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 Missão

Movimentar marcas extraordinárias entregando com excelência  
e utilizando o “design” como ferramenta para gerar experiências 

incríveis de consumo e relacionamento “no varejo”. 



 Visão

Inspirar times com talentos extraordinários a inovar constantemente, 
em um ambiente de eficiência, excelência, profissionalismo e bem estar. 



Propósito

Buscamos (com vontade) a excelência em atender marcas extraordinárias 
e desenvolver talentos que entregam soluções inteligentes para o varejo. 

Queremos ser protagonistas no “Design no Varejo” para que o cliente nos 
identifique como parte fundamental do seu processo, organizando e 

solucionando seus problemas e informações. 
  

Não sermos a maior [empresa], mas a melhor para marcas extraordinárias. 

O que nos move?
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Valores e Princípios

Honestidade 
Respeito às pessoas e seus direitos 

Assumir Responsabilidades 
Excelência e Seriedade na Entrega 

Sinceridade para uma Gestão Transparente 
Determinação e disciplina 

Sustentabilidade: Econômica, Ambiental e Social

Ética

Como nos Movemos?
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AUDITORIAS - RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A MovMent é constantemente auditada por clientes globais que focam suas operações em empresas éticas. 
As certificações valem internacionalmente e são feitas por empresas independentes. Em todas as categorias, a MovMent foi aprovada.



CERTIFICAÇÃO FSC® - CADEIA DE CUSTÓDIA 

O Forest Stewardship Council® (FSC®) [Conselho de Manejo 
Florestal] é uma organização global sem fins lucrativos dedicada à 
promoção do manejo florestal responsável em todo o mundo. O 

FSC® define as normas com base nos princípios acordados para 
o manejo florestal responsável que são sustentadas pelas partes 

interessadas em questões ambientais, sociais e econômicas. 

Os produtos MovMent são feitos de material proveniente de 
florestas bem manejadas certificadas FSC® , materiais reciclados 

e de outras fontes controladas.  

  

Ao escolher este produto (MADEIRA),  
você está apoiando o manejo  

responsável das florestas do mundo.  

 



CERTIFICAÇÃO FSC® - CADEIA DE CUSTÓDIA 

 

  
APCER ʹ Associação Portuguesa de Certificação 

Ž͛WŽƌƚŽ��ĞƐƐĂ�>ĞŝƚĞ��ŽŵƉůĞǆ�ͮ�ZƵĂ��ŶƚſŶŝŽ��ĞƐƐĂ�>ĞŝƚĞ͕�ϭϰϯϬ�- 1º Esq. 
4150-074 Porto 

www.apcergroup.com 
 

Acreditación ASI-ACC-072 

Accreditation ASI-ACC-072 

 

A validade deste certificado deve ser verificada em 
https://info.fsc.org 
The validity of the present certificate shall be checked at 
www.fsc-info.org. 

-044 | Accreditation FSC-ACC-044 

José Leitão 
CEO 

Data da primeira emissão  2021-12-28   
Date of first issue:  
Versão 1 
Version 
Emitido em 2021-12-28 
Date of issue 
Válido até 2026-12-27 
Valid until  

 
 
 
 
 
 
ANEXO AO CERTIFICADO NÚMERO APCER-COC-150927   NÚMERO LICENÇA FSC®C173369 
Annex to the Certificate Number         FSC® License Number   

 
 

Matriz  
Head Office 
APCER-COC-150927-A 
Rua Osasco, 300 - UE4 
Parque Empresarial Anhanguera 
07.753-040 Cajamar | SP 
BRASIL 
 

Fabricação de gôndolas, backwalls, quiosques, 
displays e personalização de lojas e casas em geral; 
Manufacture of gondolas, backwalls, kiosks, displays and 
customization of stores and homes in general. 

Inovacril Industrial Ltda. 
Inovacril Industrial Ltda. 
APCER-COC-150927-B 
Rua Osasco, 300 - UE4 
Parque Empresarial Anhanguera 
07.753-040 Cajamar | SP 
BRASIL 
 

Fabricação de gôndolas, backwalls, quiosques, 
displays e personalização de lojas e casas em geral; 
Manufacture of gondolas, backwalls, kiosks, displays and 
customization of stores and homes in general. 

Movmee Design Eireli 
Movmee Design Eireli 
APCER-COC-150927-C 
Etelvino Inocencio da Silva, 142 
Jordanesia 
07.750-000 Cajamar | SP 
BRASIL 
 

Fabricação de gôndolas, backwalls, quiosques, 
displays e personalização de lojas e casas em geral; 
Manufacture of gondolas, backwalls, kiosks, displays and 
customization of stores and homes in general. 

 

Certificado | Certificate multisite | Página 1|1 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo ao Certificado 
Annex to Certificate 

 

  
APCER ʹ Associação Portuguesa de Certificação 

Ž͛WŽƌƚŽ��ĞƐƐĂ�>ĞŝƚĞ��ŽŵƉůĞǆ�ͮ�Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq. 
4150-074 Porto 

www.apcergroup.com 
 

Acreditação ASI-ACC-072 

Accreditation ASI-ACC-072 

 

José Leitão 
CEO 

A validade deste certificado deve ser verificada em 
info.fsc.org 
The validity of the present certificate shall be checked at 
info.fsc.org 

Acreditação FSC-ACC-044 | Accreditation FSC-

 
 
 
 
 
 
NÚMERO APCER-COC-150927       NÚMERO LICENÇA FSC®C173369 
Number           FSC® License Number   

 

MOV DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. 
Rua Osasco, 300 - UE4 

Parque Empresarial Anhanguera 
07.753-040 CAJAMAR | SP - BRASIL 

 
implementou um sistema de cadeia de custódia FSC® que cumpre os requisitos do Forest Stewardship 

Council®, definidos nas normas  
has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards 

 

FSC STD 40-004 V3-0 + FSC STD 40-003 V2-1 
 

para o âmbito de fabricação de gôndolas, backwalls, quiosques, displays e personalização de lojas e 
casas em geral; 

for the scope of manufacture of gondolas, backwalls, kiosks, displays and customization of stores and homes in general. 

 
Este certificado é complementado por um anexo com 1 página. A lista de grupos de produtos incluídos no âmbito do certificado pode ser obtida, 
sob pedido, junto da APCER ou consultada em www.fsc-info.org. Este certificado não constitui uma evidência que um determinado produto, 
fornecido pelo detentor deste certificado, seja um produto certificado FSC (ou de madeira controlada FSC). Os produtos oferecidos, expedidos ou 
vendidos pelo detentor do certificado apenas podem ser considerados como abrangidos pela certificação FSC quando a alegação FSC requerida é 
expressamente colocada nas faturas e guias de remessa. A APCER mantém a propriedade deste certificado e das suas cópias que devem ser 
devolvidos sob pedido da APCER. 
 
This certificate has an annex with 1 page. The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER 
or verified in www.fsc-info.org. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-
certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this 
certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. This certificate remains the property of APCER. All 
copies must be returned to APCER upon request. 

 

 

 

 

Certificado 
Certificate 

Data da primeira emissão  2021-12-28   
Date of first issue:  
Versão 1 
Version 
Emitido em 2021-12-28 
Date of issue 
Válido até 2026-12-27 
Valid until  
 



ECOVADIS ®  

Atualmente contamos com certificado Bronze - Ecovadis ® por nossas ações de 
Sustentabilidade
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ECOVADIS ®  
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PACTO GLOBAL DA ONU  

Em 2021 assumimos o compromisso com o Pacto Global da ONU onde apoiamos os 10 
princípios sobre Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Combate à corrupção. 
Cada vez mais em busca de nos envolver em projetos cooperativos que promovam amplos 
objetivos no desenvolvimento do Desenvolvimento Sustentável.



1 - Respeitar e Apoiar a proteção dos Direitos Humanos reconhecidos Internacionalmente; 

2 - Assegurar a não participação da empresa em Violações dos Direitos Humanos; 

3 - Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; 

4 - Eliminar todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; 

5 - Erradicar todas as formas de trabalho infantil da sua cadeia produtiva; 

6 - Estimular práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no emprego; 

7 - Assumir práticas que adotem uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 

8 - Desenvolver iniciativas e práticas para promover maior responsabilidade ambiental; 

9 - Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente responsáveis; 

10 - Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e suborno.



Resultados  
2021



PROCESSO PRODUTIVO 
APROVEITAMENTO DE MATERIA PRIMA

94%  
Utilizado no processo produtivo. 

4% 
Resíduos Reutilizados. 

Sobra e retalhos utilizados em embalagens, 
apoios para mobiliário durante processo logístico 
ou novos produtos para uso interno. 

2% 
Resíduos Descartados 

Resíduos Descartados em pó, resultado de 
operações de corte e usinagem. Ou pequenos 
retalhos sem possibilidade de manter 
características de resistência e usuabilidade. 
Descarte realizado com certificado de destino e 
por empresa homologada.

PAINEL MDF LAMINADO DECORATIVO PINTURA

90%  
Utilizado no processo produtivo. 

7% 
Resíduos Reutilizados. 

Sobra e retalhos utilizados em Ferramentas de 
Aplicação de Colas, Réguas ou gabaritos para 
novas peças. 

3% 
Resíduos Descartados 

Resíduos Descartados em pó, resultado de 
operações de corte e usinagem. Ou pequenos 
retalhos sem possibilidade de manter 
características de resistência e usuabilidade. 
Descarte realizado com certificado de destino e 
por empresa homologada.

92%  
Utilizado no processo produtivo. 

0% 
Resíduos Reutilizados. 

Sobra e retalhos utilizados em embalagens, 
apoios para mobiliário durante processo logístico 
ou novos produtos para uso interno. 

8% 
Resíduos Descartados 

Resíduos Descartados em pó, resultado de 
operações de corte e usinagem. Ou pequenos 
retalhos sem possibilidade de manter 
características de reistência e usuabiliadade. 
Descarte realizado com certificado de destino e 
por empresa homologada.



LOGÍSTICA REVERSA E RECICLAGEM DE ACRÍLICO 

Desde 2018 a Movment com seu Programa de LOGÍSTICA REVERSA, retira sem custos para os clientes finais os displays e 
acrílicos nas lojas que seriam destinados à descarte. Os Updates são realizados pelas marcas e o material coletado é 
separado e destinado para a correta reciclagem. 
O Acrílico e o PS, que representam cerca de 95% desses resíduos, apresentam os indicadores abaixo:

Material Volume Des/nado à 
Reciclagem (KG) Data

Acrílico 750 26/09/2018
Acrílico 556 06/01/2019
Acrílico 419 06/05/2019
Acrílico 420 26/06/2019
Acrílico 426 09/10/2019
Acrílico 354 03/06/2020
Acrílico 401 06/07/2020
Acrílico 557 09/12/2020
Acrílico 515 10/03/2021
Acrílico 733 02/06/2021
Acrílico 845 15/09/2021
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PS 229 15/09/2021



COLETA SELETIVA

Ações Internas e Institucional de separação de resíduos. 
Plástico / Metal / Papel / Orgânicos



SEGURANÇA NO TRABALHO
Sinalização e comunicação clara em todos os ambientes,  
focando a segurança, o bem estar e a  
integração de todos os setores.



BEM ESTAR

Ações Internas de promoção do bem estar, envolvimento em campanhas

Redução no consumo de 
plástico com o uso de 
copos reutilizáveis

Campanha  
Novembro Azul 



PROGRAMA EMPRESA CIDADÃ

O Programa Empresa Cidadã, mantido pela Receita 
Federal, concede benefícios fiscais a empresas que 
oferecem aos funcionários o prolongamento da licença-
maternidade e da licença-paternidade. 



Politica de Qualidade MovMent

O Grupo MovMent busca a excelência em atender marcas extraordinárias e desenvolver talentos que entregam soluções 
inteligentes para o varejo, aliados à melhoria contínua dos seus processos visando a melhor qualidade dos seus produtos 
finais e serviços dedicados ao cliente. 

A atuação da sua alta direção e dos times que formam o corpo profissional da MovMent, buscam o comprometimento de 
seus parceiros e fornecedores com os mais altos padrões de qualidade, tornando todos os processos dinâmicos e 
evolutivos, afim de garantir o cumprimento da nossa politica de qualidade. 

A capacitação contínua, o atendimento à legislação e o respeito ao ser humano e aos recursos naturais, são fatores 
inegociáveis na busca pela qualidade. 



Politica Ambiental - Grupo MovMent

O Grupo MovMent, em suas atividades de fabricação de móveis com predominância de madeira, busca a sustentabilidade dos seus negócios, atuando na 
gestão responsável dos aspectos ambientais inerentes à natureza. Com sua Política Ambiental reafirma o compromisso como empresa ambientalmente 
responsável e busca ser referência no mercado onde atua. 

Gestão  
✓ Usar de forma racional e sustentável os recursos naturais, matérias-primas e insumos necessários aos processos de produção;  
✓ Desenvolver e ofertar produtos que possibilitem o uso racional dos recursos naturais;  
✓ Prevenir a poluição e riscos ambientais decorrentes de suas atividades e atuar para reduzir as emissões de gases de efeito estufa com soluções técnicas e 
inovadoras, mitigando os seus impactos;  
✓ Cumprir a legislação aplicável às suas atividades, produtos e serviços, atender aos compromissos voluntários assumidos pela organização e estabelecer 
procedimentos para garantir que insumos de origem ilegal não sejam utilizados;  
✓ Proteger a biodiversidade, as nascentes e os cursos de água, bem como conservar o solo cultivado, medidas inerentes ao manejo das plantações florestais;  
✓ Realizar a gestão de resíduos de modo convergente aos conceitos de redução, reciclagem e reuso. Melhoria contínua Buscar a melhoria contínua de seu 
desempenho ambiental por meio de modelos de gestão, avaliação periódica de resultados, inovações e tecnologias;  
✓ Assegurar a incorporação de práticas e processos que visem à saúde e segurança ocupacional dos colaboradores nas atividades da empresa;  
✓ Implementar programas de treinamento e capacitação que conduzam à adoção de comportamentos seguros, saudáveis e de respeito ao meio ambiente;  
✓ Estabelecer as ferramentas de gestão específicas à natureza e dimensão de cada princípio em todas as unidades de negócios da organização.  

Comunicação  
✓ Manter canais de comunicação com partes interessadas sobre os aspectos ambientais, sociais, produtos e serviços;  
✓ Documentar e divulgar os escopos e resultados alcançados no atendimento aos compromissos socioambientais, assumidos voluntariamente pela empresa.  


