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RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
RELATÓRIO 2015 - BALANÇO 2014

Inovação corporativa 
no centro de nossa 
estratégia...

... a serviço  
de nossos clientes

EDITORIAL
Hubert de Boisredon
Presidente e CEO  
do Grupo Armor

Inovação corporativa no centro da estratégia. Muitas empresas dizem isso.
Nosso objetivo na Armor é concretizar essa visão por meio de ações compartilhadas, em seguida medir seu impacto.  
O presente relatório RSE reflete esse anseio por progresso e abertura, em coerência com nosso compromisso ao Pacto Global 
das Nações Unidas e do Conselho Internacional de Associações da Indústria Química' Iniciativa Responsável.
Quais foram as ações emblemáticas levadas a cabo desde o último relatório?
• Abertura do capital para quase 300 funcionários, dando prosseguimento à retomada do capital majoritário pela equipe de gestão;
• Criação de três novas filiais (África do Sul, México e Índia) para atender melhor nossos clientes com fitas de transferência 

térmica e consolidar assim uma taxa de satisfação excepcional de quase 97% no plano mundial;
• Lançamento da oferta de cartuchos remanufaturados OWA vinculados a um serviço gratuito de coleta e tratamento 

ecológico que favorece a economia circular;
• Início da comercialização das películas coletoras revestidas En’Safe, para melhorar o desempenho das baterias elétricas
É exatamente essa a nossa vocação: oferecer a nossos clientes produtos que respondam aos desafios da sociedade de amanhã.



PLANO DE AÇÕES DO GRUPO 2013-2016

Ética e governança da RSE
Ética

  1 Formalizar a cultura e os valores do grupo por meio de uma carta de princípios éticos e de direitos humanos  
(Grupo) > 2013  100% 

  2 Integrar a carta de princípios éticos e de direitos humanos ao folder de boas-vindas aos novos colaboradores  
e ao regulamento interno (Grupo) > 2014  75% 

Gestão da RSE e transparência
  3 Avaliar a maturidade da RSE nas filiais recém-incorporadas para que definam seus próprios plano de ações RSE (Grupo) > 2016

  4 Estabelecer um painel de gestão RSE pertinente contendo os principais indicadores de desempenho (Grupo) > 2014  75% 

  5 Alcançar o nível Avançado do Pacto Global da ONU (Grupo) > 2015  100% 

Sensibilização
  6 Integrar as novidades sobre a RSE do grupo aos meios de veiculação de informações mensais e trimestrais: newsletters e reuniões 

(AICP EUA) > 2013  100% 

  7 Capacitar os vendedores para a aplicação da estratégia RSE da Armor (AOP França) > 2013  100% 

  8 Realizar ações de sensibilização dos funcionários ao desenvolvimento sustentável e à estratégia RSE do grupo 
(Grupo) > 2015 

Envolvimento das partes interessadas
  9 Refazer uma pesquisa de satisfação dos funcionários e medir os progressos (França) > 2016 

10 Abrir o capital aos funcionários (França) > 2014  100% 

11 Realizar uma nova pesquisa de satisfação dos clientes (AICP) > 2014  100%   

Energias renováveis
Emissões de gases de efeito estufa

12 Realizar uma análise de carbono dentro do grupo (AOP) > 2013  100% 

Consumo de energia
13 Medir e analisar o consumo de energia, estabelecer uma meta de redução 

(AICP Brasil, China, EUA, Cingapura / AOP Marrocos, Polônia) > 2013  100% 

14 Implementar uma Gestão de Energia Centralizada para os utilitários (AICP França) > 2014  100% 

Transporte e logística
15 Implementar o transporte ferroviário (AICP França) > 2013  100% 

16 Substituir a frota de veículos da empresa por veículos híbridos ou elétricos (França) > 2014  100%  

17 Utilizar a rota marítima entre a França e o Marrocos (AOP França) > 2015 

18 Estudar a implantação de 2 filiais próximas dos clientes por ano (AICP) > 2016  50%  

Energias renováveis
19 Levar a cabo a produção em série de películas finas Fotovoltaicas Orgânicas (OPV) (ASE) > 2015 

20 Experimentar as primeiras películas OPV em aplicações concretas e em condições reais (ASE) > 2013  100% 

21 Criar espaços para testar os produtos e aplicações OPV nas instalações da Armor mundo afora (ASE) > 2016

Economia circular
Coleta

22 Lançar uma fase de testes do serviço REC’PET Partners para os clientes franceses: coleta e tratamento dos rolos usados  
(AICP) > 2014  100% 

23 Lançar uma linha de produtos de economia circular (AOP) > 2015  20%  

24 Aumentar o volume de cartuchos vazios coletados junto a nossos clientes por nossos próprios meios de acordo com nosso 
compromisso com o ministério francês do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (AOP) > 2013  100% 

Recuperação
25 Buscar os agentes da cadeia de reciclagem apropriados para todos os resíduos significativos, assegurando sua rastreabilidade  

e recuperação (AICP Brasil) > 2013   50%  (AOP Polônia) > 2015 

26 Alcançar a taxa de 100% de valorização do material dos cartuchos no fim da vida útil (AOP) > 2013  100% 

27 Reciclar os resíduos de películas PET tingidas (AICP EUA) > 2013  75% 

28 Valorizar os resíduos orgânicos do restaurante da empresa (AICP França) > 2013  100% 

Légenda :   XXX%   Avanço  do  p lano  de  ações  no  f im de  dezembro  de  2014 em porcentagem.

Encontre  a  referência  a  estes  p lanos  de acção 
nas  pág inas  seguintes

Plano  
de ações 

No XX
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P L A N O  D E  A Ç Õ E S  D O  G R U P O  2 0 1 3 - 2 0 1 6

Desenvolvimento dos colaboradores
Saúde e segurança

29 Organizar um exame médico periódico e confidencial para todos os funcionários de acordo com suas atividades profissionais 
(AICP EUA, Cingapura / AOP Marrocos, Polônia) > 2013  100% 

30 Pôr em prática o programa de formação SAFE Com’ sobre segurança comportamental (AICP França) > 2014  68%  

31 Instaurar um sistema de gestão da saúde e da segurança e obter a certificação OHSAS 18001 (AOP Marrocos) > 2015   75%   
(AICP Brasil, China, Cingapura) > 2015   60% 

Não discriminação
32 Criar um folder de boas-vindas aos novos colaboradores no idioma das nacionalidades representadas 

(AICP Brasil, China, Cingapura) > 2013  70% 

33 Medir a igualdade de chances de evolução (França) > 2013  100% 

Competências 
34 Realizar entrevistas anuais de avaliação (AOP Polônia) > 2015 

35 Desenvolver um programa de formação que confira um diploma na área de logística no âmbito da Universidade Armor  

(França) > 2014  100%  

Qualidade de vida no trabalho
36 Colocar-se em conformidade com a convenção OIT C183 relativa à licença maternidade de 14 semanas (AICP EUA) > 2013  100% 

37 Analisar o impacto da conformidade com a convenção OIT C132 relativa às férias remuneradas (3 semanas)  
(AICP Cingapura) > 2013  100% 

38 Medir e analisar a conformidade com a norma SA 8000 relativa às horas extras: Máximo de 12h/semana e 1 dia de repouso,  

ou seja, 24h consecutivas/semana (AICP Brasil, EUA, Cingapura / AOP Marrocos) > 2013  88% 

39 Melhorar o ambiente de trabalho: sala de descanso, espaço para refeição, restaurante empresarial, sanitários, oficinas, vestiários  
(AICP França, EUA / AOP Marrocos) > 2013  100% 

Rastreabilidade responsável
Redução dos impactos

40 Instaurar um sistema de gestão do meio ambiente e obter a certificação ISO 14001 (AICP Brasil, China, Cingapura) > 2015  60%  

41 Realizar Análises do Ciclo de Vida dos produtos (AICP França) > 2016

Rotulagem e sensibilização dos públicos
42 Disseminar a rotulagem ambiental a 30% da linha de produtos  (AOP) > 2013  100% 

43 Lutar contra os clones e a pirataria de cartuchos (AOP) > 2015 

Solidariedade territorial
Compras responsáveis e fornecedores

44 Sensibilizar os fornecedores à RSE (Grupo) > 2015 

45 Criar um questionário RSE para fornecedores aplicável nas filiais (Grupo) > 2013  100% 

46 Sensibilizar os colaboradores às questões abordadas na carta de Relações Responsáveis com os Fornecedores 

(França) > 2013  100% 

47 Estudar o impacto do selo Relações Responsáveis com os Fornecedores (França) > 2016 

48 Realizar uma pesquisa de satisfação dos fornecedores (AICP França) > 2013  100%  

Deficiências
49 Estudar o uso de uma proteção no posto de trabalho para embalagem de cartuchos de laser (AOP França) > 2014  100% 

50 Assinar a convenção AGEFIPH por um período de 2 anos (França) > 2013  100% 

51 Implementar os compromissos firmados da convenção AGEFIPH (França) > 2015  95% 

Envolvimento local
52 Filiar-se a uma associação local de empresas voltada para o desenvolvimento sustentável  

(AICP Brasil, China, EUA, Cingapura / AOP Marrocos, Polônia) > 2013  50% 

53 Participar de um projeto local de desenvolvimento da sociedade que envolva os funcionários (Grupo) > 2015  20% 

54 Facilitar a creche dos filhos dos funcionários da Armor, das empresas da zona de atividade e das autoridades locais 

(França) > 2015  30% 

Abrangênc ia  do  re la tór io :  todas  as  un idades  de  p rodução do  g rupo ,  com exceção  de  Armor  Índ ia ,  Armor  Méx ico  e  Armor  Áf r i ca .

Encontre  a  referência  a  estes  p lanos  de acção 
nas  pág inas  seguintes

Plano  
de ações 

No XX
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África do Norte

 2013: 86%

86%

S O C I A L

Distribuição das mulheres 
no quadro de funcionários

FUNCIONÁRIOS- IGUALDADE DE GÊNERO- DIVERSIDADE
Número de funcionários* Igualdade de gênero

• A Revialis, que realiza a coleta, triagem e desmonte dos 
cartuchos de impressora a laser no Marrocos, foi comprada 
pela Armor em 2014 e é abrangida pelo relatório.

• Excluída dos relatórios anteriores, a atividade  
de fabricação de cartuchos de jato de tinta 
remanufaturados da Artech Moravia foi transferida 
para a unidade polonesa em 2014. 
Consequentemente, o quadro de funcionários  
da Artech Polska flutua (+54% em 2014),  
com contratos por prazo determinado.

• O recrutamento na Polônia foi mais proveitoso para 
as mulheres, aumentando ligeiramente o número 
de funcionárias do grupo.

• Os funcionários de nível gerencial vêm aumentando 
e se feminizando, graças ao aumento significativo 
registrado na França.

• Na França as mulheres totalizam em média 18% 
dos cargos de diretoria.

Américas

 2013: 31%

28%

Ásia/Pacífico

 2013: 36%

35%

França

 2013: 32%

32%

Plano  
de ações 

No 49, 
50, 51

O quadro de funcionários vem crescendo desde 2011 (+25%), 
apesar de uma queda em 2014 ligada parcialmente ao término 
dos contratos de alternância - empresa-escola. No entanto, a 
Armor estabeleceu uma parceria com uma Oficina Protegida 
Terapêutica para a prestação de serviços de acondicionamento 
em uma de suas unidades. As vantagens fiscais assim obtidas 
são descontadas em benefício dos clientes da Armor.

Deficiências

• O volume dessas contratações aumenta de modo geral  
(+46%), graças aos esforços da filial polonesa (contratação 
de prestação de serviços de limpeza) que compensam as 
quedas nas unidades francesa e norte-americana.

• Por enquanto, as demais filiais não contratam esse tipo  
de prestação de serviços.

Distribuição da contratação de prestação  
de serviços de estruturas que empregam 
principalmente pessoas com deficiências   

(exceto prestação de serviços técnicos)

Europa (exceto a França)

 2013: 63%

68%

funcionários com deficiência,  
ou seja, 2,4% do quadro do grupo  

e -10% em relação a 2013

35

dos postos  
de gestão são 

ocupados  
por mulheres

33%

Número de funcionários do grupo Armor
1.782

Distribuição dos funcionários com deficiência na França

5,8%
 2013: 6,1%

53%
 2013: 51%

TOTAL

Objetivo 2014: 6%

Objetivo 2014: 50%

2013 2014

4%
França

3%

10%
EUA

3%

61%
Polônia

81%

Distribuição do quadro de funcionários 
dentro do escopo

800
641
+1%

437
+14%

114
+7%

171
+12%

287
+52%400
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funcionários,  
ou seja, +12%  

em relação a 2013

1.650

* Equivalente  
a período integral

Abrangênc ia  do  re la tór io :  todas  as  un idades  de  p rodução do  g rupo ,  com exceção  de  Armor  Índ ia ,  Armor  Méx ico  e  Armor  Áf r i ca .
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S O C I A L

Treinamentos

SAÚDE-SEGURANÇA

COMPETÊNCIAS
Entrevistas individuais
Proporção de trabalhadores que tiveram benefícios 

a partir de uma entrevista individual
Distribuição dos funcionários beneficiados por treinamentos  

e número médio de horas de curso por pessoa capacitada.

As 19.000 horas de treinamento concentraram-se em cursos individuais,  
e não para grupos, como no caso da China, onde 3 funcionários  
da comissão de segurança foram capacitados no âmbito  
do projeto de certificação OHSAS 18001, ou no Marrocos,  
com a estruturação do serviço de Recursos Humanos.
Na França, a Universidade Armor formou 119 pessoas  
desde 2011 (43% dos operadores).

 2013: 74%

França

 2013: 4%

África do Norte

 2013: 85%

Américas

73% 88%6%

Europa (exceto a França)

 2013: 63%  2013: 0%

Ásia/Pacífico

82% 0%

TOTAL 45% 29 h/pessoa
2013 2014

100

50

0
África

do Norte
França* Ásia/ 

Pacífico
Américas Europa

(exceto a França)

87%
35 h/

pessoa 75%
33 h/pessoa

36%
14 h/pessoa

7%
34 h/pessoa

88%
5 h/pessoa

36%
16 h/ 
pessoa

29%
5 h/

pessoa
27%
23 h/pessoa

64%
12 h/pessoa

52%
15 h/
pessoa

Porcentagem de funcionários 
a qual é oferecido  

um acompanhamento  
médico periódico

Acompanhamento 
médico

Em conformidade com o compromisso 
assumido pela Direção em 2013, 
atualmente todos os colaboradores  
do grupo podem se beneficiar  
de um acompanhamento 
médico regular  
adaptado a suas  
atividades profissionais.

Plano  
de ações 

No 30, 31

Plano  
de ações 

No 29

Plano  
de ações 

No 34

Plano  
de ações 

No 35

Plano  
de ações 

No 31

Recém-integrada ao grupo 
e abrangida no relatório,  
a Revialis ainda não  
tem comitê de Higiene  
e Segurança.

DIÁLOGO SOCIAL

Número de acidentes de trabalho com 
afastamento e número de dias perdidos

Acidentes de trabalho

• O impulso da cultura de segurança, 
principalmente através da 
implementação de um sistema de 
gestão que abrange todas as 
unidades, contribuiu para a 
redução do número de acidentes 
(-46%) e do número de dias de 
afastamento (-42%).

• O número médio de dias de 
afastamento por acidente de 
trabalho é de 35,7. Esse número 
continua elevado na França (58,3 
contra 61,4 em relação a um setor 
de atividade comparável*) devido 
ao acidente grave sofrido por um 
funcionário em 2012, que ficou 
afastado até outubro de 2014.

Na Polônia, o treinamento dos funcionários recém-contratados  
foi privilegiado em detrimento das entrevistas.  
No Marrocos, os Recursos Humanos se estruturam 
progressivamente com a criação de um referencial  
de competências que permitirá a realização  
de entrevistas dos funcionários da área de produção.

Acidentes
19

 2013: 100%

 2013: 35

 2013: 91%

Porcentagem de funcionários cobertos 
por um Comitê de Higiene e Segurança

100%

96%

48%
 2013: 45%

TOTAL

Objetivo 2014: 55%

França
10 acidentes - 602 dias

África  
do Norte

13 acidentes - 161 dias

Américas
2 acidentes - 132 dias

Ásia/
Pacífico

6 acidentes - 95 dias

Europa  

(exceto a França)

4 acidentes - 171 dias

6 acidentes - 350 dias

4 acidentes - 119 dias

1 acidente - 15 dias

3 acidentes - 74 dias

5 acidentes - 121 dias

2013 2014

Objetivo 2014: 0 acidente

Objetivo 2014: 95%

Objetivo 2014: 100%

5

*fonte UIC (dados 2013)

* cursos com duração superior a 4 horas

 2013: 64% 25 h/pessoa



IMPACTO DAS INSTALAÇÕES

IMPACTO DOS PRODUTOS

M E I O  A M B I E N T E

A taxa de valorização de materiais cresce com a integração  
da Revialis, mas também graças aos esforços de cada  
unidade. Além disso, a valorização de películas  
tingidas para a obtenção de CSR se desenvolve no 
exterior (EUA, Cingapura) A unidade polonesa é a 
única que ainda enterra uma parte de seus resíduos.

Plano  
de ações 

No 25, 27, 
28, 40

Progressão dos volumes de cartuchos  
coletados por nossos serviços

Economia circular

Resíduos

Plano  
de ações 

No 42

 2013: +29%*
+11%

 2013: +26%
+17%

 2013: 4%
2%
Resíduos 

enterrados

Número de referências de cartuchos de impressora 
que estampam a rotulagem ambiental decorrente  

de uma ACV (Análise de Ciclo de Vida)

Rotulagem ambiental

Jato de tinta novo 
ou remanufaturado

Laser

70

35

0

68

2013

25

43

68

2014

25

43

Abrangênc ia  do  re la tór io :  todas  as  un idades  de  p rodução do  g rupo ,  com exceção  de  Armor  Índ ia ,  Armor  Méx ico  e  Armor  Áf r i ca .

Objetivo 2014: +5% (empresas)  
e +10% (público em geral) segundo o 
acordo voluntário de coleta assinado em 2011

A integração da Revialis ao grupo em 2014 foi a primeira etapa para o 
lançamento da oferta OWA em 2015,  
que garante coleta, valorização de 100% e rastreabilidade 
personalizada dos cartuchos de impressora a laser remanufaturados.

A prioridade foi renovar o selo Nordic Ecolabel de acordo  
com o novo referencial publicado em 2014.
Portanto, o número de artigos com selo ecológico,  
menor em relação a 2013, se deve à estagnação  
do número de referências às quais foi atribuída  
uma rotulagem ambiental.

Reuso e recuperação  
de cartuchos recolhidos

 2013: 100%
100%

Objetivo 2014: 0% enterrado

Distribuição dos resíduos por tipo de tratamento

Objetivo 2014: 100%

Objetivo 2014: 262

Referências com selos ecológicos
Número de referências de cartuchos de impressora  

a laser com selos ecológicos

NF Environnement
Nordic Ecolabel
Blue Angel (desde 2013)

300

150

0

295

2013
2

133

160

268

2014
2

106

160

Plano  
de ações 

No 23, 24, 
26, 43

n Reutilização “como está”
n Reutilização após reparo
n Valorização do material

2013: 1.908 t

1.937 t
de resíduos evitados (toneladas)

+1,5%

Enterrados
Incinerados

Incinerados  
com geração de energia

Transformados 
em CSR (Combustível 
Sólido de Recuperação)

Material 
valorizado

2%5%

14%

26%

54%

Distribuição dos resíduos por região

França 66%
África do Norte 16%

Américas

Ásia/Pacífico

Europa (exceto a França)

7%
9%

2%

2014

40%

9%

51%

6

* Valor corrigido

2013: 285 kg/t

Quantidade de resíduos gerados em 
relação à produção de uma tonelada

264  kg / t

38%

7%
55%

2013



ECONOMIA DE ENERGIA

M E I O  A M B I E N T E

Embora o consumo global tenha aumentado (+5%),  
o uso de eletricidade é mais eficaz, exceto nas unidades  
polonesa e francesa.  
Na França, o excesso de consumo é imputável principalmente  
às demandas crescentes das novas atividades ligadas  
às energias renováveis, em fase de teste em escala industrial.

O aumento dos resíduos permanece dentro dos limites regulamentares, 
apesar das paradas técnicas planejadas necessárias para manter o 
incinerador no nível operacional ideal.

Realizada a cada 2 anos há mais de 10 anos em escala mundial, a pesquisa 
junto aos clientes AICP registrou os melhores níveis de satisfação em todo 
o mundo e na Europa em particular.

Do mesmo modo que a energia elétrica, as novas atividades 
representam cerca da metade do excesso de consumo.
Além disso, uma anomalia em um permutador de recuperação  
de energia teve de ser compensada durante 2 meses  
por um consumo de gás complementar de 3,5 GWh para atender 
à demanda.

Plano  
de ações 

No 13, 
14, 40

Plano  
de ações 

No 14, 15, 
16, 17

Evolução do consumo em relação  
à tonelada produzida

Evolução do consumo em relação  
à tonelada produzida

Consumo de energia elétrica

Emissões de COV  
(Componentes Orgânicos Voláteis)

Consumo de gás

Consumo bruto

2013: 23.771 MWh
28.787 MWh

Consumo bruto

2013: 24.250 MWh
25.448 MWh

2013: +3,8%+10%

COMBATE AO AQUECIMENTO GLOBAL

A alta se deve principalmente ao consumo de gás na unidade  
de La Chevrolière. Um primeiro balanço de carbono  
(escopos 1 e 2*) realizado no nível do grupo evidencia  
esse impacto de 50% das emissões, seguido da  
eletricidade e dos COV (10% cada um). O Polo  
de La Chevrolière representa por si só 80% das emissões.

* Escopo 1: Emissões provenientes da combustão de gás, combustíveis de 
veículos da empresa, perdas de gás refrigerante e produção de COV. 

Escopo 2: emissões provenientes da produção de eletricidade

Análise de carbono França  
(segundo a lei francesa Grenelle II)

-6%* +9%*
Objetivo 2014: -5% Objetivo 2014: -5%

Objetivo 2014: 14,6

Pouco satisfeitos a insatisfeitosSatisfeitosMuito satisfeitos 

Taxa de satisfação dos clientes AICP

Ásia/Pacífico 4,3%79,3%

4,7%51,8%

16,4%

43,5%

48% 1,1%50,9%

Américas

Europa/África/
Oriente Médio

7

* -2% por isoperímetro em relação a 2013. * +14% por isoperímetro em relação a 2013.

New

toneladas de CO
2
 equivalente

27.216

COV/m² produzidos na 
unidade de La Chevrolière 

(indice base 100 ano 2003)

13,8

C O M U N I D A D E

PARTES INTERESSADAS
Clientes

 2012: 93,7%
Porcentagem de 

clientes satisfeitos 
e muito satisfeitos 96,9%

Objetivo 2014: 96%

2013: 12,9
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20 rue Chevreul - CS 90508 - 44105 Nantes cedex 4
Tél. +33 (0) 2 40 38 40 00 - Fax +33 (0) 2 40 38 40 01

armor@armor-group.com

Após uma queda significativa em 2013 (73%), a porcentagem  
das compras locais da filial chinesa superou mais uma vez os 90%.  
Por sinal, o indicador permanece estável.

Em razão do aumento do número de fornecedores 
estratégicos, a taxa de avaliação evoluiu pouco na 
França, no entanto, a sensibilização à RSE cresceu, 
passando de 54% para 61%.
Isso necessita inclusive um acompanhamento 
suplementar do fornecedor e das equipes de compras 
do restante do grupo.

Distribuição das compras locais(1)  
(salvo as compras entre unidades do grupo)

Porcentagem dos fornecedores  
avaliados em relação à RSE

França

Exceto a França

Fornecedores

Para mais informações, acesse:

www.armor-group.com

França

África  
do Norte

Américas

Ásia/
Pacífico

Europa  
(exceto a França)

70%*
70%

10%
8%

85%
88%

89%
81%

34%
33%

2013 2014

Plano  
de ações 

No 44, 45

Plano  
de ações 

No 44, 52, 
53

Investimentos industriais  
e reservas  17 Mi €
+43% em relação a 2013

são revertidos  
às partes  

interessadas

92%

Comunidade (impostos, taxas): 3,2  Mi €4

Bancos: 8,6 Mi €5

Fornecedores 
(incluindo matérias-primas : 57,8 Mi  €)3

Provedores de capital: 5,5 Mi €2

Colaboradores: 39,7 Mi €1

4 5321

Filiais (Rendimentos de participação):  
1,6 Mi €

Bancos (financiamento) : 7,5 Mi €

Comunidade (subvenções) : 1,3 Mi €

Clientes (Faturamento) : 
185,6 Mi € (Armor SAS) 

+3,5% em relação a 2013

Valor econômico criado e distribuído  
(Abrange toda a Armor SAS)

Embaixador  
da RSE

Trata-se de visitas organizadas  
às unidades da empresa (escolas, 
empresários, comunidades 
locais, entre outros), participação 
a fóruns (trabalho, capacitação), 
intervenções por ocasião  
de feiras ou eventos ligados  
ao desenvolvimento sustentável 
e à RSE.

* exceto a Revialis França, sem dados disponíveis

(1) Compras locais = compras realizadas no país

33%

0%

ações para a promoção  
da RSE

100
A título informativo: 

Faturamento do grupo

224 Mi €

8

 2013: 5%

 2013: 36%

 2013: 106

Objetivo 2014: 33%


