
Empresa adota uniformes feitos à base de garrafas PET  

ID Logistics, unidade brasileira da empresa francesa, adotou a reciclagem de materiais de suas 
próprias operações, além de financiar projetos de reciclagem.  

Mais de 4 mil garrafas de plástico, que poderiam estar poluindo o ambiente, onde levariam 400 
anos para se decompor, estão agora servindo como base para os uniformes dos 1.700 
funcionários da ID Logistics no Brasil. A empresa francesa de logística adotou a reciclagem de 
materiais como um de seus pilares de sustentabilidade do negócio. 

Cada camiseta feita à base de garrafas PET evita que duas dessas embalagens sejam 
indevidamente descartadas. O tecido é composto por 50% de algodão e 50% de resina 
plástica. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria do PET (Abipet), o país consome anualmente 
cerca de 500 mil garrafas plásticas, das quais mais da metade já segue para reciclagem. 
Portanto, se iniciativas como a da ID Logistics forem repetidas por apenas mais 100 empresas 
do mesmo porte, uma vez por ano, as outras 250 mil embalagens que hoje são jogadas nas 
ruas, córregos e aterros terão um destino correto. 

O diretor geral da ID Logistics no Brasil, Nicolas Derouin, ressalta que a atitude 
ambientalmente responsável ainda pode sair de graça para a empresa. "Reciclamos os 
materiais das nossas operações e geramos R$ 200 mil de receita por ano para financiar 
projetos como esse. É uma contribuição importante, porque a sustentabilidade se baseia em 
três fundamentos: o meio ambiente, as pessoas e o financeiro. Isso acaba com o mito de que 
ser ecologicamente correto custa caro. Todos podem fazer o mesmo e já!", acredita. 

Para angariar os recursos para o projeto, a ID Logistics vem mobilizando seus funcionários 
para o reaproveitamento dos materiais. Cursos, oficinas e palestras ensinam que, além de 
ajudar a empresa, os profissionais ainda podem economizar em casa e até gerar uma renda 
pessoal extra. "Não compro mais sabão em casa e já ensinei até minha vizinha como fazer o 
produto em casa", conta o auxiliar operacional Valdemiro de Souza. 

Seu colega Audimiro Oliveira completa: "Com o avanço da tecnologia, aproveitamos tudo. O 
que antes ninguém dava valor, até por não saber como aproveitar, hoje pode servir para 
muitas coisas". 

Fonte: Consumidor Moderno. Disponível em: < 
http://consumidormoderno.uol.com.br>. Acesso em: 10 fev. 2010. 

 


