o desenvolvimento sustentável garantindo
um meio ambiente saudável e disponível para as gerações futuras.
 Reduzir - Gerar menos lixo; evitar desperdícios, consumir somente o necessário e sem
exagero; escolher produtos mais duráveis e evitar produtos descartáveis.
 Reutilizar - Prolongar a vida dos materiais; adiar sua reciclagem ou disposição final e
valorizar os materiais usados. Engloba a restauração e o reaproveitamento dos
materiais.
 Reciclar - Produzir um novo material a partir do velho; possibilitar
que o lixo volte ao ciclo produtivo como matéria-prima.
Acesse o vídeo institucional do programa 4Rs

 Separação do lixo
Os colaboradores da Fecomércio-RS são estimulados ao descarte correto
do lixo, por meio da padronização de todas as suas lixeiras com adesivos
identificando lixo seco e orgânico, que posteriormente é recolhido pelo
Departamento Municipal de Lixos Urbanos (DMLU).

 Consumo consciente de energia e água
A Fecomércio-RS adota medidas de economia de recursos naturais. Para
evitar o desperdício há adesivos próximos aos interruptores de luz e
torneiras orientando sobre a importância da economia de energia e água.

 Kit Sustentável – copo e caneca
Utilização do kit sustentável (copo e caneca em cerâmica) pelos
colaboradores da Fecomércio-RS como forma de minimizar o uso de copos
plásticos e seu impacto ambiental.

 Matriz de Sustentabilidade
A Fecomércio-RS preocupada em fortalecer as práticas da
Sustentabilidade, desenvolveu uma ferramenta que possibilita o
diagnóstico do nível de sustentabilidade dos programas e projetos
adotados.
A Matriz de Sustentabilidade, criada em 2011, com o propósito de
mapear e diagnosticar o nível de sustentabilidade dos programas e
projetos, buscando o mesmo equilíbrio e dimensão para os três pilares
da Sustentabilidade: Econômico, Social e Ambiental.

Acesse o vídeo da Matriz de Sustentabilidade
 Programa Mudei Minha Sorte
Programa com o objetivo de promover ações junto a Comunidades, que
lhes permitam desenvolver estratégias de minimização dos índices de
vulnerabilidade social, econômica e ambiental, fortalecendo suas
competências de autogestão e autonomia.

 Fórum de Sustentabilidade
Evento com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável das empresas do setor
terciário; estreitar relações com órgãos ambientais e empresas
afins; contribuir na elaboração de projetos sustentáveis; bem
como no processo educativo por meio da disseminação e
implantação de ações de sustentabilidade junto às empresas
e sociedade.

 Campanha do Agasalho
A Fecomércio-RS, anualmente, realiza a Campanha do Agasalho,
incentivando a participação de colaboradores do sistema e sindicatos
filiados. Após e encerramento da ação as doações são entregues a
entidades carentes.

 Abraço de Natal
Ação social com o objetivo de ajudar uma instituição carente, por meio da
doação de presentes. Todos os colaboradores da Fecomércio-RS são
convidados a participar com doações e/ou na entrega dos presentes.

 Criança Feliz
Ação social realizada para comemorar o dia da criança e com o objetivo de doar brinquedos
a uma instituição que cuida de criança. Todos os colaboradores
da Fecomércio-RS são convidados a participar adotando um
afilhado e realizando a entrega dos presentes.

 Relatório de Sustentabilidade
O Relatório de Sustentabilidade é elaborado com periodicidade trienal,
divulgado e disponibilizado a todos os interessados para a disseminação
das ações pelo desenvolvimento social, ambiental e econômico de todos
os processos, produtos e instalações do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac.
Acesse o Relatório de Sustentabilidade

