COMUNICADO DE IMPRENSA
Bérgamo, 2 de outubro de 2014

RadiciGroup apresenta o Balanço de Sustentabilidade 2013.
«É minha firme convicção que a coerência e a solidez de ação que caracterizam o nosso empenho
relativamente à sustentabilidade representam um valor adicional para o nosso negócio, para os nossos
clientes e para todos os nossos stakeholders. Uma vantagem que, no futuro, estou certo, será cada vez mais
significativa.»
Angelo Radici, Presidente de RadiciGroup
Bérgamo, 2 de outubro de 2014 - RadiciGroup publicou o seu Balanço de Sustentabilidade, documento que
completa as informações contidas no relatório financeiro de 2013,
detalhando atividades e desempenhos de todas as empresas
produtivas do Grupo (situadas na Argentina, Brasil, China, Alemanha,
Itália, República Checa, Roménia, Suíça e Estados Unidos) e da holding
relativamente à Corporate Social Responsability.
Na sua 11.ª edição e redigido de acordo com as diretrizes da mais
importante organização mundial no campo da prestação de contas não
financeira, a GRI, o Balanço de Sustentabilidade de RadiciGroup confirmou
pelo terceiro ano consecutivo o nível B+ de conformidade (depois de
redigido, o documento foi submetido a verificação por parte de auditores
externos, que certificaram a fiabilidade dos dados recolhidos).
«Também este ano, através do Sustainability Report, apresentamos de forma simples e transparente os
pequenos e grandes resultados obtidos pelo nosso Grupo na questão da sustentabilidade,» - declarou Angelo
Radici, Presidente de RadiciGroup - «resultados que foram possíveis graças à determinação de todas as
pessoas que trabalham no nosso grupo.. É minha firme convicção que a coerência e a solidez de ação que
caracterizam o nosso empenho em agir de forma sustentável representam um valor adicional para o nosso
negócio, para os nossos clientes e para todos os nossos stakeholders. Uma vantagem que, no futuro, estou
certo, será cada vez mais significativa.»
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CARACTERÍSTICAS DO BALANÇO DE SUSTENTABILIDADE RADICIGROUP

DATA DE PUBLICAÇÃO
Setembro de 2014 (edição anterior
novembro 2013)

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS
Ano solar 2013

PERIODICIDA
DE
Anual
O PERÍMETRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS inclui a totalidade das empresas
produtivas dentro da área de consolidação de Radici Partecipazioni SpA, holding
industrial que reúne as atividades produtivas de RadiciGroup nos setores da química,
matérias plásticas, fibras sintéticas e não-tecidos. Radici Partecipazioni SpA é
controlada pela holding financeira Gruppo, Radicifin S.A.P.A.
O BALANÇO DE SUSTENTABILIDADE DE RADICIGROUP INCLUI...
Mais de

3.200 PESSOAS que trabalham para RadiciGroup

20 EMPRESAS PRODUTIVAS e a HOLDING
100% da FATURAÇÃO de RadiciGroup

ENTRE OS NÚMEROS MAIS SIGNIFICATIVOS...

124 milhões de euros:

é o montante do investimento entre

2009 e 2013 para apoiar a competitividade das empresas através da pesquisa e
desenvolvimento, inovação de produto, manutenção de sistemas e tecnologias,
melhoramento da eficiência produtiva e da qualidade de produtos e serviços, máxima
tutela da saúde dos trabalhadores e da segurança nos locais de trabalho.

Mais de 3 milhões de euros (3.837.274
euros): foi quanto investiram as empresas do Grupo apenas em 2013
apenas na frente especificamente ambiental.
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-59%: é a percentagem de redução das emissões na atmosfera registada

t CO2 /1000

entre 2010 e 2013. Um resultado obtido graças às atividades de monitorização e à
progressiva introdução das (BAT).
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44,3%: é a percentagem de energia de fontes renováveis (energia
hidroelétrica) consumida pelo RadiciGroup ao longo de 2013.

A EXCELÊNCIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE,
SEGURANÇA E AMBIENTE RADICIGROUP...
Com base na "Política para a Qualidade, Ambiente e Segurança" elaborada em 2012, o grupo de
coordenação do Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente trabalhou em 2013, em
colaboração com as equipas empresariais, com um duplo objetivo: atingir um desenvolvimento sustentável
graças ao envolvimento ativo de todas as pessoas que trabalham no RadiciGroup e satisfazer os
stakeholders através do melhoramento contínuo das atividades, dos processos e dos produtos. O
instrumento principal para a obtenção dos objetivos foi o percurso de certificação integrada (Qualidade,
Segurança e Ambiente) para todas as empresas do Grupo. Além disso, em 2013:
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foi lançado o projeto de certificação ISO 9001 da holding Radici Partecipazioni SpA, projeto
destinado a tornar mais coerentes os processos de Grupo e a favorecer uma única visão estratégica
de sistema.



6 empresas do Grupo obtiveram certificação de acordo com 7 esquemas certificativos (ISO
50001:2011OHSAS 18001:2007 - ISO 140012004 - ISO/TS 16949:2009 - ISO 9001:2008 - OEF - PEF).



foi feito um esforço particular para a obtenção da certificação ISO 50001 para os sistemas de
gestão da energia que envolveram, em simultâneo, 6 empresas da área de fibras e não-tecidos do
Grupo.

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS...
 FROST&SULLIVAN reconhece a excelência da ÁREA MATÉRIAS PLÁSTICAS DE
RADICIGROUP através do “European Product Line Strategy Leadership Award” - Em
outubro de 2013, Frost&Sullivan, player mundial no setor da consultoria, premiou a área
matérias plásticas de RadiciGroup por se distinguir no mercado europeu com as suas
próprias linhas de tecnopolímeros - em particular, com a gama de specialties Radilon® pela
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 RADICIFIL SPA obtém a ISO 14001
 RADICI PLASTICS GMBH obtém a ISO 50001

Trata-se de resultados visíveis e mensuráveis sob o lema da melhoria contínua, obtidos com
investimentos em recursos humanos e tecnologias, promovendo o compromisso com o ambiente
e a segurança na empresa, mas também junto dos clientes e fornecedores.
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A SUSTENTABILIDADE PARA RADICIGROUP…

QUANDO SE TRATA DE SUSTENTABILIDADE, SÓ UMA ABORDAGEM RIGOROSA E TRANSPARENTE
PODE REPRESENTAR UM INSTRUMENTO FIÁVEL DE INOVAÇÃO: é a
partir desta convicção que RadiciGroup, ao longo de toda a sua fileira
industrial (da química às matérias plásticas, passando pelas fibras
sintéticas e não-tecidos), coloca ao centro da própria atenção a medição
pontual e rigorosa de indicadores ambientais, económicos e sociais, de
acordo com as diretrizes da Global Reporting Initiative.

A MEDIÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DOS NOSSOS PRODUTOS… obriga-nos a fornecer ao mercado
e a todos os nossos stakeholders informações baseadas em dados científicos, verificados e comparáveis.
Como? Em primeiro lugar, através do desenvolvimento e da definição de PCR (Product Category Rules) em
fileira, regras que definem como medir e quantificar o desempenho, em termos de impacto ambiental, dos
produtos (através da metodologia LCA, Life Cycle Assessment), para obter específicas EPD (Environmental
Product Declaration). RadiciGroup foi a primeira realidade a nível internacional a apresentar e propor ao
International EPD System, obtendo um feedback positivo, o conceito de PCR "de fileira". Atualmente, as
regras elaboradas pelo Grupo e validadas pelo International EPD System (entidade sueca entre as mais
reconhecidas a nível europeu) representam a referência e o modelo internacional para qualquer operador do
setor que queira medir a sua performance em termos do impacto ambiental dos seus produtos. MAS NÃO
SÓ...

NA EUROPA, RADICIGROUP FOI...
A primeira realidade química, com Radici Chimica SpA, a obter os atestados de conformidade OEF
(Organisation Environmental Footprint) e PEF (Product Environmental Footprint).
Entre as poucas a obter, com Radici Novacips SpA, a certificação para o sistema de emissão e gestão das
declarações de impacto ambiental de produto (EPD - Environmental Product Declaration).
A única realidade industrial europeia a experimentar a elaboração de PEF a partir de PCR (Product Category
Rules) de fileira definidas pelo próprio Grupo e validades a nível internacional pela entidade sueca International
EPD System. Regras que, atualmente, são a referência e modelo internacional para qualquer operador do
setor que pretenda melhorar a performance, em termos de impacto ambiental, dos próprios produtos.
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O ESTILO GRÁFICO DO BALANÇO DE SUSTENTABILIDADE 2013...
Realizado pela New Media Agency MoltiMedia Fattoria Digitale, o estilo gráfico escolhido para o novo
Balanço de Sustentabilidade inspira-se nas imagens da campanha de “Comunicação e segurança 2013”
de RadiciGroup. Uma campanha cujos protagonistas já conhecemos. Trata-se de Lisa, Coordenadora de Pesquisa
e Desenvolvimento, e Ettore, Engenheiro-Chefe, duas personagens que animaram o projeto de
videocomunicação industrial RadiciGroup for Sustainability – The Cartoon e que voltam hoje a inspirar
graficamente a comunicação sustentável do grupo.

A edição completa do Balanço de Sustentabilidade 2013 está disponível no site de RadiciGroup, na
secção SUSTENTABILIDADE.
Balanço de Sustentabilidade 2013
RADICIGROUP: DESDE A QUÍMICA ÀS MATÉRIAS PLÁSTICAS, PASSANDO PELAS FIBRAS SINTÉTICAS E NÃOTECIDOS.
3200 colaboradores e uma faturação de 1,045 milhões de euros em 2013. Fábricas e sedes comerciais na Europa, Estados
Unidos, América do Sul e Ásia. Atividades diversificadas e integradas nos setores da química, das matérias plásticas, das
fibras sintéticas e dos não-tecidos. Know-how. E ainda, integração no setor da poliamida, empenho constante para
garantir aos clientes qualidade, inovação sustentável, fiabilidade. Tudo isto é RadiciGroup, atualmente entre os líderes na
química do nylon. Os produtos RadiciGroup são aplicados nos seguintes setores: VESTUÁRIO - DECORAÇÃO AUTOMÓVEL - BENS DE CONSUMO - CONSTRUÇÃO CIVIL - ELÉTRICO/ELETRÓNICO - ELETRODOMÉSTICOS DESPORTO. Com as suas áreas de business - química, matérias plásticas, fibras sintéticas e não-tecidos - RadiciGroup
faz parte de uma ampla estrutura industrial que inclui também o business mecanotêxtil e da energia.
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