
Novo site da Faber-Castell apresenta ações socioambientais da empresa 

A Faber-Castell, Associada Benemérita do Instituto Akatu, acaba de lançar o site do Programa 
Ecomunidade, com o objetivo de mostrar aos internautas os projetos socioambientais 
desenvolvidos pela empresa e divulgar o conceito dea sustentabilidade. Quem acessa a página 
encontra dicas de consumo consciente, informações sobre a importância dos cuidados 
ambientais, descrição das áreas de reflorestamento e das ações de voluntariado da empresa, 
além do seu relatório socioambiental da empresa.  

Iniciativas como a da Faber-Castell são boas ferramentas para o consumidor consciente. Ao 
publicar na internet informações e dados sobre as atividades de responsabilidade 
socioambiental, as empresas permitem que o consumidor as conheça mais a fundo, e 
estabeleça mais um novo canal de diálogo com a empresa. A adoção de atitudes mais 
transparentes por parte das empresas facilita a vida do cidadão, que dispõe de mais  subsídios 
para fazer suas escolhas de consumo. E reflete também o amadurecimento das relações entre 
a empresa, ciente de sua responsabilidade com a sociedade, e com os seus clientes, que 
podem perceber melhor o poder e o impacto do seu ato de consumo. 

Segundo Elaine Mandado, gerente de Serviços de Marketing da Faber-Castell, a idéia do 
projeto surgiu há cerca de dois anos, devido à percepção interna de que era preciso reunir e 
alinhar as ações institucionais nas áreas social e ambiental, de modo a otimizar os resultados. 
“Mais que uma estratégia de mercado, o programa Ecomunidade é uma sinalização da 
companhia sobre a importância do tema sustentabilidade em sua estrutura, que faz parte da 
filosofia da Faber-Castell desde a sua fundação, em 1761”, explica Elaine. 

A gerente ressalta que a preocupação da Faber-Castell Brasil com o meio ambiente e a 
sociedade é uma tradição herdada da matriz alemã. Ela conta que a Faber-Castell foi a 
primeira fabricante de lápis a plantar suas próprias árvores para a produção, evitando a 
derrubada de árvores nativas. Já na metade do século passado, a empresa importou sementes 
de Pinus com o objetivo de ocupar antigas pastagens que iriam fornecer a matéria-prima para 
a fábrica na Alemanha.  

Hoje, 247 anos após sua fundação, com a enorme experiência acumulada na prática, a 
empresa adota o formato digital como ferramenta para disseminar sua preocupação social e 
ambiental, e para se aproximar um pouco mais de seus consumidores. O foco central do 
Ecomunidade é estimular idéias e projetos que trabalhem em prol da sustentabilidade e que 
possam agregar valor aos diversos públicos que se relacionam com a empresa, e à assim como 
para a sociedade de modo geral. As ações de Responsabilidade Socioambiental e investimento 
social privado acontecem em diferentes áreasetores, e incluem o apoio a organizações que 
trabalham com de suporte a crianças carentes, a hospitais, a escolas públicas, a universidades, 
a sindicatos de trabalhadores e àas prefeituras de São Carlos (SP), Prata (MG) e Ibaté (SP). 

São programas como o de doação de materiais escolares produzidos pela Faber-Castell para 
estudantes da rede pública de ensino que, segundo as informações da empresa, atende 
escolas municipais do ensino básico das regiões em que existem unidades e instalações da 
empresa. 

Na área mais diretamente relacionada às questões ambientais existem ainda o Programa de 
Ecoeficiência, que prevê o reaproveitamento dos subprodutos resultantes do processo de 
fabricação do lápis, diminuindo o desperdício de matéria-prima e a geração de resíduos, além 
de projetos de conservação da fauna, flora e do solo, como os Projeto Animalis, Projeto 
Arboris, Programa de Prevenção de Pragas Florestais, entre outros.  

 



Para conhecer o programa o Ecomunidade e saber detalhes de cada projeto acesse: 
www.ecomunidade.com.br 
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