


Não é de hoje que a PICCADILLY COMPANY tem uma preocupação imensa 

com o tema sustentabilidade. Desde 1996, quando nem se falava tanto sobre 

o assunto, já estávamos atentos e preocupados em criar ações que fossem 

transformadoras e que realmente fizessem a diferença.

O consumo consciente é uma das diretrizes de nossa empresa que, dentre as 

medidas, conseguiu reduzir os resíduos gerados na produção dos calçados 

e realizou investimentos nos programas de coprocessamento, reciclagem, 

descontaminação, reaproveitamento, logística reversa e valas.

Além disso, fomos a  primeira indústria calçadista a aderir ao uso de materiais 

alternativos em nossos produtos, excluindo totalmente o couro de nossas 

linhas de produção. E, desde 2008, não utilizamos papelão na criação dos 

sapatos e, com isso, só em 2011, preservamos mais de 5.400 árvores.

Tudo isso comprova nosso pioneirismo nessa frente, fazendo da PICCADILLY 

COMPANY uma empresa que se preocupa com a sociedade e que apoia 

e mantém projetos ligados a saúde e educação, além de promover o 

fortalecimento das regiões onde atua. 

Todas essas ações culminaram na conquista do Selo Prata no Programa 

Origem Sustentável, que avalia o comprometimento do setor calçadista 

em causas sustentáveis. Esse selo tem nos possibilitado a ampliação 

das oportunidades no mercado de exportação para países que possuem 

regulamentação orientada à aquisição de produtos sustentáveis.

Estamos muito orgulhosos de nossas ações e com a conquista do Selo Prata. 

Esse certificado só comprova que estamos trilhando o caminho certo, que, 

para nós, consiste na produção de sapatos que deixam as mulheres lindas e 

que, ao mesmo tempo, mantém a saúde e a beleza de nosso planeta.

Cristine Camila Grings Nogueira

Expediente: Relatório de Sustentabilidade da A. Grings S.A. 

Sede: Rua Gen. Ernesto Dornelles, 577 . Centro, Igrejinha . RS

Período do relatório: 01/01/2017 a 31/12/2017

Ciclo de emissão: Anual

Para mais informações: 51 3549.9600 

www.piccadilly.com.br



UMA  
HISTÓRIA 
ESCRITA COM 
TR ABALHO  
E DEDICAÇÃO 

Movido pela paixão e pelo trabalho, Almiro 

Grings, em 1955, na cidade de Igrejinha/RS,

começou a transformar sonhos em realida-

de. Com uma produção diária de 12 pares de 

sapatos, fundou a PICCADILLY COMPANY, fa-

zendo nascer ali uma empresa com princípios 

sólidos: simplicidade, honestidade, solida-

riedade, determinação e ambição. Ao longo 

dos anos, a PICCADILLY COMPANY cresceu 

e evoluiu, acompanhando todas as conquis-

tas femininas. Hoje, a marca é uma referência 

mundial na produção de calçados que levam 

o melhor da moda com o calce perfeito para 

todos os estilos de mulheres.
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COMO NAS HISTÓRIAS MAIS INTERESSANTES,  
A PICCADILLY NASCEU DE UM SONHO

Em 1955, a determinação, o talento e a criatividade de Almiro 
Grings e seus sócios Alfredo Marmitt, Evaldo Armindo Klein e 
Arnildo Kayser fizeram nascer a PICCADILLY. Localizada em 
Igrejinha, no Rio Grande do Sul, a produção começou com 
apenas 12 pares por dia, mas já transparecia a paixão em 
fazer calçados femininos de qualidade.

UM NOME ESPECIAL

Em 1958, foi registrada a marca que brilha até hoje: Piccadilly, 
nome inspirado em Piccadilly Circus, ponto turístico de 
Londres. Coincidência ou não, em 1968, a Inglaterra foi o 
primeiro país fora do Brasil a receber os calçados da marca, 
dando início a um  bem-sucedido projeto de exportação.
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INOVAÇÃO FAZ PARTE DO DNA DA EMPRESA 
QUE ESTÁ SEMPRE LIGADA NAS TENDÊNCIAS DO 
MUNDO DA MODA E EM NOVAS TECNOLOGIAS

Nos anos 70, a PICCADILLY criou um grande sucesso e produziu 
o primeiro tamanco feminino com cabedal de couro e solado de 
madeira do país. O modelo foi desenhado por Tibúrcio Grings, 
filho de Almiro. Em 1975, ele e os irmãos Paulo e Adair, juntamente 
com os sócios Edson, Renato e Gilberto, consolidaram a entrada 
da 2ª geração da família no negócio.

OS ANOS 80 MARCARAM O CRESCIMENTO DA 
PICCADILLY NO MERCADO

As coleções foram surpreendendo e virando objetos  
de desejos de cada vez mais mulheres. Isso impulsionou  
a ampliação da fábrica e de suas filiais.

NOS ANOS 90, A PICCADILLY MOSTROU  
MAIS UMA VEZ O SEU PIONEIRISMO

Em 1994, foi a primeira empresa do setor calçadista a se posicionar 
no mercado como uma marca de conforto, através de muita 
pesquisa e investimento. Outra decisão importante foi a utilização 
de sintético (PU) classe A para todos os calçados.

OS 60 ANOS DE HISTÓRIA

Em 2015, a marca completou 60 anos. Uma história de 
sucesso que continua sendo escrita com muito orgulho e 
dedicação pela Diretoria da empresa, pelos seus acionistas 
e pelos seus colaboradores. Durante este tempo, algumas 
mudanças aconteceram, como a criação do Conselho de 
Administração, do Conselho de Sócios e do Conselho de 
Família. E também como a nomeação da diretora Cristine 
Camila Grings Nogueira como presidente. Ela faz parte 
da 3ª geração da família, que está trabalhando a cada dia 
para manter a essência familiar e a qualidade da empresa. 
A história da PICCADILLY COMPANY é uma história de amor 
e de carinho pelos calçados e, acima de tudo, pela alma 
feminina.

 

colaboradores da matriz.

NOVEMBRO DE 2015:  
O NASCIMENTO DA MARCA SO.SI

Em 2015, o primeiro quiosque da So.Si, marca que produz 
sapatilhas ajustáveis, foi inaugurado no Shopping Iguatemi. 
Hoje, já possuímos 7 quiosques ao total. Isso é o reflexo da 
nossa preocupação em levar para as consumidoras um sapato 
com a cara delas: cheias de personalidade, ligadas na moda, 
mas com muita tranquilidade.

UMA MARCA DE CARA NOVA. E AINDA MAIS 
PRÓXIMA DAS MULHERES

Em 2017, a ligação emocional da PICCADILLY com suas clientes 
ficou ainda mais especial. A marca se transformou inspirada 
nas conquistas femininas. A moda e a tecnologia continuam 
importantes. Mas, a cada nova coleção, reforçamos nosso 
compromisso com as mulheres reais, que trabalham, batalham 
e vivem intensamente. A PICCADILLY é contemporânea, autên-
tica e múltipla como elas. 
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Ser uma empresa inovadora, que produza qualidade, 

moda e conforto, tornando-se essencial para os 

clientes, desejada pelas consumidoras e admirada por 

seus colaboradores e pelas comunidades onde atua.

Honestidade, Transparência, 

Organização, Segurança, Amizade, 

Respeito, Sinceridade, Humildade, 

Inteligência, Alegria e Compreensão.

N O S S A 
MISSÃO

N O S S O S 
VALORES



MARCAS
PICCADILLY COMPANY

PICCADILLY é a marca que melhor traduz os desejos e as necessidades de mulheres de vários estilos e 

idades. Líder em tecnologia e diferenciais de conforto, suas coleções combinam moda e qualidade com 

perfeição. Isso faz da PICCADILLY a escolha preferida de mulheres reais, únicas e autênticas, que sabem 

muito bem o que querem.

So.Si é a marca para mulheres com espírito jovem e que fazem de tudo. As sapatilhas ajustáveis oferecem 

duas numerações por par. Combinam perfeitamente com o estilo moderno e urbano. Supermacia, 

superconfortável e superflexível, So.Si proporciona sempre a melhor experiência para os pés. 
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PICCADILLY
NO MUNDO

A PICCADILLY COMPANY botou o pé no 

mundo e não pretende parar. São mais de 

21 mil pontos de venda, distribuídos por 100 

países, sendo aproximadamente 14 mil só 

no Brasil. Uma presença em 5 continentes 

que ressalta todo conhecimento, tradição 

e inovação de uma marca que é sucesso 

global. 

Sempre ligada nas principais tendências internacionais, 

a PICCADILLY anda no ritmo da moda. 

O resultado são coleções que conquistam mulheres 

de diferentes estilos e culturas. Uma prova de que 

tecnologia, moda e conforto andam juntas e oferecem 

o que há de melhor para os pés femininos ao redor do 

mundo. E não para por aí: a força da marca se mostra 

na abertura de lojas exclusivas em diversos países.

12

1 loja no Equador

11 lojas no Kuwait

4 lojas nos Estados Unidos

1 loja na Nova Zelândia

11 lojas no Brasil

1 loja na Rússia

1 loja na Guatemala

2 lojas na Arábia Saudita

1 loja nas Ilhas Reunião
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33 LOJAS 
EXCLUSIVAS  

NO MUNDO
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CONHEÇA OS NÚMEROS QUE TORNAM A PICCADILLY  

UMA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS CALÇADISTAS DO PAÍS:

A PICCADILLY  
EM NÚMEROS

COM MUITO TRABALHO E DEDICAÇÃO, A PICCADILLY TAMBÉM SE 

TORNOU UMA MARCA GLOBAL. HOJE, É RECONHECIDA EM TODO O 

MUNDO PELA QUALIDADE DE SEUS PRODUTOS.

DE IGREJINHA  
PARA O BRASIL.

DO BR ASIL PAR A 
O MUNDO.
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SOCIAL NOSSA HISTÓRIA VEM 
DE UMA GRANDE 
INSPIRAÇÃO: PESSOAS
Para chegar até aqui, a PICCADILLY COMPANY contou com a parceria, 
a dedicação e o carinho de muitas pessoas ao longo da sua história. 
Por isso, como forma de retribuir, a empresa tem vários programas para 
promover crescimento e bem-estar na sociedade. Confira:

17



PARA OS 
COLABORADORES:

18

Benefícios

Pacote de benefícios com creche, transporte, 

refeitório, biblioteca, assistência médica, 

odontológica e muitos outros. 

Desenvolvimento 
de Lideranças

Um projeto de workshops para os gestores 

de cada área desenvolverem ainda mais seu 

potencial de liderança com toda sua equipe.

 

Inclusão no mercado
de trabalho

Em parceria com SENAI e APAE, promove 

na cidade de Teutônia a inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho.

Iniciação de jovens 
profissionais

A parceria com o SENAI traz um 

programa de atividades para realizar

a iniciação profissional e a qualificação 

de jovens.

Incentivo a educação

Os colaboradores podem realizar com-

pras de materiais escolares através de en-

comenda na própria empresa.  Essa compra 

é descontada em folha de pagamento, sen-

do parcelada em até 3 vezes. Com o com-

provante da frequência escolar do filho do 

colaborador, a empresa ainda subsidia 50% 

do valor do kit de material escolar.

 

Projeto de ergonomia  

Desde 2007, através do Projeto Ergonomia, 

a PICCADILLY COMPANY vem desenvolven-

do ações que promovem constantes me-

lhorias no dia a dia dos seus colaboradores. 

De forma participativa e colaborativa, os 

trabalhadores têm mais facilidades para 

realizarem suas funções com bem-estar e 

qualidade de vida.

19

AÇÕES DE ENDOMARKETING

São João
Em uma festa temática, 

os colaboradores se di-

vertiram e decoraram 

seus setores.

Outubro Rosa
Uma campanha de 

conscientização que, além de 

dar dicas, mobilizou todos a 

irem trabalhar de rosa para 

apoiar a causa.

Oktoberfest
Fizemos a unidade de Igrejinha entrar 

no clima da festa alemã.

Aniversariantes do mês
Todo mês, junto com a diretoria, 

celebramos os aniversariantes em 

um momento de integração com 

bolos e docinhos.

Novembro Azul
Nesta campanha de conscientização, 

compartilhamos dicas e incentivamos 

todos a se vestirem de azul para 

apoiar a causa.

Ações novo 
posicionamento
Com ações especiais, envolven-

do mulheres reais da empresa, 

divulgamos em primeira mão 

para nossos colaboradores o 

novo posicionamento da marca. 

62 Anos de PICCADILLY
Em comemoração ao aniversário, 

distribuímos 600 mudas de árvores 

que representavam nosso cresci-

mento e pensamento sustentável.



Juntos pelo melhor resultado: 

O programa Conexão foi criado para melhorar 

ainda mais o ambiente de trabalho da 

PICCADILLY COMPANY e a qualidade de vida 

dos nossos colaboradores, resgatando os 

valores da empresa e provendo a integração 

entre as pessoas de cada equipe.

PROGRAMA CONEXÃO 

Por que Conexão?

A palavra conexão significa ligar coisas 

diferentes, unir objetivos com o intuito de 

alcançar uma meta em comum. 

Para que a empresa e os colaboradores 

estejam alinhados e comprometidos com os 

pilares referentes a segurança, organização 

e limpeza, qualidade e produtividade, é 

preciso que todos sigam o mesmo caminho, 

que todos estejam conectados para atingir 

os melhores resultados.

E a identidade?

Para simbolizar visualmente o programa, 

resolvemos utilizar quatro flechas. Cada 

uma delas representa um dos pilares do 

projeto. Além  de ser um ícone que simboliza 

alinhamento e conquista de objetivos: as 

principais essências do programa. 

Premiação:

O Conexão funciona como um programa 

de avaliação da qualidade do trabalho dos 

colaboradores dos setores produtivos da 

empresa. Quem realiza essa avaliação é 

a comissão de Auditores através de uma 

auditoria. Ela é feita por setores/equipes de 

cada unidade, sendo a pontuação aplicada 

de acordo com os pilares que compõem o 

Conexão.
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Oktoberfest  
de Igrejinha

A diversão faz parte da vida de todo mundo. 

É por isso que a PICCADILLY COMPANY é a 

patrocinadora da maior festa comunitária 

do país: a Oktoberfest de Igrejinha. Além de 

preservar as tradições alemãs e promover 

cultura e diversão, todo o lucro do evento 

é revertido para a saúde, a educação e a 

segurança da cidade. 

Investimento  
na juventude

Em Teutônia, a PICCADILLY COMPANY 

apoia os fundos municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, que promovem 

políticas e ações em benefício daqueles 

que são o futuro do nosso país.

Projeto Fundo do  
Idoso de Gramado 

Contribui financeiramente com o Fundo 

de Gramado, que proporciona auxílio 

financeiro aos programas e ações de 

proteção, amparo e defesa dos direitos 

dos idosos no Lar Santíssima Trindade. 

Empresa Amiga  
da Criança

A Fundação Abrinq 

é uma instituição 

de direito privado 

mantida por pesso-

as, empresas e or-

ganizações do Bra-

sil e do exterior que lutam pela causa da criança e 

do adolescente. E a PICCADILLY COMPANY ajuda 

a Abrinq mensalmente, através de uma taxa de 

doação que é revertida em ações de proteção, 

saúde e educação no âmbito nacional. Além disso, 

apoia também o Conselho dos Direitos da Crian-

ça e do Adolescente com parte do seu Imposto de 

Renda. Esse valor vai para os conselhos das cida-

des, ajudando em ações de âmbito regional.

PARA A COMUNIDADE: Fundação Semear
 

Há mais de 10 anos, a PICCADILLY COMPANY 

é mantenedora da Fundação Semear, uma 

organização comunitária sem fins lucrativos 

que desenvolve programas, projetos e 

ações com foco em Transformação Social, 

Assistência Social, Capacitação e Consultoria e Promoção da 

Responsabilidade Social.  

Atualmente, são mais de 60 entidades cadastradas na instituição.

Mantenedores da Fundação Tênis

A Fundação Tênis, instituição que atende a mais de mil jovens com idades 

entre 1 e 6 anos, conta com o apoio da PICCADILLY COMPANY para 

promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes carentes por meio 

da prática sistemática e disciplinada do tênis. 
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MEIO  
AMBIENTE
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CAMINHAR PARA 
O FUTURO
É PENSAR 
SUSTENTÁVEL

Empresas de moda ao redor do mundo estão cada 

vez mais preocupadas e engajadas em diminuir o 

impacto que suas marcas causam no meio ambiente, 

buscando métodos para redução de seus gastos 

com água e energia, por exemplo. A PICCADILLY 

COMPANY é um exemplo disso, sendo pioneira 

em utilizar processos que contribuem com o meio 

ambiente de diversas maneiras. 

A PICCADILLY COMPANY acredita que é possível 

melhorar o meio ambiente e o mundo. Há 18 anos, 

destina os seus resíduos para locais licenciados e 

trabalha arduamente para diminuir as sobras dos 

materiais gerados na produção dos seus calçados. 

Com o passar do tempo, surgiram novas tecnologias. 

Isso faz com que, cada vez mais, aumentem as 

chances de se encaminhar os resíduos para outros 

locais. Atualmente, nenhum deles é encaminhado 

para aterros sanitários. Afinal, é possível produzir 

sem poluir.

Em busca do passivo zero
Extração de 

matérias-primas

Moagem, mistura
e homogeneização

Resfriamento
de clinquer

Moagem e
ensacamento

do cimento

Clinquerização em
fornos rotativos

Substituição de combustível
O coprocessamento permite que sejam utilizados 
resíduos e pneus inservíveis como fonte de calor, 

substituindo, assim, a queima de combustíveis fósseis.

COPROCESSAMENTO: 
Tem como método a destruição térmica. Os resíduos 
se transformam em Clinquer, material utilizado na 
matéria-prima do cimento ou como combustível 
de queima nos fornos da cimenteira. O resíduo é 
consumido na sua totalidade e não há geração de 
passivo ambiental. Hoje, a PICCADILLY COMPANY 
promove investimentos em benefício do meio ambiente, 

enviando para coprocessamento resíduos como 
aparas de PU, tecidos de cabedais, panos, 

plásticos e papéis não recicláveis, espuma 
e papelão dublado e varreduras.

Substituição de matéria-prima
Resíduos industriais inservíveis contribuem 
para diminuir a extração de matérias-primas 
não renováveis que entram na fabricação  
do cimento, como calcário, argila e minério  
de ferro, preservando recursos naturais.

Hoje temos os seguintes destinos para os nossos resíduos:

Reciclagem:

Durante o processo de fabricação dos calçados 

na empresa, há sobras de diversos materiais, que 

são chamadas de resíduos do processo produtivo, 

dos quais uma parte pode ser reciclada. Materiais 

como o papel, papelão, plástico, alumínio, óleo 

lubrificante e o metal são enviados para empresas 

licenciadas que realizam a reciclagem.

Esse projeto é gerenciado e executado pelo 

CEAAK – CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

AUGUSTO KAMPFF - de Igrejinha.

Todo o material confeccionado é vendido, e o 

dinheiro é revertido para ações de manutenção 

e proteção ao meio ambiente.
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Reaproveitamento: 

A PICCADILLY COMPANY é parceira do Projeto 

Prata, que consiste em reaproveitar resíduos que 

podem ser utilizados para criar outras peças: PU, tecido 

e tudo aquilo que a imaginação alcançar. Inclusive, é 

possível produzir brindes com as sobras dos materiais.

Logística reversa:

A preocupação da Logística Reversa é fazer com 

que materiais, sem condições de serem reutilizados, 

retornem ao seu ciclo produtivo ou como insumo 

para o de outra indústria, evitando uma nova busca 

por recursos na natureza. Isso permite um descarte 

ambientalmente correto. Hoje, temos esta prática 

com os seguintes materiais: as aparas de espumas 

são devolvidas para o fornecedor, que reutiliza os 

retalhos para colchões e estofados; as embalagens 

que estão contaminadas com produtos químicos, 

aparas de EVA, aparas contraforte, couraça e 

os retalhos de tecido reforço também acabam 

retornando para a fonte.

Descontaminação:
 
As lâmpadas queimadas são enviadas para 

a empresa licenciada, onde passam por uma 

descontaminação. O processo consiste na retirada 

do mercúrio, pó fosfórico e os demais componentes 

das lâmpadas (vidro e metal), que são separados e 

podem ser reutilizados por meio da reciclagem.

Com o auxílio de colaboradores de diferentes setores,  

como RH, Compras, Custos, Departamento Técnico, 

Setor Administrativo, Segurança do Trabalho, 

Qualidade, além do Marketing e Controladoria, a 

PICCADILLY COMPANY desenvolveu um Comitê de 

Sustentabilidade. Com ele, cada setor é responsável 

na implementação e controle de diversas ações que 

garantem que o produto final cause o mínimo de 

impacto negativo, tendo o melhor resultado possível 

nos âmbitos econômico, social, ambiental e cultural.

PROGRAMA 
ORIGEM 
SUSTENTÁVEL

COMITÊ DE
SUSTENTABILIDADE

A PICCADILLY COMPANY tem muito orgulho 

de ter recebido o Selo Prata de sustentabilidade 

para o setor de moda, um reconhecimento geri-

do pela Abicalçados e Assintecal e patrocinado 

pelo Sebrae, que tem como parceiros o Institu-

to By Brasil, a Universidade de São Paulo (USP) 

e o Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Essa conquista comprova o total comprometi-

mento da empresa com as gerações futuras.

NÚCLEO DE 
SOLUÇÕES 
SUSTENTÁVEIS

A PICCADILLY COMPANY acredita 

no trabalho em equipe. Por isso, possui 

um grupo especializado em estimular, 

monitorar e integrar as iniciativas 

sustentáveis de suas unidades fabris. O 

Núcleo de Soluções Sustentáveis ainda 

contabiliza os resultados das ações e 

promove a sua divulgação interna e 

externa, para incentivar a adoção de 

práticas conscientes.

TREINAMENTO 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

A educação e a conscientização dos colaborado-

res são fundamentais para a formação de uma 

cultura de preservação que vá além do ambiente 

profissional e se estenda para a vida pessoal. Por 

isso, a PICCADILLY COMPANY realiza treina-

mentos frequentes nas áreas de meio ambiente, 

saúde e segurança. Atualizações e palestras ex-

plicativas sobre a separação de resíduos também 

são realizadas para orientar nossos colaboradores 

e melhorar as práticas em relação à natureza.
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MATERIAIS 
TECNOLÓGICOS, 
SEM ORIGEM 
ANIMAL

A PICCADILLY COMPANY foi pioneira 

no uso de materiais tecnológicos de 

última geração. Os cabedais dos seus  

calçados são produzidos com um 

poliuretano (PU) sintético de classe A 

exclusivo.   Além  de  ser  ecologicamente 

correto, é um material com visual  

nobre, de qualidade superior e com 

vários benefícios.

*Emendas e costuras são regiões com baixa 
resistência à penetração de água.
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CONFIRA ALGUMAS DAS PREMIAÇÕES QUE NOS MOTIVAM 

A DESEMPENHAR NOSSO TRABALHO DIARIAMENTE.

Hexacampeã consecutiva 
do Prêmio Campeãs 
da Inovação, realizado 
pela revista Amanhã.

Vencedora do Prêmio Exportação RS da ADVB, pela 
nona vez consecutiva na categoria Diversificação 
de Mercados, prêmio de empresa gaúcha que 
exportou para o maior número de países.

Prêmio Empresa Amiga da Criança pelo 
apoio da PICCADILLY ao Programa da 
Fundação Abrinq, entidade representante 
da Save the Children no Brasil, que defende 
e cuida dos direitos da criança.

Prêmio 500 Maiores 
Empresas do 
Sul pela Revista 
Amanhã.Em 2016, a Revista PICCADILLY foi 

premiada pelo oitavo ano consecutivo no 
Prêmio Anatec – Associação Nacional de 
Editores de Publicações, conquistando o 
bronze na categoria Customizadas.

Prêmio Empresa Amiga do 
Esporte, pelo apoio à Fundação 
Tênis, programa social que 
promove o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes carentes.

Empresa certificada 
pela ABNT no 
Programa Certificação 
de Fornecedores para 
o Varejo da Associação 
Brasileira do Varejo 
Têxtil - ABVTEX.

Segunda colocada entre 
as fabricantes de calçados 
no Prêmio Época Reclame 
Aqui, reconhecimento à 
dedicação na solução de 
problemas das consumidoras 
através do SEC - Serviço de 
encantamento à consumidora.
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PRÊMIOS




