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Educando para o
consumo consciente
Abeaço junta-se a Gerdau e a varejista Carrefour para conscientizar população
sobre reciclagem de materiais

KLEBER PINTO

C
om a intenção de ganhar força, varejo
e indústria freqüentemente formam
parcerias de sucesso. E foi pensando
nessa premissa que a Associação
Brasileira de Embalagem de Aço
(Abeaço) encontrou na Gerdau e na
rede Carrefour aliadas para o projeto

Consumo Consciente Recicle com a Gente, lançado no
final de 2008. A idéia é estimular e sensibilizar adultos
e crianças para o consumo consciente, despertando para
a prática de separação de materiais recicláveis.
"O projeto foi idealizado pela Abeaço há um ano e bus-
cávamos parceiros para dar início aos trabalhos. Então
encontramos o Carrefour, que estava com uma vontade
enorme de fazer coleta coletiva, e a Gerdau, que colabora

financeiramente conosco", conta Thais Fagury, gerente
executiva da Abeaço.
"Fomos contatados pela Abeaço em função de já termos
uma atuação neste campo (a Gerdau é associada desde
2006 ao Compromisso Empresarial para a Reciclagem
- Cempre), atuando tanto em projetos de incentivo à
reciclagem quanto no apoio a cooperativas de catadores
de sucata", explica Heitor Beninca Bergamini, diretor
de suprimentos metálicos da Gerdau.
De acordo com a rede varejista Carrefour, "o projeto faz
parte da política de responsabilidade social da empresa, que
prioriza o desenvolvimento comunitário local, com o obje-
tivo de contribuir com programas que também atendam às
necessidades da região onde as lojas estão instaladas."
Com investimento de R$ l milhão dividido entre a Gerdau



e a Abeaço, o Consumo Consciente Recicle com a Gente
instalará estações de coleta de material reciclável em 153
lojas do Carrefour no Brasil ao longo dos próximos anos.
Em dezembro de 2008, duas unidades da rede varejista
em São Paulo - Raposo Tavares, na Grande São Paulo, e
Piracicaba, no interior do Estado - receberam as primeiras
unidades do programa.

ESTAÇÕES DE COLETA
Cada estação reúne quatro módulos de coleta separados por
latas de aço e outros metais, plástico e papel, vidro e óleo
pós-consumo. Modernas e bem sinalizadas, as bases também
explicam o destino de cada material de maneira simples e
direta, com sinalizações em braile e acesso para cadeirantes.
Mensagens espalhadas pelas gôndolas, operadores de caixa
e colaboradores das lojas orientam os consumidores sobre a
importância de reciclar.
Já as estações infantis ainda contam com um módulo
sazonal, que pode receber doações de livros, roupas e
brinquedos dependendo da necessidade da região e do
momento em que a estação é instalada. "As crianças ficam
com monitores que explicam como é feito o descarte e
como ele é importante para o meio ambiente. Somente
nos dois primeiros finais de semana do projeto, nas lojas de
Piracicaba e Raposo, 700 crianças participaram da ação",
contabiliza Thais em tom de celebração.
Segundo a representante da Abeaço, o projeto deve recolher
3,5 mil toneladas de resíduos durante este ano. Em 2007, a
associação registrou a produção de 19 bilhões de tampas e
componentes de lata de aço, sendo sete bilhões somente do
corpo da lata. Deste total, 49% foi reciclado no ano passado

Estação de reciclag

(veja quadro à página 38 com demonstrativo desde 2002).
"O volume de entrega de material pelo consumidor final
já superou nossas expectativas, o que demonstra que as
pessoas estão mais conscientes", af irma Thais.
"A Gerdau tem como principal matéria-prima a sucata
ferrosa e, por isso, se sente responsável por contribuir
com a reciclagem deste material. Em 2007, a empresa
reciclou 12,8 milhões de toneladas de sucata, 23,3% a
mais em comparação ao ano anterior. A empresa é hoje
a maior recicladora da América Latina e, no mundo,
reaproveita mais de 16 milhões de toneladas de sucata
anualmente", contabiliza Bergamini.

Fonte: Abeaço

COOPERATIVAS
Cada loja do Carrefour participante do projeto recebe o
cadastro de urna associação coletora de resíduos. Esta,
por sua vez, vende o material para grandes empresas de
aço. No caso do óleo de cozinha, o resíduo é levado para
a Universidade de São Paulo, onde o Departamento de
Química o transforma em biodiesel.
O diretor de suprimentos metálicos da Gerdau ressalta
que a própria empresa compra o material de associa-
ções de catadores. "Ao util izar sucata, a Gerdau auxilia
na redução da quantidade do material depositado em
aterros e locais inapropriados. A adoção de um processo
produtivo que emprega a sucata como principal matéria-
prima contribui para a diminuição do uso de energia e,
consequentemente, das emissões de CO2. Além disso,
a atividade de coleta e processamento de sucata tem
um importante papel social, pois gera oportunidades
de trabalho a milhares de pessoas."



meio ambiente

Thais conta que, à época da estru-
turação do projeto, consultou os
associados da Abeaço em busca de
aprovação. "No final de dezembro,
apresentei o projeto, e todos apoia-
ram. Eles veem a iniciat iva com
bons olhos porque a embalagem
de aço é sustentável. O aço é um
material de autosseparação e sua
embalagem tem curto período de
degradação", argumenta.

OUTRAS INICIATIVAS
A gerente executiva da Abeaço des-
taca que projetos como o Consumo
Consciente Recicle com a Gente
dão maior visibilidade para a em-
balagem de aço, que sofreu retração
na década de 1990, quando perdeu
mercado para o plástico.
"Para 2009, vamos ins ta lar mais
estações em 14 lojas do Carrefour.
As duas unidades operantes nos
serviram de aprendizado, tanto que
o volume de material doado nos fez
elevar o número de coletas ao dia",
recorda Thaís. "Como a estação é
trabalhosa e requer estudo de es-
paço, vamos fazer cada uma com
cautela".
A Gerdau, além da iniciativa em
parceria com a Abeaço, participa
hoje de diversos projetos de cons-
cientização e educação ambiental
por meio do Instituto Gerdau, que
coordena as diretrizes e políticas
da empresa em responsabilidade
social. "Um exemplo é o programa
de incentivo e apoio para a criação
e gestão de cooperativas de cata-

dores de sucata. A empresa fornece
maquinário, uni formes e equipa-
mentos de proteção ind iv idua l ,
além de assessoria para implantação
e gerenciamento das instituições",
relata Bergamini.
Segundo o diretor da empresa, "os
cooperados recebem capacitação nas
áreas de segurança, tratamento do
lixo e assessoria jurídica. Toda a sucata
ferrosa gerada pelas cooperativas, não
importando a quantidade, é comprada
pela Gerdau, movimentando assim o
crescimento das comunidades onde as
cooperativas estão instaladas, gerando
empregos e garantindo a receita das
entidades."
As ações do Insti tuto Gerdau já be-
neficiaram diretamente 500 pessoas
por meio de cooperativas de sucata
de 13 municípios em todo o Brasil,
entre eles Divinópolis e Barão de
Cocais (MG), Salvador (BA), Char-
queadas (RS) e Araucária (PR).
Já o Carrefour mantém diversos pro-

gramas de educação ambiental. Todo
o mês de junho, por exemplo, a rede
celebra o Mês do Meio Ambiente, que
tem por objetivo mobilizar clientes,
funcionários e familiares em atividades
que promovem a reflexão e a consci-
ência na defesa e proteção ao Meio
Ambiente.
Outro projeto da rede é o Mutirão do
Lixo Eletrônico em parceria com a Se-
cretaria do Meio Ambiente do Estado
de São Paulo. Em 2008, 76 unidades
Carrefour, entre hipermercados e su-
permercados, foram postos de coleta de
celulares, baterias e pilhas recarregáveis
sem utilidade.
Além disso, a rede ainda disponibiliza
22 lojas (entre São Paulo e Campinas)
para o Projeto Repensar, que promove
a reciclagem de isopor, realiza a coleta
seletiva, processando o volume, de
lixo gerado internamente e, nas lojas
de Ribeirão Preto (SP), conta com o
programa de reutilização do óleo de
cozinha dos clientes. B
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