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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
 
 
 

A N E X O II 
 
 

Indicação de Empresa para ser galardoada 
com a Medalha do Mérito do Sistema 
CONFEA/CREAs. 

 

1 - Proponente: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Caçador - ADEAC 

  

2 - Entidade/Instituição: Viposa S/A 

 
 

3 - Atividade: Curtimento e outras preparações de couro 
 

 

4 - Data da Fundação: 25/08/1954 
 

 

5 - Endereço: R. Dr. Moacir Sampaio, 532 - Berger, Caçador - SC, 89500-253 
 

6 - Telefone: (49) 3561-1000 
 

  

7 - Dirigente responsável: Elias Seleme Neto (Diretor Presidente) 
 

 

8 - Resumo das principais atividades desenvolvidas: 
 
Desde sua fundação em 1954 sob a denominação de Berger e Cia Ltda, a VIPOSA S/A está estabelecida 

na cidade de Caçador, no estado de Santa Catarina, Sul do Brasil e atua nos ramos de couro e calçado.  

Durante sua história a Empresa vem trabalhando nos processos de industrialização, comercialização e 

exportação de couros, derivados, subprodutos e manufaturados de calçados e cabedais.  

A VIPOSA atua no mercado brasileiro, porém com forte presença no Mercado Europeu, Alemanha, Holanda, 

Áustria, França. Além de Estados Unidos, México e Colômbia. Na Ásia os países parceiros comerciais são 

China, Japão, Hong Kong, Vietnã, Taiwan, Índia, Cingapura e Tailândia.  

Foi com a logística integrada, o esforço conjunto de seus colaboradores, o planejamento estratégico e a 

reputação sólida que ganhou espaço nestes mercados diversificados.  

A evolução conquistada se destaca ao longo dos anos, devido à eficiência, as relações de longo prazo, 

investimentos na área tecnológica, modernização e ampliação das plantas industriais.  

O resultado disto é que hoje a empresa conta com duas filiais, uma em Várzea Grande MT e outra em Nova 

Andradina MS. Nestas filiais a Viposa realiza a produção de WET BLUE, produto que é utilizado como matéria 

prima para a produção do couro acabado.  

Na industrialização de calçados de segurança a empresa cria projetos de acordo com as necessidades de 

cada ambiente de trabalho, buscando entender a operação de seus clientes.  
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Força de trabalho, motivação e valorização na busca constante da qualidade de vida dos profissionais da 

empresa são fatores que fortalecem a evolução. Isto reflete o sucesso de um o grupo que está no mercado há 

67 anos. 

9 - Feitos relevantes: 
A Viposa é uma empresa cujos acionistas são todos Engenheiros e como resultado da preocupação 

constante com a excelência, tecnologia, inovação e o compromisso com os parceiros, colaboradores, clientes e 

consumidores, a VIPOSA mantém desde 1998 a Certificação ISO 9001:2015, possui também a certificação 

LWG (Leather Working Group), categoria GOLD, conquistada em 2021, o que demonstra o envolvimento e a 

responsabilidade na conservação ambiental.  

 Cientes de sua responsabilidade social e econômica a Viposa participa de projetos que contribuem para 

melhoria da qualidade de vida da comunidade, entre eles: 

• Projeto de Arte e Educação: A Viposa mantém o projeto de Arte e Educação pra crianças de 04 a 08 

anos de idade, filhos de colaboradores ou moradores da comunidade. Funcionando no contraturno do ensino 

regular, o projeto atende em torno de 40 crianças que acompanhadas de professores especializados realizam 

diversas atividades de arte e educação compatíveis com sua idade. 

• Programa Menor Aprendiz: A Viposa oferece em convênio com o SENAI/SC uma ampla grade de cursos 

gratuitos, para jovens maiores de 14 anos e menores de 24 anos, para que esses jovens tenham uma 

experiência de primeiro emprego em suas vidas e ingressem mais cedo no mercado de trabalho. 

• Rede de Inclusão: A Viposa participa do projeto de inclusão junto com a ACIC e a FIESC/Caçador o qual 

visa incluir pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS no ambiente de trabalho, assim como, buscar 

melhorias nos demais ambientes aos quais os mesmos estão inseridos. 

• Visitas de Instituições de Ensino: Para proporcionar a comunidade acadêmica a vivência a realidade 

industrial em todos os aspectos, a Viposa abre suas portas e recebe diversas instituições anualmente para visitas 

técnicas que acontecem no Parque Fabril, áreas como Engenharias consegue visualizar diversas aplicações da 

área. 

• Escolinha de Futebol: Fundada em 2013 com o objetivo de fomentar o esporte entre toda a sociedade 

da região, a escolinha atende tanto os filhos dos funcionários quanto outras crianças que desejam praticar o 

esporte. Atualmente cerca de 90 crianças tem acesso a Escolinha de Futebol e ao todo mais de 300 crianças já 

participaram do projeto. 

• Responsabilidade Ambiental: A sustentabilidade é um dos pilares da Viposa, desta forma, a visão 

sustentável orienta a empresa na maneira que atua, seja nos negócios, no meio ambiente ou na sociedade. A 

Viposa busca investir continuamente na preservação do meio ambiente. As unidades possuem Estação de 

Tratamento de Efluentes pelo sistema biológico, disposição de resíduos sólidos e coleta seletiva para reciclagem 

de materiais. Além disso, a Viposa possui reflorestamento próprio, tornando-a autossustentável em biomassa 

para a geração da energia que consome, trabalhando sempre em conjunto com o desenvolvimento do ambiente 

em que estão inseridos. 

• Orquestra popular em convênio com Amimu (associação dos amigos da música de Caçador). 

 A Viposa participa de diversas atividades sociais em parceria com outras instituições, bem como realiza 

doações para melhorias e bem-estar da comunidade, como exemplos podem ser citadas a participação e 

incentivo aos colaboradores na Corrida do Bem, doação realizada ao Conselho Municipal do Idoso, Doação ao 

Hospital Maicé, Doações ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador, entre outras. 
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10 - Informações complementares: 

 

Atualmente a empresa possui 1300 colaboradores, entre esses, possui profissionais de todas as áreas da 

engenharia em seu quadro de colaboradores, tais como Engenheiros Mecânicos, Eletricistas, Ambientais e 

Sanitaristas, Agrônomos, de Segurança do Trabalho, entre outros. 

Cabe ressaltar que a empresa disponibiliza recursos aos colaboradores que desejarem aprimorar sua 

escolaridade para Ensino Fundamental, Médio, Superior e Especializações. 

Além disso, o esporte é incentivado através da disponibilidade de espaço e treinadores de futebol e voleibol. 

Além de treinos as equipes participam de competições na cidade e região. 

A empresa Viposa mantém uma creche para acolher os filhos durante a jornada de trabalho. Inaugurada 

desde janeiro de 2006 a creche oferece toda segurança e estrutura necessárias para as crianças. Atualmente 

60 crianças, filhos de colaboradores e pessoas da comunidade são assistidas pela creche. Desde sua fundação 

mais de 800 crianças já usufruíram deste projeto. 

Seja por prazer, seja para estudar ou para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza 

o raciocínio e a interpretação. Para disseminar essa prática foi fundada em 2017 a biblioteca VIPOTECA. Conta 

com mais de 700 títulos diversos assuntos os quais, ficam à disposição dos colaboradores para empréstimos. 

O Parque Industrial da Viposa possui aproximadamente 59.600 m2 de área construída, acompanhando 

constantemente as inovações tecnológicas. 

No Curtume Caçador possui infraestrutura e máquinas modernizadas anualmente com reinvestimento dos 

lucros. Ampla aplicação de Internet industrial e indústria 4.0, para gerenciamento on-line de produção, 

produtividade, manutenção, consumo de produtos químicos, e estoques. Possui rastreamento do couro e 

monitoramento das fazendas de origem, do ponto de vista ambiental e social. 

No Curtume Nova Andradina (MS) (em construção) – a obra está seguindo nível ouro de certificação de 

construção verde LEED. Além de todos os conceitos já implementados na matriz. 

No Curtume Várzea Grande (MT) - Possui sistema único de limpeza de gases da estação de tratamento para 

eliminação de mau cheiro e redução de impacto ambiental. Também possui certificação LWG nível ouro. 

 


