






Vitrine
A gráfica Oceano foi funda-

da em 1997. Pertence ao Grupo
Escala de Publicações, que é
comandado pelo empresário
Hercílio de Lourenzi. A Oceano
tem capacidade para impri-
mir 70 mil toneladas de
papel por ano que são trans-
formadas em revistas, livros e
tablóides. Imprime tanto para
as empresas do Grupo ao qual
pertence como para o merca-
do publicitário e editorial do
Brasil e do exterior.

O parque gráfico da Oceano,
considerado um dos mais mo-
dernos da América Latina, es-
tá instalado no município de
Cajamar, na grande São Paulo,
distante 30 km do centro da
capital paulista.
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Tintos Coral
Para as Tintas Coral, ser social-

mente responsável é estabelecer
metas compatíveis com o desenvol-
vimento sustentável da sociedade,
preservando os recursos ambientais.
Em suas fábricas, a Coral utiliza
embalagens PET (polietileno teref-
talato) na composição de matérias-
primas. Em três anos, a companhia
usou cerca de 35 milhões de garrafas
recicláveis PET. O processo traz be-
nefícios ao meio ambiente, uma vez
que as garrafas deixam de ser joga-
das na natureza, e representa a eco-
nomia de recursos na fabricação de
produtos.

As embalagens são provenientes
de acordos com fornecedores e coo-
perativas de coletores de garrafas. A
empresa também conserva uma área
de 700 mil m2 de Mata Atlântica na
fábrica paulista; promove a coleta
seletiva de lixo entre seus funcioná-
rios; possui um programa rígido de
controle de resíduos, não poluindo,
de nenhuma maneira, o meio em
que atua; trata e reutiliza a água an-
tes de devolvê-la ao meio ambiente
e estimula o consumo consciente da
água e da energia; além de praticar
a produção sustentável e realizar
constantes trabalhos de pesquisa
para desenvolver produtos cada vez
mais amigáveis a natureza.

Alcoa
A Alcoa foi novamente nomeada,

este ano, uma das empresas mais
sustentáveis do mundo. É a terceira
vez consecutiva que a companhia
aparece na lista anual da Global
100, divulgada durante o Fórum
Econômico Mundial, em Davos,
Suíça.

A Alcoa foi reconhecida como
um dos maiores exemplos de prá-
ticas empresariais sustentáveis pe-
lo seu desempenho e por sua atu-
ação estratégica na forma de tra-
tar questões sociais e ambientais.
"Incorporamos o comportamento
sustentável às nossas práticas em-
presariais, parcerias e participa-
ção com as comunidades. Nós, da
Alcoa, vemos a sustentabilidade
como uma conseqüência simultâ-
nea de êxito financeiro, excelência
ambiental e responsabilidade so-
cial. Isso oferece benefícios de longo
prazo às partes que atuam conosco.
Esse reconhecimento dá impulso a
nossas iniciativas", diz o chairman
e CEO da Alcoa, Alain Belda.
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