
Responsabilidade
Social e Ambiental
na prática
Neste número, a Revista Abigraf dá continuidade à
publicação dos cases inscritos no 1o Prêmio Abigraf
de Responsabilidade Socioambiental, com as
empresas Emibra, Graphoset, Grupo RBS e Holográfica.
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R ealizado pela primeira vez em
2008, o Prêmio Abigraf de Res-
ponsabilidade Socioambiental de-
monstrou ser uma iniciativa mais

do que bem-vinda, dada a forte adesão
das empresas do setor: nada menos que
22 projetos, oriundos de cinco estados,
foram inscritos. Esta grande represen-
tatividade pode ser um sinal de que a
iniciativa da Abigraf Nacional era o ges-
to que faltava para que estas empre-
sas possam demonstrar, na prática, as
ações que vêm adotando para dar sua
parcela de contribuição à sociedade e
ao meio ambiente — e muitas delas o
fazem há um bom tempo.

Nesta edição, apresentamos três
projetos inscritos na categoria Respon-
sabilidade Social, pela Emibra, de Su-
zano (SP), a Graphoset e o Grupo RBS,
ambos do Rio Grande do Sul. Na catego-
ria Responsabilidade Social, falamos da
Holográfica, do Rio de Janeiro.

EMIBRA

Concorrendo ao Troféu Abigraf de Res-
ponsabilidade Ambiental "Orlando
Villas Boas", o case "Sustentabilidade
Ambiental, um Bem Necessário" foi im-
plementado em toda a linha de produção
da Emibra Indústria e Comércio de Em-
balagens, de Suzano (SP). Com este pro-

jeto, a empresa tem o objetivo de dar sua
contribuição no sentido de desacelerar o
aquecimento global, além de apresentar
as certificações relativas à responsabili-
dade ambiental conquistadas — ISO 9001,
ISO 14001 e o selo FSC — e as políticas am-
bientais internas, fundamentadas nos
princípios dos "3R" (Redução de consu-
mo, Reutilização de materiais e Recicla-
gem de rejeitos). Durante a inscrição do
prêmio, a Emibra estava em processo de

implantação do Projeto Neutralização
Gás Carbônico, que tem a finalidade de
promover a Neutralização de CO2, cujo
objetivo é compensar as emissões de Ga-
ses do Efeito Estufa (GEE), provenientes
de sua frota, do transporte dos colabo-
radores, do lixo e de materiais de consu-
mo em geral, o que resultou na obtenção
do selo Carbon Free. A Emibra deverá
fazer essa compensação com o plantio
de 2.289 árvores em áreas degradadas
de Mata Atlântica, assim contribuindo
para desacelerar o aquecimento global,
e reforçando seu compromisso de res-
ponsabilidade ambiental. A empresa se
preocupa em preservar o meio ambien-
te, reduzir o desperdício de recursos na-
turais e desenvolver práticas para corre-
to gerenciamento dos efluentes líquidos
e resíduos sólidos.

GRAPHOSET

A Graphoset, de Santa Cruz do Sul (RS),
inscreveu o case "Uma Declaração de
Paz com a Natureza". A empresa, que
está em fase de certificação de seus
processos industriais, é especializada
na produção de impressos que utilizam
como matéria-prima o papel reciclado.
Além de tintas à base de óleos vegetais,
são empregadas diferentes medidas de



produção mais limpa (P+L), programas
de redução ou anulação na emissão de
gás carbônico, reciclagem, conscientiza-
ção de funcionários e prestígio a clien-
tes que adotam regras de preservação
do meio ambiente.

Como resultado dessa política, em
2008 a empresa consumiu 113,2 tone-
ladas de papel reciclado e 595 quilos de
tinta à base de óleos vegetais. Cada to-
nelada de papel reciclado utilizado na
indústria reduz a emissão de 300 kg de
gás carbônico, 850 kWh de energia; e 48
metros cúbicos de água. Desta forma, a
Graphoset contribuiu com a redução de
consumo de 96.000 kWh de energia; eco-
nomizou 5.424 metros cúbicos de água;
e evitou o lançamento de 33,9 toneladas
de CO2 na atmosfera.

GRUPO RBS
Com o case "Programas de Gestão Am-
biental em 'A Notícia'", o Grupo RBS, que
atua no Rio Grande do Sul e em Santa Ca-
tarina, apresentou os resultados obtidos
com a implantação do sistema de gestão
ambiental no jornal A Notícia, que obte-
ve a ISO 14001, em 2002 (sendo recertifi-
cado em 2005 e 2008). Todos os colabo-
radores, da diretoria à base operacional,
estão comprometidos com a política
ambiental da empresa. Entre as medi-
das adotadas, além da reciclagem, cole-
ta seletiva e racionalização de energia e
de água, o Grupo construiu uma esta-
ção própria para tratamento de efluen-
tes e instalou um sistema de recircula-
ção de água na área de pré-impressão,

que reduziu em 95% o consumo de água.
Além disso, ao atingir a eficiência no tra-
tamento do esgoto sanitário — por meio
dos programas relacionados ao reuso de
águas residuárias pós-tratamento, apro-
veitamento de águas pluviais e campa-
nhas de educação ambiental —, a em-
presa diminuiu em 5% o volume de água
consumida em 2008, na comparação
com o ano anterior.
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HOLOGRÁFICA
Inscrita na categoria "Social" do Prê-
mio, concorrendo ao Troféu Abigraf de
Responsabilidade Social "Hasso Weisz-
flog", a Holográfica, do Rio de Janeiro,
apresentou case vinculado ao Instituto
de Apoio e Assistência Social Casa do Pa-
pai Noel, criado há mais de 30 anos. Ini-
cialmente voltado a visitar instituições
de caridade, hospitais, creches, asilos
e orfanatos no período de Natal, com a
distribuição de presentes, o projeto cres-
ceu e hoje está constituído como Orga-
nização da Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip), cuja presidência é ocu-
pada por Antônio Ivo Daflon, diretor
da Holográfica. Atualmente, este tra-
balho envolve o acompanhamento de
150 famílias, e tem o objetivo principal
de criar e ampliar programas de for-
mação profissional e auto-sustentação,
com foco nos filhos e dependentes das
famílias assistidas. Integrada por vo-
luntários, a instituição não tem empre-
gados e nenhum dos membros rece-
be qualquer tipo de remuneração. Para
isso, o projeto vem buscando o apoio
de empresas, visando ampliar o raio de
atuação e o número de beneficiados.

Text Box
Fonte: Revista Abigraf, São Paulo, ano XXXIV, n. 244, p. 48-50, nov. 2009.




