Sustentabilidade Ambiental, Social e Económica

Tafisa Brasil em Foco!
Maia, 24 de Setembro de 2008 – No passado dia 8 de Setembro, a Tafisa Brasil, empresa do
grupo Sonae Indústria, conquistou o prémio de Melhor Empresa do Sector Madeira e Móveis –
Balanço Anual, iniciativa levada a cabo pelo Jornal Gazeta Mercantil. O prémio Balanço Anual
tem a assinatura do IBMEC-SP, uma das mais conceituadas escolas brasileiras de
Administração e Negócios.
Este prémio é resultado da maior análise de dados empresariais do Brasil (10 mil balanços) e
reconhece as 30 empresas que mais se destacaram nos seus sectores (indústria, comércio,
serviços e agronegócios), tendo, como ponto de partida, a selecção das dez maiores de cada
sector, de acordo com a receita líquida no exercício de 2007. Em seguida, foi adoptado como
base a medida da rentabilidade do capital. Entre os factores que permitiram medir a
rentabilidade, encontram-se a margem de lucro, a rentabilidade do activo e o endividamento.
A cerimónia de entrega do prémio decorrerá no dia 20 de Outubro, em São Paulo.
Também em Junho deste ano, a Tafisa Brasil foi uma das empresas escolhidas para a 3ª
edição da “Homenagem às Empresas Brasileiras Sustentáveis”. Este evento é realizado e
organizado pela revista Meio Ambiente Industrial e pela Ambientpress Comunicação Ambiental.
O evento tem como objectivo o reconhecimento do mérito das organizações brasileiras que
conquistaram a certificação em conformidade com a Norma ISO 14001 e que, de forma
voluntária, estão a levar a cabo a mitigação das emissões de GEE - Gases de Efeito Estufa -,
nas suas actividades. Ou seja, esta homenagem a nível nacional, pretende reconhecer os
esforços das empresas brasileiras, em prol do desenvolvimento sustentável.
Entre as principais acções socioambientais da Tafisa Brasil, importa destacar o trabalho com
as crianças da comunidade de Piên, no Paraná, local onde a Sonae Indústria tem a sua única
fábrica de derivados de páineis de madeira neste país.
“Estamos orgulhosos pelo reconhecimento público que a nossa empresa no Brasil está a ter”,
diz Carlos Bianchi de Aguiar, Presidente Executivo da Sonae Indústria, “a sustentabilidade é,
sem dúvida, um factor importante de competitividade, e a Tafisa Brasil é um exemplo a ser
seguido!”.

Nota: Para mais informações, contactar Luz Dias Ferreira, pelo telefone 220 100 414 ou email:
mlferreira@sonaeindustria.com

