
las são referência em sustentabili
dade, já foram notícias de jornais 
e revistas, ganharam prêmios e 
foram reconhecidas publicamente 
como inovadoras. Mas o que fazem 

para reduzir o impacto socioambien-
tal da movimentação, armazenagem e 
distribuição de seus produtos? A repor
tagem de INTRALOGÍSTICA consultou 
seis grandes empresas com destaque em 
sustentabilidade, Beraca, Honda, Matu
ra, Syngenta, Transpetro e Treelog, para 
levantar a questão. Descobriu-se que as 
estratégias de crescimento sustentável 
passam essencialmente pela logística. É 

nela que se concentra a maior parte das 
políticas de redução de emissões de GEE 
(gases de efeito estufa) e das ações de rea
proveitamento e descarte de embalagens. 

Conhecer como grandes empresas 
estão estruturando suas estratégias sus
tentáveis é essencial para compreender 
como será o futuro da logística. 

Beraca 
Com mais de 50 anos e unidades em 

40 países, é uma das maiores fabrican
tes de cloro da América Latina. Seu mix 
de produtos inclui ingredientes para 
cosméticos, medicamentos e alimentos. 

• Por que é referência? 
Em 2009, a empresa conquistou 

o prêmio Empreendedorismo em De
senvolvimento Sustentável, concedi
do pela ONU (Organização das Nações 
Unidas). Suas ações de sustentabilida
de seguem o "Caring for Climate" (cui
dando do clima, na tradução literal), 
um acordo assinado em 2007 durante 
o "Global Compact Leaders Summit" 
(Cúpula de Líderes Globais), evento da 
ONU realizado em Genebra, na Suíça. 
No documento as empresas se compro
metem a promover soluções para redu
zir impactos climáticos. 



Honda 

• Programas conscientizam equipe 
"Para a Beraca a logística é um fa

tor estratégico que gera reconhecimento, 
confiança, respeito dos clientes e valor 
agregado ao produto", exemplifica M i -
chele Lopes, responsável pela logística 
da empresa. Segundo ela, a política ado
tada para a logística vai além da redução 
de custos; inclui também impacto am
biental. Por esse motivo, a empresa in
veste em planejamento de carga e rotei-
rização, com intuito de otimizar viagens 
e reduzir a quantidade de quilômetros 
rodados. "Também exigimos que nossos 
parceiros renovem a frota e optem por 

veículos menos poluentes." As transpor
tadoras também precisam ser certifica
das pelo Sassmaq (Sistema de Avaliação 
de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e 
Qualidade) da Abiquim, para reduzir ris
cos de acidentes. Além disso devem se
guir o programa Na Mão Certa, contra o 
abuso e a exploração sexual de crianças 
e adolescentes nas rodovias brasileiras. 
As medidas para o transporte de cargas 
são complementadas pelo bimestral En
contro Logístico, reservado às transpor
tadoras para tratar de assuntos variados, 
como segurança no trabalho e qualidade 
de vida do motorista. 

A maior fabricante de motocicletas 
no Brasil e uma das mais importantes 
no setor automotivo, a Honda alcan
çou em 2009 a marca de 13 milhões de 
motocicletas e 700 mil carros produzi
dos no País. Só o segmento de motos 
possui 19 centros de distribuição e 800 
mil concessionárias. 

• Por que é referência? 
A fábrica de motocicletas está inse

rida no meio da Amazônia, mais preci
samente no Polo Industrial de Manaus 
(P1M). Para produzir a partir do polo é 
necessário criar uma estrutura que não 
polua o meio ambiente, seguindo as 
restrições estabelecidas pela Suframa 
(Superintendência da Zona Franca de 
Manaus). A empresa também adotou 
como princípios a reciclagem de mate
riais, conservação de recursos e energia 
e tratamento de resíduos gerados du
rante a produção. Reduziu em 27% as 
emissões de gás carbônico. 

• Entregas sem embalagem 
Com o intuito de reduzir o consumo 

de combustível e as emissões de GEE no 
transporte de cargas, a Honda Motocicle
tas desenvolveu o Swimming Warehouse 
ou armazém flutuante, responsável por 



distribuir 5% do volume de peças e 35°/o 
das motocicletas entre Manaus e Belém. 
Ainda no quesito transporte, a montado
ra tem incentivado a redução de tempo 
dos caminhoneiros no embarque de car
gas. Segundo Dinis Kitamura, nos centros 
de distribuição foram inseridas empilha
deiras e transpaletes elétricos para evitar 
emissões. O sistema de embalagens tam
bém foi inovado. A empresa adotou o 
NPD ("No Packing Delivery", entrega sem 
embalagem), com isso as motocicletas 
são enviadas às concessionárias acondi
cionadas em racks metálicos retornáveis 
e instalados nas carretas. 

Natura 
Criada a partir de uma pequena loja 

de perfumes na Rua Oscar Freire, uma 
das ruas mais famosas da capital pau
lista, a Natura se tornou uma gigante 
dos cosméticos: possui sete unidades na 
América do Sul e uma na França, e 1 
milhão de consultoras que divulgam e 
comercializam seus produtos. 

• Por que é referência? 
Sua marca é sinônimo de crescimento 

sustentável. Leva ao pé da letra o conceito 
Natura, implementando ingredientes pro
venientes da natureza, mas sem afetar o 
meio ambiente durante o processo de ex
tração, e ainda fomentando a economia 

local. Não utiliza animais em seu centro 
de pesquisas e construiu uma fábrica em 
meio à Mata Atlântica de Cajamar, São 
Paulo, adotando soluções de respeito ao 
meio ambiente, tratamento de resíduos 
líquidos e sólidos. Estabeleceu a meta de 
reduzir 33% de suas emissões até 2012. 

• 0 bem estar bem da logística 
As operações logísticas da compa

nhia estão dentro do Sistema de Gestão 
Natura, modelo de organização baseado 
em processos e direcionado às unida
des de negócios e unidades regionais. 
0 que inclui sua política para contra
tação de fornecedores. Segundo Marcos 
Vaz, diretor de sustentabilidade, trata-se 
de um processo de acompanhamento 
e certificação dos parceiros, que mede 
não apenas indicadores de qualidade e 
excelência, como também práticas ali
nhadas com a responsabilidade social, 
ambiental e econômica, elementos que 
permeiam todo o negócio. Nos últimos 
anos a empresa também inaugurou no
vos centros de distribuição pelo País que 
recebem cargas em volume maior, em 
uma única viagem, e depois distribuem 
em veículos menores para as consultoras 
Natura, reduzindo as emissões de CO2. 

Syngenta 
Uma das empresas mais atuantes no 

segmento de agronegócios, a Syngenta 
produz sementes e defensores agrícolas 
para plantações de todo o mundo. Possui 
25 mil funcionários e está presente em 90 
países. No Brasil, sua fábrica está localiza
da em Paulínia, interior de São Paulo. 

• Por que é referência? 
Embora seja alvo de críticas em 

razão dos defensivos agrícolas que 
produz, a Syngenta tem investido ano 
a ano para criar políticas de susten
tabilidade. Passou a fazer o inventá
rio de suas emissões de GEE e desen
volveu o programa Mais com Menos, 
com o intuito de ajudar empresas de 
agronegócios a produzir mais util i
zando menos recursos naturais (leia-
se terrenos) ou agentes nocivos ao 
meio ambiente. Para isso, foi criado 

um centro de pesquisas que acompa
nha as transformações da natureza. 

• Planejando o futuro 
Segundo José Carvalho, gerente de 

operações de supply chain, com o intuito 
de reduzir distâncias, a empresa formou 
uma parceria com a Unipac, fabricante de 
contentores e caixas plásticas, para instalar 
uma fábrica de embalagens para defensi
vos agrícolas na própria unidade da Syn
genta, em Paulínia. A iniciativa eliminou 
o transporte dessas embalagens e, conse
quentemente, a emissão de C02. A empre
sa também tem incentivado a consolidação 
de carga, aumentando a venda paletizada 
e evitando o fracionamento da carga e o 
acondicionamento em mais embalagens. 0 
transporte de cargas passou a aproveitar ao 
máximo as viagens, evitando rotas longas 
por meio de ações de roteirização e moni
toramento de veículos. Mais recentemente, 
em agosto, adotou o transporte de contêi-
neres do Porto de Santos até a fábrica em 
Paulínia, por meio de Bi-Trem. De acordo 
com José, a capacidade de transporte mais 
que dobrou com a adoção dos contêineres, 
reduzindo as emissões. 

Transpetro 
Em operação desde 1998, a Trans

petro é responsável pela armazenagem 
e o transporte de petróleo e derivados, 



álcool, biocombustível e gás natural da 
Petrobrás. Possui mais de 13 mil km de 
dutos (oleodutos e gasodutos), que in
terligam todas as regiões do País, além 
de terminais e navios petroleiros. 

• Por que é referência? 
Por atuar com produtos de alto risco 

de poluição, a Transpetro tem a respon
sabilidade de evitar qualquer risco de 
acidente. Não por acaso, atualmente um 
dos seus principais objetivos é assegu
rar a sustentabilidade de projetos, em
preendimentos e produtos ao longo de 
todo o seu ciclo de vida, considerando 
os impactos e benefícios econômicos, 
sociais, além da ecoeficiência. 

• Garantia de segurança 
A empresa tem feito controle de 

efluentes para descarte dentro dos pa
râmetros legais e controlado e monito
rado as emissões atmosféricas. Desen
volve um plano de gerenciamento de 
resíduos e análise de riscos das ope-

rações e dos novos empreendimentos. 
Também tem otimizado as rotas para 
transporte de carga e compartilhado 
recursos. Criou política para investir 
em iniciativas inovadoras no gerencia
mento técnico da frota, com o intuito 
de reduzir as emissões de GEE. Esta
belece como premissa para seus cola
boradores e fornecedores itens como: 
segurança, respeito ao meio ambiente 
e saúde. A ideia é educar, capacitar e 

comprometer todos os envolvidos na 
operação da empresa. 

Treelog 
Responsável por garantir a entrega 

das publicações da Editora Abril para 
30 mil pontos de vendas, entre conven
cionais (bancas de jornais, revistarias), 
pontos alternativos e grande varejo, a 
Treelog é o braço logístico do grupo 
Abril, em parceria com a Dinap. 



• Por que é referência? 
Com mais de 400 caminhões e 1 mil 

veículos leves em operação, a Treelog ado
tou políticas para levantamento e qualifi
cação de insumos e resíduos, com o intuito 
de calcular as emissões de GEE e atender 
o inventário GHG Protocol do Grupo Abril. 
Possui atividades de recolhimento e re
ciclagem de resíduos sólidos, seguindo a 

metodologia "Construção Coletiva", que 
desenvolve soluções considerando ques
tões sociais, ambientais e econômicas, a 
partir do diálogo entre pessoas. 

• Transporte alternativo 
Segundo Fernando Mathias, supe

rintendente da DGB, holding de distri
buição que inclui a Dinap, a Fernando 
Chinaglia e a Treelog, a principal pre
ocupação da empresa é com a redução 
do consumo de diesel e das emissões 
C0 2 , seguindo o GHG Protocol - Gree
nhouse Protocol, por isso utiliza com
bustíveis menos poluentes, como a 
versão B5 do diesel, o álcool e o GLP. 
"Também instalamos defletores de ar 
em nossa frota própria para reduzir o 
consumo dos veículos", aponta Fer
nando. Em alguns locais, a empresa 
chegou a adotar bicicletas para o sis
tema de entrega porta a porta. A logís
tica reversa também está na pauta da 
companhia. Óleo lubrificante, baterias 
de empilhadeiras e outros equipamen

tos quando chegam ao final da vida 
útil são recolhidos pelos respectivos 
fornecedores ou por empresas especia
lizadas no descarte correto. As publi
cações também entram na logística re
versa; quando não aproveitadas pelas 
editorias, são enviadas para empresas 
de reciclagem. Já as embalagens con
tam com paletes plásticos retornáveis, 
que substituem os de madeira one-
way, ainda utilizados para operações 
específicas. Quando são triturados e 
enviados para alimentar caldeiras de 
lavadoras industriais, enquanto as em
balagens e os insumos plásticos, como 
paletes, filme strech e fita de arquear, 
são transformados em grãos e reapro
veitados na indústria. 

Esses seis exemplos servem como 
seis importantes ideias de como me
lhorar, otimizar e reestruturar sua 
operação logística, focando o cresci
mento sustentável. Na próxima edi
ção, veja como criar soluções verdes 
para a equipe. 

Text Box
Fonte: Intra Logística, São Paulo, ano 31, n. 242, p. 44-47, nov. 2010.




