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SINÔNIMO DE
INOVAÇÃO E LIDERANÇA
A Química Amparo, empresa nacional líder em produtos de
limpeza e higiene no País, iniciou as atividades em 1950,
produzindo sabão em barra em Amparo, interior de São Paulo.
A empresa iniciou processo de expansão sob a administração
de Waldyr Beira, um dos fundadores.

Ao gerir os negócios ele aplicou estratégias
inovadoras no desenvolvimento de produto e
processos de produção e impulsionou a marca
Ypê, nome que homenageia uma das mais

belas e floridas árvores nacionais, o ipê, símbolo de
força e resistência.

Sempre em busca de inovações tecnológicas, a
empresa desenvolveu o primeiro sabão fabricado por
extrusão, à base de glicerina, translúcido, do mercado
brasileiro, o que permite seu total aproveitamento.
O sabão em barra Ypê conquistou o País e ultra-
passou as fronteiras, dando início às exportações da
Química Amparo. Atenta à diversificação e às novas
tendências de mercado, a empresa passou a ampliar
a oferta de produtos de limpeza.

No início dos anos 80 lançou o detergente para
louças Ypê. Nos anos 90, produziu o primeiro de-
tergente líquido para louças, totalmente transparente
e- em inédita embalagem transparente PET, o Ypê
Clear. Resultado de investimentos constantes em
tecnologia, também foi o primeiro do país a ter na
embalagem um rótulo que não se desmancha na
água. Há quase 10 anos Ypê é o líder no mercado
brasileiro de detergentes líquidos para louças.



NOVOS PRODUTOS

A diversificação e a ampliação
da linha de produtos ganharam
força a partir do ano 2000 com
chegada ao mercado do desinfetante
Pinho Ypê, atualmente comercia-
lizado em três versões: Tradição, Lavanda e
Citrus. No ano seguinte, a empresa incorporou a
fábrica Tecnitron, da cidade de Salto, interior do
estado, e passou a disputar o segmento de sabão em
pó com Tixan Ypê, lava roupas que já conta com
cinco novas versões: Tixan Ypê Primavera; Tixan
Ypê Maciez; Tixan Ypê Natureza; Tixan Ypê Flor
do Sol e Tixan Ypê Ação Máxima.

Desde então, a Ypê vem ampliando ainda mais
a oferta de produtos de limpeza doméstica e higiene
pessoal. Para complementar a linha de lava roupas,
chegou ao mercado no ano de 1998 o amaciante
Ypê. Atualmente, comercializado em cinco versões:
Aconchego, Carinho, Ternura, Harmonia e Energia.
A empresa começou a produzir também o desinfe-
tante Bak Ypê; além da linha Multiuso Ypê Fácil;
Lava-Roupas Líquido e lustra-móveis Lustrai Ypê.
O segmento de higiene pessoal passou a ser explorado
em 2004 com o lançamento da linha de sabonetes
Flor de Ypê. No final de 2006, a empresa entrou
para o segmento de esponja de lã de aço com a marca
Brilho Ypê.

FÁBRICAS

A Química Amparo possui unidades produti-
vas nas cidades de Amparo e Salto, interior de São
Paulo, além de Simões Filho, na Bahia. No total
são mais de 2 mil funcionários, além de centenas de
prestadores de serviços diretos e indiretos. A empresa
exporta produtos para países da América Latina,
Ásia e África.

IDENTIDADE VISUAL

Para unificar a imagem da marca Ypê e facilitar
a identificação de todos os seus produtos no merca-
do, a empresa decidiu adotar uma nova logomarca.
Em 2007, a identidade visual foi reforçada com uma
gota de água azul com a marca Ypê destacada em
branco, que substituiu a elipse na cor vermelha. O
novo símbolo representa transparência, confiança,
pureza, honestidade e limpeza, que foram atributos
associados por consumidoras à marca, detectados em

Desde a fundação da Química
Amparo, detentora da marca Ypê, em 1950,

na cidade de Amparo, interior de São Paulo, a em-
presa, genuinamente brasileira, tem a preocupação
em oferecer produtos de higiene e limpeza que
causassem o menor impacto na natureza. Baseado
neste princípio foi formulado o sabão em barra Ypê
Neutro, um produto 100% biodegradável e ecologi-
camente correto.

A empresa possui, atualmente, três unidades fa-
bris, localizadas nas cidades de Amparo e Salto, no
interior de São Paulo e em Simões Filho, na Bahia.
Em todas as plantas industriais a empresa possui
sistemas de tratamento de efluentes, a partir do qual
é feito o reúso das águas tratadas. Além disso, a em-
presa dipões também de estações de tratamento de
esgoto, completando-se, assim, um ciclo de respon-
sabilidade ambiental, uma vez que nenhum tipo de
efluente seja despejado na natureza sem que antes
tenha sido devidamente tratado. Os resíduos sólidos,
são devidamente destinados a aterros legalizados e
autorizados pelos órgãos competentes para receber
estes tipos de materiais.

SUSTENTABILIDADE PARA A YPÊ

A Ypê tem nos três pilares básicos da sustentabi-
lidade: social, meio ambiente e econômico, a diretriz
de sua atuação, visando atender às necessidades de
seus consumidores quanto à higiene e limpeza.

Como resultado desta atuação sustentável, na área
social, a Ypê recebeu o Prêmio Top Social ADVB
2008, com o projeto Núcleo Educacional SEPI,
localizado na cidade de sua sede, em Amparo-SP,
que há mais de trinta anos atende às crianças de
adolescentes carentes da cidade. Atualmente atende
a mais de quinhentas crianças e adolescentes. Ainda
contribui com diversas outras instituições como a
Santa Casa Anna Cintra, TUCCA, Fundação do
Fígado, Mansão do Caminho, entre outras.

Os produtos Ypê possuem embalagens reci-
cláveis, tensoativos biodegradáveis e há, ainda, o
constante trabalho visando à redução de peso de
suas embalagens de forma a diminuir os resíduos,
bem como a energia consumida para a produção e
transporte destes produtos, o que reduz a emissão de



CO2 na atmosfera. As embalagens de papel-cartão de
seus produtos possuem o selo FSC, o que garante o
manejo responsáve| dos recursos florestais utilizados
no processo de obtenção da matéria-prima.

Em agosto de 2008, a Ypê lançou o lava-roupas
Ypê Premium, um sabão em pó com exclusiva fór-
mula livre de fosfato. Este mineral, quando presente,
em quantidades excessivas, na água de rios, lagos e
represas os fosfates ocasionam o fenômeno conhe-
cido por eutrofização ou eutroficação, que consiste
no excesso de nutrientes - compostos químicos ricos
em fósforo - na água, o que leva
à proliferação excessiva de algas
e na conseqüente diminuição de
oxigênio na água, comprometendo
o ecossistema. Ypê Premium é o
primeiro sabão em pó que ajuda a
preservar a vida aquática.

Já na área ambiental as ações
mais públicas começaram no ano
de 2007. A natureza está presente
na essência e no nome da empre-
sa, conforme identificaram seus consumidores em
pesquisa realizada entre os anos de 2005 e 2006. O
nome Ypê faz referência à árvore símbolo do país
(o Ipê-amarelo teve sua flor reconhecida, em 1961,
como a "flor símbolo do país" através de decreto
federal). Na sede da empresa, na cidade de Amparo-
SP, ao longo das margens do Rio Camanducaia, a
Ypê possuí projeto de recuperação da mata ciliar, no
qual já foram plantadas mais de dez mil árvores.

MOTIVAÇÃO PARA
O CASO "FLORESTAS YPÊ"

Nos últimos anos o mundo vê-se às voltas com
as questões ambientais de forma mais intensa. O
aquecimento global passou a fazer parte de todas as
discussões em âmbito empresarial, governamental,
local, internacional, etc.

Foi pensando nesta crescente preocupação mun-
dial com a questão ambiental que a empresa sentiu-
se no dever de apresentar tudo que já vinha sendo
feito e fazer mais, como uma forma de retribuir à
natureza o que dela usufruímos, visando a um futuro
melhor para as próximas gerações.

Sendo assim, em junho de 2007 a Ypê aderiu ao
programa Florestas do Futuro da Fundação SOS
Mata Atlântica. O resultado desta parceria foi a cria-
ção das Florestas Ypê programa prevê patrocínio ao
plantio de 200 mil mudas de espécies nativas da Mata

A diversíficação
e a ampliação da
linha de produtos
ganharam força a
partir do ano 2000

•Atlântica, em área de 130 hectares ou o equivalente a
1,3 milhão de metros quadrados. A primeira Floresta
do Futuro Ypê será plantada na Região Metropoli-
tana de Campinas, uma das mais industrializadas e
urbanizadas do Estado de São Paulo, e trará benefícios
a todo o território brasileiro.

"O projeto reafirma os compromissos com res-
ponsabilidade socioambiental, que fazem parte da
nossa história. A empresa preocupa-se com meio
ambiente desde sua fundação, há 57 anos", destaca
Waldir Beira Júnior, Diretor da Ypê. A Floresta do

Futuro Ypê vai contribuir para
a redução do dióxido de carbono
(CO2). Com o plantio poderemos
reduzir o efeito estufa e, consequen-
temente, as mudanças climáticas, a
elevação do nível dos oceanos, que
também acarretam problemas à
saúde do homem.

Além da diminuição da poluição
ambiental, o projeto traz benefícios
sociais. O programa de refloresta-

mento com mudas nativas da Mata Atlântica pri-
vilegia regiões nas margens dos rios e APP (Áreas de
Preservação Permanente). Todo o processo é de res-
ponsabilidade da SOS Mata Atlântica, que escolhe,
define e licencia os locais de plantio e dos viveiros e
acompanha o projeto por cinco anos, com auditoria
da PriceWaterhouseCoopers. A equipe responsável
pelo manejo do viveiro, formada por pessoas da re-
gião, monta uma cooperativa, recebendo treinamento
técnico, com objetivo de manter a sustentabilidade
do projeto a longo prazo.

Como resultado e reconhecimento a estas ações
a Ypê foi eleita, em pesquisa realizada pelo Jornal
Folha de São Paulo, empresa TOP OF MIND em
Preservação Ambiental em 2007. "Reconhecemos
que nossas ações podem ser pequenas diante de tudo
o que precisa ser feito em favor do meio, mas, ao
mesmo tempo, acreditamos que é necessário fazer a
nossa parte, dar o primeiro passo em direção de um
futuro melhor", completa Waldir Beira Júnior sobre
as ações da empresa.

INTRODUÇÃO AO
PROJETO FLORESTAS YPÊ

A situação atual de cobertura florestal no bioma
Mata Atlântica é da ordem de 7% de sua área original.
Trata-se de uma das mais complexas e diversificadas
florestas tropicais, com altos níveis de endemismo
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e ao mesmo tempo, grandes pressão de redução de
habitai., tornando-se uma das áreas mais prioritá-
rias para a conservação da biodiversidade mundial
(Myers et al, 2000).

Além disso, a falta de cobertura florestal nas
margens dos cursos d'água e nascentes diminui a
qualidade da água, pois não há raízes suficientes
para fazer o papel de filtro; e a quantidade de água
também é comprometida, muitas vezes devido ao
assoreamento desses cursos, uma vez que não há
proteção contra as enxurradas (Lima, 1996).

Nesse contexto, o Programa Florestas do Futuro,
executado pela Fundação SOS Mata Atlântica, é
voltado à restauração florestal e à recuperação de
áreas, preferencialmente aquelas protegidas por lei e
que contribuem para a conservação da água e incre-
mento de biodiversidade. Visa também apoiar ações
socioambientais e capacitação técnica por meio de
atividades sustentáveis que auxiliem na conservação
da Mata Atlântica. O Programa é patrocinado por
empresas preocupadas com a proteção aos recursos
naturais, que encontram na Fundação SOS Mata

Atlântica a parce-
ria para colocar em
prática esses valores.
Dessa forma, o Pro-
grama arca com os
custos e responsabi-
lidade técnica da in-
tervenção e também
realiza atividades de
educação ambiental
nas regiões onde atua,
envolvendo também
a sociedade civil orga-

nizada, proprietários de áreas, e o Poder Público em
um programa participativo de reflorestamento.

Em sua atuação na Bacia do Médio Tietê - Cam-
pinas - SP, resultado da parceria entre a Fundação
SOS Mata Atlântica e a Ypê, objetiva a restauração
florestal de áreas que contribuam com a conservação
dos recursos hídricos, ampliação de fragmentos e
incremento de biodiversidade.

Para tanto, estão sendo plantadas o total de 45.000
mudas na Fazenda Malabar, entre estas 15.000 são
patrocinadas pela Química Amparo, apenas nesta
fazenda, sendo que outras 185.000 serão alocadas em
outras propriedades. Até o momento foi concluído o
plantio de 29.157 mudas de árvores nativas da Mata
Atlântica, do montante total.

Em junho de 2007
a Ypê aderiu
ao Programa
Florestas do
Futuro da
Fundação SOS
Mata Atlântica

ATIVIDADES REALIZADAS

Controle de Formigas Cortadeiras
Primeira atividade operacional realizada em todas

as áreas foi o controle inicial de formigas cortadeiras
(figuras l e 2), as iscas foram distribuídas por todas
as áreas a serem implantadas. As iscas utilizadas
para o controle são iscas formicidas granuladas a
base de Fipronil, procedendo-se com uma aplicação
sistemática, distribuida por toda a área na dosagem
de lOg a cada 10m2 e l0g por metro quadrado de
terra solta ao redor dos formigueiros.

Limpeza Geral da Área
Quinze dias após o combate de formigas ini-

ciou-se a roçada da área, visando rebaixar capins
e outras ervas invasoras em toda a área (figuras 3
e 4), preparando-a para a aplicação de herbicida e
tratamento de solo.

Preparo de Solo
Passados alguns dias para que o capim roçado

secasse, iniciou-se o preparo de solo da área predo-
minada por gramíneas. Foi utilizada a técnica de
cultivo mínimo onde só é preparado o solo na linha
de plantio mantendo-se a palha e a matéria orgânica
proveniente da roçada na entrelinha, diminuindo
assim, a possibilidade de erosão, aumentando a re-
sistência à compactação, diminuindo a reinfestação
por espécies competidoras e mantendo a umidade no
solo por mais tempo.

O preparo de solo foi realizado de forma meca-
nizada na maior parte da área com a utilização de
um trator equipado com uma haste subsoladora
preparando o solo a uma profundidade de 40cm.
Como o espaçamento foi definido como 3 X 2 m, o
terreno foi subsolado em linhas a cada três metros
(figuras 5 e 6).

E onde não foi possível o acesso do trator para
realizar o preparo de solo as covas foram preparadas
com um perfurador de solo manual, obedecendo ao
mesmo espaçamento do restante da área

Plantio
O plantio foi realizado utilizando a metodologia

de campo desenvolvida pelo Laboratório de Ecologia
e Restauração Florestal (LERF) que consiste na in-
trodução de linhas alternadas de plantio com espécies
de diferentes Comportamentos, que representarão os
módulos sucessionais. Para a implantação dessas
linhas, a lista de espécies nativas regionais é dividida



em dois grupos funcionais: grupo de preenchimento
e grupo de diversidade.

O grupo de preenchimento tem "como função
promover o rápido recobrimento da área, criando
um ambiente favorável ao desenvolvimento dos in-
divíduos do grupo de diversidade, ao mesmo tempo
desfavorecendo o desenvolvimento de espécies com-
petidoras como gramíneas e lianas agressivas através
do sombreamento da área de recuperação. O fato de
pertencer a um grupo funcional inicial na sucessão
não implica dizer que a espécie se encaixa no grupo
de preenchimento. Para uma espécie pertencer a esse
grupo ela deve ter como características, além do rápi-
do crescimento, a capacidade de formar copa densa
e frondosa, sendo assim uma eficiente sombreadora
do solo (Nave, 2005). Outra característica desejável
para as espécies do grupo de preenchimento é que
elas possuam florescimento e produção precoce de
sementes.

No grupo de diversidade incluem-se todas as de-
mais espécies da região, que podem ou não possuir
as características do grupo de preenchimento, mas
deve ser composto sempre por um grande número de
espécies, podendo ter poucos indivíduos por espécie.
Assim, nessa categoria podem estar incluídas espé-
cies iniciais e finais da sucessão que irão constituir
a "floresta madura" e que geralmente têm grande
interação com a fauna.

Esses grupos de plantio representam blocos de
linhas alternadas, sendo uma linha de preenchimento
e outra de diversidade. As linhas de preenchimento
são compostas principalmente por indivíduos de

espécies Pioneiras e Secundárias Iniciais (rápido
crescimento e boa cobertura), e as de diversidade
são compostas de indivíduos de espécies Secundárias
Iniciais, Secundárias Tardias e/ou Clímaces.

Resumidamente, as espécies do grupo de preen-
chimento, de crescimento mais rápido e boa cober-
tura, formam uma capoeira num curto espaço de
tempo, sob a qual as espécies do grupo de diversidade
crescerão e serão tutoradas pelas primeiras, até atingir
a condição dominante na floresta.

No plantio (figuras 10 e 11) utilizou-se da técnica
de plantio com gel. Esse gel nada mais é que um
polímero hiperabsorvente que conserva por mais
tempo a água no solo, melhorando o pegamento das
mudas e diminuindo a necessidade de irrigações.

As espécies arbóreas nativas não respondem de
imediato a uma adubação pesada. Portanto, utilizou-
se de uma adubação simples à base de nitrogênio,
fósforo, potássio mais um coquetel de micronutrien-
tes, que visa dar um suprimento nutricional que
promova um arranque inicial das plantas, com isto
aumentando as chances de sucesso do plantio

Foram utilizadas 200g do adubo por muda, sendo
o mesmo distribuído da seguinte forma: l00g em co-
veta lateral e l00g anelarmente ao redor da muda.

MANUTENÇÃO

O trabalho de manutenção das mudas já planta-
das esta sendo realizado.

Este trabalho consiste no controle de gramíneas
invasoras, irrigação e controle de formigas.
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