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Sustainabilidade
2019

Sumário Executivo
2019 foi um ano marcante para a Interface e nossa jornada de sustentabilidade. Anunciamos a conquista
da Mission Zero® com um importante relatório – Lesson for the Future – e direcionamos nossos esforços
para uma nova meta: nos tornarmos uma empresa de carbono negativo até 2040.
Essas conquistas ajudaram a nos impulsionar - com mais energia e clareza para avançar nosso progresso
com o Climate Take Back™ e as metas de carbono. Estamos orgulhosos do trabalho que fizemos para reduzir
a pegada de carbono de nossos produtos de carpete modular e a expansão de nosso programa Carbon
Neutral Floors™. Após mais de duas décadas de compromisso, trabalho árduo, liderança em design, parceria
com fornecedores e inovação de produtos, agora temos algumas das médias de pegadas de carbono mais
baixas para carpetes modulares do setor.
Mas sabemos que há mais trabalho a ser feito.
Compartilhamos em nosso relatório Lessons for the Future que “Toda Visão Precisa de um Plano”.
Levamos isso a sério em 2019 ao nos concentrarmos em desenvolver ainda mais nossas métricas para
servir como base para nossos relatórios futuros.
Para traçar o nosso caminho em direção ao carbono negativo, devemos não apenas reduzir a pegada de
carbono de nossos produtos, mas também nosso impacto total de carbono como empresa. Isso inclui
todo o carbono que somos responsáveis por colocar na atmosfera como resultado de nossos negócios incluindo nossas emissões operacionais de carbono, nossas emissões de produtos e emissões de nossa
cadeia de suprimentos e atividades estendidas.
Esses impactos são medidos por meio de três tipos, ou escopos, definidos pelo Greenhouse Gas (GHG)
Protocol:

Escopo 1 asão nossas emissões
diretas, como o uso de gás natural e
propano em nossas fábricas e espaços
utilizados (escritórios e showrooms),
bem como o combustível utilizado nos
carros da empresa.

Escopo 2 são emissões indiretas de
eletricidade e vapor gerados em
outros lugares, mas usados em
nossas instalações.

Escopo 3 são emissões indiretas de fontes que

estão fora do nosso controle, incluindo a
produção das matérias-primas usadas para fazer
nossos produtos, utilização pelo cliente e limpeza
de nossos produtos, e o tratamento de fim de vida
de nossos produtos.

A Interface incluiu consistentemente as emissões do Escopo 1 e do Escopo 2 em nossos relatórios
desde que começamos a medir nossos impactos em 1996. Também medimos as fontes mais
significativas de nossas emissões do Escopo 3 - nossas matérias-primas - por muitos anos. Isso é
verificado por meio de nosso programa Carbon Neutral Floors.
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Novidade em nossas métricas de 2019, expandimos nossa medição do Escopo 3 e o processo de verificação anual
para incluir todas as emissões do Escopo 3 e agora estamos divulgando-as publicamente. Estamos também
respondendo por nossos negócios globais, incluindo as operações e produtos para pisos de borracha nora®. Essas
informações servirão como linha de base em nossa busca para nos tornarmos uma empresa de carbono negativo, mais
um passo à frente em nossa jornada de sustentabilidade.

Conforme consolidamos nossas métricas globais em um único relatório pela primeira vez, identificamos
alguns resultados médios mais baixos em comparação aos nossos números históricos referentes apenas à
carpete em relatórios anteriores. Como agora estamos incluindo a nora, alguns de nossos números
diminuíram. Isso não significa que fracassamos; é um desafio novo e maior, e nós o estamos abraçando. Este
é um marco importante, pois celebramos a integração da Interface e da nora.
No futuro, planejamos aproveitar os 25 anos de progresso com nosso carpete modular – no qual reduzimos
a pegada de nosso produto em 74% ("cradle to gate", desde a criação até a remessa pela fábrica).
Usaremos esse conhecimento para reduzir a pegada de nossos pisos de borracha e produtos LVT, assim
como fizemos com os carpetes modulares. Na verdade, já estamos progredindo nesta área e recentemente
anunciamos que todos os produtos LVT da Interface agora incluem 39% de conteúdo reciclado préconsumo.
Ao refletir sobre 2019, temos orgulho de nosso trabalho de definir uma a base para o futuro da Interface,
incorporando as emissões do Escopo 1, 2 e 3 em nossos relatórios e metas de emissões de carbono.
Fizemos avanços significativos em nossa jornada para nos tornarmos uma empresa de carbono negativo até
2040 por meio desse esforço e continuaremos a trabalhar em direção a esse objetivo moonshot.

ÁREA DE FOCO DO ESCOPO 3: CADEIA DE FORNECIMENTO
As matérias-primas adquiridas respondem por 45% do impacto total de carbono da
nossa empresa. Para progredirmos nesta área, continuaremos a nos envolver e educar
nossos fornecedores globais para ajudá-los a reduzir seus impactos ambientais,
especialmente a pegada de carbono de seus operações e materiais.
Esforços Para Reduzir o Carbono da Cadeia de Suprimentos
Por meio de nosso programa Suppliers to Zero, a Interface desafia nossos
fornecedores a identificar maneiras de reduzir suas emissões de carbono. Nossos
líderes da cadeia de suprimentos trabalham diretamente com nossos fornecedores
para compartilhar informações e colaborar na redução da pegada de nossas
matérias-primas.
Para desenvolver o programa Suppliers to Zero e fornecer suporte adicional aos
nossos fornecedores, fizemos uma parceria com a Manufacture 2030, uma
plataforma que oferece ferramentas para identificar projetos que reduzem os
impactos operacionais, acompanhar o progresso e estimar as reduções de
carbono resultantes desses projetos. Atualmente, nove fornecedores da Interface
usam o Manufacture 2030 - cinco fornecedores globais e quatro regionais.
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Pegada de Carbono da Empresa 2019

toneladas de CO2e

15,115

toneladas de CO2e

620,620

Emissões totais da empresa
resultantes dos Escopos 1, 2 e 3

Emissões da empresa
resultantes dos Escopos
1 e 2 (2,4%)

Emissões da empresa resultantes
do Escopo 3 (97,6%)

635,735

toneladas de CO2e

Impacto de Carbono 2019 - 635.735 toneladas de CO2e
27% Uso de
produtos vendidos

3% Transporte e distribuição
downstream

9% Bens de capital

8% Todas as outras emissões

5% Tratamento de fim de
vida dos produtos vendidos

45% Bens adquiridos
(matérias-primas)

3% Serviços adquiridos

Emissões globais de GEE 2019 - 635.735 toneladas de CO2e
ESCOPO 1
Emissões Diretas 6,782
ESCOPO 2
Emissões Indiretas (com base no mercado) 8,333
ESCOPO 3
Emissões Indiretas 620,620
Categoria 1 – Bens e serviços adquiridos: 307,350
Categoria 2 – Bens de capital: 54,000
Categoria 3 – Atividades relacionadas a combustível e energia: 12,000
Categoria 4 – Transporte e distribuição upstream: 6,300
Categoria 5 – Resíduos gerados nas operações: 1,820
Categoria 6 – Viagens de negócios: 4,600
Categoria 7 – Deslocamento de funcionários: 6,300
Categoria 8 – Ativos arrendados upstream: Incluídos nos Escopos 1 e 2
Categoria 9 – Transporte e distribuição downstream: 17,600
Categoria 10 – Processamento de produtos vendidos: 4,400
Categoria 11 – Uso de produtos vendidos: 173,000
Categoria 12 – Tratamento de fim de vida de produtos vendidos: 33,250
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2019 EcoMetrics
A eficiência energética nas
fábricas de melhorou

46 %
desde 1996

75 %

da energia usada em fábricas
próprias é de fontes
renováveis, incluindo 100%
de eletricidade renovável

46 %

dos materiais nos
produtos de piso que
vendemos são de
fontes recicladas ou
de base biológica

A intensidade total
do uso de água nas
fábricas globais de
carpetes caiu

89 %
desde 1996

As emissões de GEE com
base no mercado de fábricas
de carpetes caíram

96 %
efetivamente
desde 1996

Resíduos enviados para
aterros de fábricas globais
de carpetes caíram

92 %
desde 1996
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Impacto do Produto
Pegada de Carbono do Produto

CO2

Borracha

Carpete

LVT

A pegada de carbono média de
nosso carpete é de 5.2 kg
CO2e/m2*

A pegada de carbono média do

74% desde 1996

A pegada de carbono média do
nosso LVT é de 12.5 kg CO2e/m2* nosso piso de borracha é de 10.8 kg
CO2e/m2*

4% desde 2017

N/A - Ano de referência

** Médias ponderadas de vendas "cradle to gate" (desde a criação até a remessa pela fábrica)
O aumento da pegada de carbono do LVT deve-se à mudança do método de instalação recomendado de TacTiles® para
adesivo.

Carbon Neutral Floors
Vendemos produtos para pisos - incluindo carpete modular, LVT e borracha nora - que são neutros em
carbono em todo o ciclo de vida do produto por meio de nosso programa Carbon Neutral Floors
verificado por terceiros. Pela primeira vez em 2019 expandimos o programa para incluir os nossos
pisos de borracha nora.

2002

2018

2019

2020

49

2
milhões de m vendidos

Cool Carpet™, nosso
primeiro programa de
compensação de
carbono para carpetes
modulares, começou
em 2002.

Lançamos o programa Carbon
Neutral Floors em 2018.
Oferecemos o padrão do
programa a todos os clientes,
sem nenhum custo extra, para
ajudá-los a cumprir suas
próprias metas de
sustentabilidade e, ao mesmo
tempo, permitir que reduzam o
impacto das emissões de seus
projetos ou espaços.

Em 2019, vendemos
aproximadamente 49
milhões de metros
quadrados de Carbon
Neutral Floors e retiramos
aproximadamente 549 mil
toneladas de créditos
verificados de redução de
emissões.

379

milhões de m2 vendidos

Desde que nossos esforços
começaram em 2002,
vendemos mais de 379
milhões de metros
quadrados de pisos neutros
em carbono em todo o
mundo e retiramos
aproximadamente 5,3
milhões de toneladas de
créditos verificados de
redução de emissões.

Saiba mais sobre nossos esforços de sustentabilidade:
interface.com/climatetakeback

sustainability@interface.com
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