
urante muito tempo, os brasileiros jogaram no lixo,
literalmente, uma montanha de dinheiro, estimada
em R$ 8 bi lhões por ano pelo Instituto de Pesquisa
E c o n ô m i c a Aplicada (Ipea). Essa conta se refere ape-
nas aos recursos que deixam de ser ganhos com o 

reaproveitamento dos r e s í d u o s no
própr io sistema produtivo da empre-
sa ou com a venda de insumos, como
plást ico, a lumínio e vidro, para reci-
clagem. Além do aspecto financeiro,
essa postura ajuda a agravar o quadro
de doença s e t ragéd ia s que assolam o 
País . É que aquela inofensiva garrafa
PET largada nas ruas de uma cidade
como S ã o Paulo pode ter um efeito
desastroso na vida dos c idadãos , espe-
cialmente em dias de chuva. A partir
de junho, p o r é m , essa hi s tór ia tem
grandes chances de mudar. E a mola
propulsora é a Lei de R e s í d u o s Só l idos
(12.305/2010). Em linhas gerais, ela
obriga todas as companhias a montar
um esquema para recolher e dar des-
tino correto aos insumos gerados por
sua atividade. Em outras palavras, a 
chamada logíst ica reversa. Apesar de
chegar atrasado nessa corrida - p a í s e s
como Estados Unidos, Japão e 
Alemanha adotaram dispositivos
semelhantes a partir da d é c a d a de
1970 -, o governo brasileiro espera
recuperar o tempo perdido. "Nossa lei
é baseada nas ú l t imas diretrizes da
União Europeia", diz Silvano Si lvério
da Costa, s e c r e t á r i o de Recursos
H í d r i c o s e Ambiente Urbano do
Minis tér io do Meio Ambiente.

Mas, antes mesmo da v igênc ia
completa da lei, prevista para 2016,
diversas empresas v ê m desenvolven-
do mecanismos para obter dividendos
da ge s t ão correta de seus res íduos . E 
isso inclui todos os setores. Do bancá-
rio à confecção, passando pelos fabri-
cantes de e letroeletrônicos . Em sua
edição 2011 de "As 50 Empresas do
Bem", a DINHEIRO lança luzes sobre
alguns exemplos marcantes nesta
área. N ã o se trata de um ranking, mas
sim de uma se l eção de iniciativas
v o l u n t á r i a s que surpreendem pela
criatividade e pelo compromisso com
a sustentabilidade. Tanto do ponto de
vista ambiental quanto econômico .







Sabesp
Oito fábricas do setor químico, ins-
taladas em Mauá, na Grande São
Paulo, vão começar a receber água
de reúso para uso industrial, trata-
da na Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) da Sabesp, no bairro
de Heliópolis, zona sul da capital. A 
água sairá dos reservatórios da
empresa de saneamento básico e 
chegará por meio de uma tubula-
ção de 17 quilômetros de extensão
até o complexo empresarial. Dife-
rentemente da água para beber, o 
insumo para fins industriais é utili-
zado para lavar maquinários, chão
de fábrica ou para geração de vapor
utilizado no processo fabril. "As
empresas ainda compram água
potável para uso industrial", diz o 

engenheiro Guilherme Paschoal,
diretor da Aquapolo Ambiental,
uma sociedade da Sabesp com a 
Foz do Brasil, empresa do grupo
Odebrecht, criada para atender o 
polo petroquímico de Mauá. Além
de ser ambientalmente responsá-
vel, o insumo reciclado custará
bem menos para as empresas: em
vez de R$ 10 o metro cúbico (preço
da água para consumo), as empre-
sas vão gastar R$ 3 por metro cúbi-
co. "Com a adição de produtos quí-
micos, a qualidade fica excelente,
só não pode ser consumida por
ausência de minerais", afirma
Paschoal. A Aquapolo está inves-
tindo R$ 253 milhões no projeto,
que entrará em operação em julho
do ano que vem.

Marfrig/Seara
Em meados de 2010, a 
Seara Alimentos, do
grupo Marfrig, ini-
ciou o processo de
troca do combustível

utilizado em suas caldeiras indus-
triais. Nas fábricas de Jacarezinho,
(PR) e de Criciúma (SC), o óleo BPF,
derivado do petróleo, foi substituído
por um óleo vegetal feito à base de
resíduos de soja. Com isso, a empresa
substituiu um combustível fóssil por
outro renovável e ecologicamente
correto. A previsão é de que mais
cinco plantas de São Paulo e de Mato
Grosso do Sul passem a utilizar o 
produto até o final de 2012. A veloci-
dade da implementação do projeto
nessas unidades depende de dois
fatores: encontrar os fornecedores
adequados dos resíduos do grão e 
empresas que transformem essa
matéria-prima em bióleo. "Temos
mais de 50 plantas no Brasil e a maio-
ria já utiliza soluções sustentáveis
como combustível", diz Clever Ávila,
diretor de desenvolvimento indus-
trial e sustentabilidade do grupo
Marfrig. "Além da soja, biomassa de
cana e de eucalipto são as outras fon-
tes utilizadas." Segundo Ávila, a 
empresa levou um ano e meio para
desenvolver a tecnologia do bióleo.

McDonald's
O mesmo óleo que frita as batatas, nuggets e 

tortinhas do McDonald's vai movimentar os
veículos que levam os alimentos às unidades da
rede de fast-food em São Paulo. A Arcos
Dourados, que controla a rede americana de
lanchonetes na América Latina desde 2007, e 
sua operadora logística Martin-Brower passa-

ram os últimos 18 meses desenvolvendo e tes-
tando um projeto para reutilizar o óleo de fritu-
ra no transporte e permitir a economia de com-
bustíveis. O projeto-piloto abrange dez unidades
em São Paulo, abastecidas pelo centro de distri-
buição em Osasco (SP), responsável por 70% dos
insumos. Os parceiros são a Volkswagen e as
fabricantes de motores Cummins e M W M



International, que produziram quatro v e í c u -
los com 20% de biodiesel e um veículo
capaz de rodar apenas com o combustível sus-
tentável. "Após um ano de testes, percebemos
que os caminhões com 20% de biodiesel con-
sumiram apenas 5% mais do que os alimenta-
dos por diesel comum", afirma Celso Cruz,
diretor da cadeia de suprimentos da Arcos
Dourados. "Ficou dentro do esperado porque,
embora o biocombustível tenha menor poder
calórico, por ser mais barato que o diesel, ainda
traz recompensa econômica."

O processo de t rans formação do óleo em
biodiesel acontece em uma usina em Sumaré ,
no interior de São Paulo. Com o projeto-
piloto aprovado, a empresa estuda, no
momento, a ampl iação da iniciativa. E s t á
sendo avaliado quantas das 620 lojas da rede
poderão adotar a prát ica e se ela será expan-
dida para o Nordeste, onde existe um centro
de di s t r ibuição no Recife. No futuro, o 
McDonald's pretende substituir, com bio-
combustível , dois milhões do total de cinco
milhões de litros anuais de diesel consumi-
dos pelos caminhões da Martin-Brower.

Solvi
Aos olhos da maioria da população, os ater-
ros sanitários não passam do destino final do
lixo doméstico produzido diariamente. A 
partir da introdução de novas tecnologias,

porém, esses depósi tos
estão deixando de ser
s inônimo de poluição.
Administradora de oito
aterros na região Sul, a 
Solvi apresenta hoje uma
das melhores experiên-
cias de redução de impac-
tos ao meio ambiente em
sua unidade de São
Leopoldo (RS), onde são
processadas 130 tonela-
das de lixo por dia. Desde
2007, a empresa adota um
processo de evaporação
do chorume, um líquido
negro e tóxico resultante
da decomposição do lixo.
Para gerar o calor neces-
sário, a Solvi, subsidiária
do grupo Veja, capta o 
metano - um gás combus-
tível - gerado pelo aterro
e o canaliza para um eva-
porador. A cada dia, 18
metros cúbicos de choru-
me são evaporados, num
processo limpo que libera
vapor para a atmosfera e 
deixa apenas 2% de resí-
duos sólidos, que são
devolvidos ao aterro. " J á
fazíamos o tratamento do
chorume, que agora está
sendo queimado em con-
dições adequadas, elimi-
nando qualquer risco de
contaminação", diz Idacir
Pradella, gerente opera-
cional da regional sul da
Solvi. A experiência deu
tão certo que será replica-
da no aterro da cidade
gaúcha de Giruá. Serão
investidos R$ 2 milhões
no sistema, que reduzirá
de oito para dois o núme-
ro de tanques de conten-
ção do chorume.

Monsanto
A Monsanto, produ-
tora de sementes e 
defensivos agrícolas
que se tornou sinô-
nimo de alimentos
g e n e t i c a m e n t e
modificados, já foi
vista com descon-
fiança pelos ambien-
talistas, devido à 
polêmica em torno
dos t ransgênicos .
Para reverter essa
imagem negativa e 
revigorar sua marca,
a empresa america-
no resolveu apostar
na sustentabilidade.
Um dos projetos
nessa área utiliza um
plást ico reciclável,
d e n o m i n a d o
Ecoplá s t i ca Triex,



Embaré
A empresa mineira de laticínios Embaré
resolveu gerar a sua própria energia. E fez
isso por meio do tratamento de suas sobras
industriais. Desde 2008, a e s t a ç ã o de trata-
mento localizada no município de Lagoa da
Prata, a 200 quilômetros de Belo Horizonte,
conta com um gerador que permite a queima
do gás metano, gerando 1,3 quilowatt (KW)
de energia diariamente. Dessa forma, a 
empresa economiza R$ 15 mil mensais, que
antes eram gastos com a conta de luz.

Futuramente, a Embaré pretende acrescen-
tar mais um gerador no local, que permitirá
também fornecer energia para o clube dos
seus funcionários, localizado perto da esta-
ção. Esse projeto consumiu investimentos de
R$ 5,5 milhões. Outra iniciativa é o trata-
mento do líquido que resta da produção de
leite em pó e de outros produtos lácteos
fabricados pela empresa. "Tratamos a água
extraída do leite e a devolvemos limpa à 
natureza", diz Hamilton Antunes, vice-pre-
sidente de gestão e finanças da Embaré.

proveniente de galões de defensi-
vos agrícolas em parte das emba-
lagens de 20 litros de sua linha de
herbicidas. Com a utilização de
cada embalagem, a Monsanto
contribui para reduzir a emissão
de 3,6 kg de CO2 na atmosfera, o 
que representa cerca de 45%
menos na comparação com
outros recipientes. Por meio do
processo de reciclagem e trans-
formação, para cada 100 bombo-
nas Ecoplástica Triex fabricadas,
duas árvores deixam de ser corta-
das ou um barril de petróleo é 
economizado. "Essa é uma ação
não apenas ambiental, mas eco-
nômica, em sintonia com nossa
filosofia de negóc ios " , diz
Leonardo Mattos, gerente-geral
da unidade da Monsanto em São
José dos Campos, no interior de
São Paulo. A economia gerada
para a Monsanto chega a 13% nos
custos de produção das embala-
gens. A intenção agora é ampliar
o uso do Ecoplást ica Triex em
recipientes de tamanhos varia-
dos. Para isso, a empresa já traba-
lha na criação de novos moldes.

Vale
Olha, olha o trem.
Ele vem surgindo
por trás das monta-
nhas azuis movido
com uma mistura

chamada de B20 (20% biodiesel e 
80% de diesel comum), acima do
estipulado pela legis lação brasi-
leira. Esse é o projeto da paraen-
se Biopalma da Amazônia , cujo
controle foi assumido em janeiro
pela Vale, que pagou R$ 173,5 mi-
lhões por uma fatia de 70% do
capital. A companhia, que come-
ça a produzir b iocombust íve l
neste ano, u s a r á o ó l e o de palma
para alimentar a frota de locomo-
tivas, máquinas e equipamentos
de grande porte da maior mine-
radora brasileira. Do ponto de

vista ecológico, trata-se de uma
energia renovável . "Opta-mos
pela palma, pois é a cultura que
tem a maior produtividade de
óleo vegetal por área plantada",
diz Ivo Fouto, presidente interi-
no da Biopalma.

A Biopalma possui seis poios
em implantação na região do Vale
do Acará e Baixo Tocantins, no
Pará. Até 2019, o objetivo é atingir
uma produção anual de 500 mil
toneladas de óleo de palma, que
será depois transformado em bio-
combustível. A empresa vai tam-
b é m apoiar os pequenos produto-
res. Em projeto-piloto, que teve
início em 2010, 24 famílias já
começaram a plantar a palma.
Neste ano, mais 100 famílias vão
ser incorporadas ao programa.



Petrobras
Uma iniciativa que
começou no Com-
plexo P e t r o q u í -
mico do Rio de
Janeiro, em Ita-

boraí, será levada para todas as ope-
rações da Petrobras. Trata-se da
Agenda 21, que propõe a formação
de fóruns municipais de debates,
unindo a empresa à iniciativa públi-
ca e aos representantes das comu-
nidades envolvidas. "Trata-se da

nossa mais moderna ferramenta de
relacionamento da Petrobras com
as comunidades", diz Ricardo
Frosini, diretor da Petrobras, res-
ponsável pela Agenda 21. Entre as
propostas do programa se desta-
cam o cuidado com o saneamento
básico e a preservação ambiental.
Na prática, as ações previstas pela
Agenda 21 devem ser implementa-
das pelos governos locais, regio-
nais e nacionais, em articulação
com os demais setores, como
ONGs. Nesse processo, a Petrobras
atua apenas como um fomentador
dos debates, contribuindo para o 
desenvolvimento social e econô-
mico das populações que vivem
próximas às unidades. "Após um
diagnóstico do município, ajuda-
mos a elaborar um planejamento,
com foco no desenvolvimento sus-
tentável", afirma Frosini.

Souza Cruz
Praticamente não
há cestos de lixo 
na fábrica da
Souza Cruz, em
Uberlândia (MG),

uma das duas unidades industriais
da empresa. Ou melhor, há cestos,
mas o que eles coletam não é lixo.
"Não existe lixo, mas um insumo
que não foi aproveitado", diz Jorge
Augusto Rodrigues, gerente de
meio ambiente da Souza Cruz. Com
a intenção de aproveitar ao máximo
tudo o que entra na empresa, a uni-
dade iniciou em 2000 um programa
para reciclar pó de fumo e outros
resíduos resultantes da produção
do cigarro. Naquela época, eram
enviados para o aterro sanitário

40% dos resíduos. No ano passado,
o reaproveitamento foi de 99,6%, o 
que rendeu à unidade de Uberlândia
o prêmio Benchmarking Ambiental
Brasileiro e uma economia de
R$ 225 mil. Este ano, o aproveita-
mento deve subir para 99,9%. Das
7.155 toneladas de resíduos, apenas
40 toneladas devem seguir para
aterros sanitários. O resultado foi
obtido por meio de uma parceria
com a Conspizza, empresa de solu-
ções ambientais que recolhe mate-
riais como pó de fumo, lodo do tra-
tamento de esgoto, cascas de lenha
usadas na geração de vapor, sem
custos para a empresa, e utiliza o 
material em usinas de composta-
gem. O resultado é, então, vendido
como adubo a outras empresas.

Copei
A concessionária de energia elé-
trica paranaense Copei foi a pri-
meira a comprar, de forma orga-
nizada e por meio de contratos de
longo prazo, energia gerada por
criadores de suínos. Os dejetos
desses animais são um potente
poluidor de cursos d' água na re-
gião Sul, especialmente no Para-
ná. Mas, graças à instalação de
biodigestores, esses insumos
estão se tornando uma fonte de
lucro para os fazendeiros e de
energia elétrica limpa para a 
sociedade. Em um processo ana-
eróbio, o material orgânico é con-
vertido em gás metano, utilizado
para movimentar turbinas de
geração de energia para uso pró-
prio dos criadores de suínos. A 
potência de energia disponível é 
de 524 KW, capaz de iluminar 100
moradias de padrão médio. A 
Copei firmou com os produtores
rurais seis contratos para a com-
pra dos excedentes de eletricida-
de. O objetivo da experiência é 
fornecer elementos para a for-
mulação de um programa nacio-
nal de geração de energia distri-
buída que aproveite, de forma
racional e produtiva, os recursos
naturais disponíveis: "Essas uni-
dades de biodigestão são, na ver-
dade, pequenas centrais gerado-
ras descentralizadas", diz
Francisco J o s é de Oliveira, geren-
te de energias renováveis da
Copei. Ao final do processo, os
dejetos já livres do gás metano
podem ser usados como adubo de
primeira linha pelos agricultores.



Baram
De cada 24 toneladas de entulho
moído, é possível construir uma
casa de 52 metros quadrados. Foi
com essa estatística em mente que
Josely Rosa, diretor do grupo gaú-
cho Baram, especializado em ofere-
cer equipamentos e soluções sus-
tentáveis com foco na construção
civil, desenvolveu uma máquina de
moer res íduos de construção e 
demolição - o popular entulho.
Mais de 60% desse material é des-
cartado irregularmente. "A aceita-
ção da máquina foi boa, mas o mer-
cado queria mais", diz Rosa.

Essas são apenas algumas das
iniciativas voltadas à sustentabilida-
de do grupo Baram. Ao longo de
onze anos, a companhia, que faturou
R$ 75 milhões em 2010, apostou
nessa área. O primeiro projeto foi o 
de um tapume ecológico feito com
sacolas plásticas, utilizadas princi-
palmente em supermercados, e 
com o papel revestido com camada
de alumínio do interior de embala-
gens de alimentos. "A vantagem é 
que o tapume tem durabilidade
superior a dois anos", afirma Rosa.
Segundo ele, os tapumes ecológicos
são utilizados em 3,8 mil obras.
Atualmente, o grupo, que já exporta
para Venezuela, Bolívia, Chile e 
países da África, está em negocia-
ção para vender no mercado chinês.
No Brasil, o Baram tem representa-
ção em nove Estados.



Nestlé
Se você encontrar a lguém
passeando com uma bolsa
parecida com um chocolate
Suflair, saiba que se trata de

uma iniciativa da Nestlé para
dar um fim digno para as suas embalagens - projeto
que nasceu de uma ideia do empreendedor americano
da sustentabilidade Tom Szaky e da sua empresa,
TerraCycle. Voltada a dar uma finalidade a produtos
mais dificilmente recicláveis, a TerraCycle encontrou
na Nestlé sua principal parceira no Brasil. Com ape-
nas cinco meses de existência, o projeto j á atraiu 580

brigadas de coleta, normalmente organizadas em con-
domínios. "O objetivo é ampliar o número de grupos
de reciclagem em 20% por ano", diz Marco Bassani,
gerente de marketing de chocolates da Nestlé.

Assim que cada um deles acumula, pelo menos,
100 embalagens, a Nest lé recolhe os res íduos . A 
TerraCycle paga R$ 0,02 por peça, valor que é dire-
cionado para uma ONG escolhida pelo própr io con-
sumidor. A confecção da bolsa fica por conta de
ONGs e cooperativas. Por enquanto, os volumes
ainda são baixos. Até agora, foram coletadas 85 mil
embalagens, que embrulharam 3,4 toneladas de cho-
colate. Com isso, a TerraCycle doou R$ 1,8 mil.

Pão de Açúcar
O maior grupo de vare-
jo do Brasil, o Pão de
Açúcar, foi um dos pio-
neiros no Brasil no uso de prát icas
de sustentabilidade. Além dos cha-
mados três Rs - reduzir, reutilizar
e reciclar - a companhia colocou
na equação mais três elementos:
conscientizar, engajar e educar.
"Elegemos três públicos-alvo para
levar esta es t ra tég ia a cabo: os
clientes, os colaboradores e os
participantes da cadeia de valor,
como fornecedores e provedores
de s o l u ç õ e s " , afirma Hugo
Bethlem, vice-presidente executi-
vo do grupo. A rede varejista lan-
çará oficialmente um programa no
Dia do Meio Ambiente, em junho,

destinado a esti-
mular os consu-
midores a redu-
zirem a utiliza-
ção de sacolas
p l á s t i c a s em
prol das retorná-
veis. "A questão
básica deste pro-
grama é a educa-

ção", diz o executivo. Para ele, o 
problema não são as sacolas plásti-
cas em si, mas sim a forma como os
consumidores a descartam. Serão
concedidos pontos a clientes que
utilizarem sacolas retornáveis, que
poderão ser trocados por produtos.
O grupo também está investindo em
projetos-piloto de energia alternati-
va para suas lojas, como eólica e 
solar. Trata-se de um complemento
ao bem-sucedido experimento com
biomassa. "Ao todo, 56 lojas Extra
são alimentadas por energia nego-
ciada no mercado livre, vinda de
biomassa", afirma Bethlem.

Natura
Presente em mais de 15 países, com
faturamento de R$ 5,1 bilhões em
2010, a Natura é uma empresa conhe-
cida por ter a sustentabilidade em
seu D N A E uma das principais refe-
rências da empresa nessa área é o 
programa de Logística Reversa, que
compreende uma série de estudos e 
ações para monitorar o ciclo de vida
das embalagens recicláveis de seus
cremes, xampus e maquiagens. O 
projeto consiste em utilizar a logísti-
ca já existente para retirar de circula-
ção essas embalagens e materiais de
divulgação j á usados, para encami-
nhá-los à reciclagem.



Criada em 2007, a Logística Reversa da
Natura recolheu, em quatro anos, 500 mil
toneladas de resíduos em São Paulo, Bahia,
Pernambuco, Rio de Janeiro e Espír i to
Santo. "Esse programa faz parte de uma
série de ações para reduzir o impacto de
nossos produtos ao meio ambiente," afir-
ma Andressa de Mello, gerente de susten-
tabilidade da Natura. Outro projeto impor-
tante é o Carbono Neutro, que tem como
objetivo reduzir as emissões provenientes
das atividades em toda a cadeia de negócios
da empresa. Desde 2001 é feito um monito-
ramento a partir do método de Avaliação
de Ciclo de Vida (ACV) dos produtos, que
permite quantificar e mensurar os impac-
tos ambientais. Uma das principais inicia-
tivas, fruto desse programa, foi o desenvol-
vimento de embalagens de polietileno
verde, produzido a partir da cana-de-açú-
car 100% reciclável.

Green Business
O e m p r e s á r i o Guilher-
me Brammer foi um
dos pioneiros em trans-
formar embalagens em
produtos descolados. A 

TerraCycle, uma ONG americana que Brammer
comanda no País , já possui acordos com gigan-
tes como Nest lé , BR Foods e Quaker. Agora, o 
executivo criou uma empresa de projetos e solu-
ções de log í s t ica reversa: a Green Business.
Atualmente, dois projetos e s tão em curso. O 
primeiro é um site chamado "descola aí" . A ideia
é incentivar o e m p r é s t i m o de produtos pouco
utilizados, como furadeiras. "Nos Estados
Unidos, existem 50 mi lhões de furadeiras que
são usadas, em média , por 6 a 13 minutos", diz
Brammer. No site, as pessoas p o d e r ã o empres-
tar seus bens e receber um pequeno pagamento
por isso. Os investimentos no empreendimento
online se rão de R$ 1 mi lhão e o retorno se dará

por meio de porcentagens sobre os negóc ios realizados.
"Queremos evitar o consumo desneces sá r io " , afirma Brammer.
O segundo projeto em curso, que deve receber quase o mesmo
investimento, é de uma carpintaria verde. O objetivo é usar resí-
duos de fábricas de móveis na fabricação de outras peças, que
serão assinadas por artistas e designers famosos. A m ã o de obra
será formada por ex-detentos e pessoas de baixa renda. Apesar
de parecerem projetos de ONGs, Brammer garante que a ideia é 
ganhar dinheiro com as iniciativas. "É um investimento de
risco, mas com alta lucratividade."

Novelis
A Novelis, empresa ameri-
cana de laminados de alu-
mínio, é hoje uma das
maiores recicladoras de
latas de alumínio do Brasil.

Originada após o desmembramento da unidade do
grupo canadense Alcan, em 2005, e atualmente con-
trolada pela indiana Hindalco, a companhia foi um
dos principais motivos que levou Pinda



monhangaba (SP), onde está uma de suas unidades de
produção de chapas e bobinas de alumínio, a ser bati-
zada de Capital Nacional da Reciclagem do Alumínio.
"Esse processo é parte fundamental do nosso modelo
de negócios", afirma Alexandre Almeida, presidente
da subsidiária brasileira da Novelis. É fácil de enten-
der. O material reciclado é reutilizado na produção
e hoje essa matéria-prima j á responde por 55% das
vendas da empresa. No País, a Novelis elevou sua
capacidade de reciclagem do material de 80 mil tone-
ladas anuais em 2008 para 200 mil toneladas em
2010, com investimentos de US$ 15 milhões no ano
passado. Segundo Almeida, o processo de reciclagem
gera todo ano uma economia de energia de 300 MW,
equivalente a uma usina hidrelétrica de médio porte.
Atualmente, a companhia está montando oito cen-
tros de coleta de materiais no Brasil.

Merial Brasil
Assim como as pilhas não
devem ser descartadas
em lixo comum, embala-
gens de produtos de uso
veterinário, como pipetas
de antiparasitários e se-
ringas para vermifugação,
t a m b é m precisam de des-
t inação adequada. Para
incentivar o correto des-
carte de embalagens e 
produtos ve te r inár io s
para cães e gatos, a empre-
sa de saúde animal Merial
Brasil está promovendo o 
bom e velho escambo. A 
cada quatro embalagens
vazias do antipulgas
Frontline devolvidas nas
clínicas ou petshops cre-
denciados, o cliente rece-
be um produto novo na
troca. O projeto começou
em Ribeirão Preto, no

interior de São Paulo, em
meados de 2009. No
começo de 2010, foi esten-
dido para o Estado do
Paraná. A ace i tação foi
tão boa que o projeto já
conquistou a adesão de
distribuidoras e mais de
100 lojas. "O engajamen-
to, tanto das lojas quanto
dos clientes, foi muito
bom", afirma Luiz
Luccas, diretor de opera-
ções da Unidade de
Animais e Cia. Da Merial.
L a n ç a d o juntamente
com o programa de reco-
lhimento de res íduos das
clínicas veter inár ias do
Paraná , o projeto tem
perspectiva de expansão
para todas as regiões do
País, ao longo dos próxi-
mos dois anos. As emba-
lagens usadas dos medi-
camentos, que n ã o
podem ser recicladas e 
reutilizadas, de acordo
com a legis lação brasi-
leira, são recolhidas pela
Merial e incineradas.

O Boticário
Conscientizar vendedores, consulto-
res e consumidores da marca sobre a 
importância da reciclagem das emba-
lagens dos produtos, impedindo o des-
carte na natureza, é a m i s s ã o do

Programa B i o c o n s c i ê n c i a , colocado em prát ica pela
empresa de cosméticos paranaense O Boticário. Os consumi-
dores levam as embalagens vazias a um coletor, instalado no
interior das lojas credenciadas. Esses resíduos são enviados a 
empresas especializadas, que fazem a reciclagem da embala-
gem e sua reinserção como matéria-prima em diversos ciclos
produtivos. "Além de reduzir o impacto ambiental, o progra-

ma t a m b é m beneficia comunidades que trabalham com reci-
clagem nas regiões de atuação da marca", diz Malu Nunes,
gerente de sustentabilidade do Boticário.

Nos primeiros 18 meses do programa, que c o m e ç o u de
maneira experimental em lojas do Recife (PE), Campinas
(SP), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR), foram recolhi-
das 80 mil embalagens. Graças aos bons resultados obtidos,
o Programa de Bioconsciência já e s t á implantado em mais
de 3 mil lojas de 1.550 munic íp ios do País. O Estado cam-
peão de recolhimento de embalagens é S ã o Paulo. "Antes de
a Política Nacional de Res íduos Sól idos entrar em vigor, O 
Boticário j á havia implantado esse programa em 66% das
suas lojas", afirma Malu.



Bombril
O gerenciamento dos res íduos
sólidos é um dos temas mais
importantes da política de sus-
tentabilidade da Bombril. Por
isso, a companhia paulista par-
ticipa ativamente do projeto
Dê a Mão para o Futuro, desde
2009. A ação faz parte do Movi-
mento Limpeza Consciente,
promovido pela As soc iação
Brasileira da Indús t r i a de
Produtos de Higiene Pessoal
(Abipla), que conta com mais
de 20 parceiros, entre peque-
nas, médias e grandes empre-
sas. O projeto, que começou no
Rio de Janeiro em 2008 e hoje
contempla t a m b é m o Estado
do Paraná, procura alternati-
vas para equalizar as demandas
ambientais levando em consi-
deração t a m b é m os aspectos

sociais e econômicos, por meio
da coleta das embalagens dos
produtos, em parceria com
cooperativas de catadores.

No Rio de Janeiro, a atua-
ção da Bombril ocorre em seis
munic íp io s : Niterói , Barra
Mansa, Teresópolis, Mesquita,
Resende e região central do Rio
de Janeiro e conta com a parti-
c ipação de dez cooperativas.
No Paraná, o projeto original
envolve 11 municípios e uma
cooperativa. Até o momento,
sete localidades assinaram o 
convênio: Jacarezinho, Apu-
carana, Umuarama, Telêmaco
Borba, Cascavel, Foz do Iguaçu
e Londrina.

Enquanto as entidades fi-
cam responsáveis pela capacita-
ção das associações ou coopera-
tivas de catadores, o compro-
misso das prefeituras é implan-
tar ou melhorar a coleta seletiva
municipal. A iniciativa propor-
ciona ainda o aumento da cons-
cientização da população sobre
a importância do consumo res-
ponsável e da cooperação com a 
separação do lixo.

Philips
A Philips decidiu, em 2008, revisar todas as
suas atividades de reciclagens de produtos
de sua operação global. Como parte dessa
estratégia, criou um projeto para que os
consumidores possam dar o destino ade-
quado a seus equipamentos inutilizados e,
assim, contribuir para a redução do lixo ele-
trônico. O programa está presente em mais
de 30 países e consiste na coleta de todos os
aparelhos da Philips, como televisores,
cafeteiras e aparelhos de vídeo, entre outros,
que os consumidores desejam aposentar.
Chamado no Brasil de Ciclo Sustentável
Philips, o programa começou com uma fase-
piloto em Manaus, ainda em 2008, e foi
expandido, em março de 2010, para 26 cida-
des brasileiras, como São Paulo, Bio de
Janeiro, Porto Alegre e Salvador. O projeto
funciona da seguinte forma: pelo telefone
ou site da empresa, o consumidor descobre
onde há postos credenciados para coleta de
equipamentos, que, exceto no caso de lâm-
padas, pilhas e baterias, devem obrigatoria-
mente ser da marca Philips. Em seguida,
encaminha até um desses locais o seu apa-
relho. Os materiais recebidos são repassa-
dos à Oxil, parceira da Philips e responsável
por desmontar e definir o destino final das
peças que não serão reaproveitadas. Em um
ano, o Ciclo Sustentável Philips coletou 130
toneladas de equipamentos, como tevês e 
liqüidificadores. "Devemos fechar 2011 com
o recolhimento de 300 toneladas de apare-
lhos", afirma Walter Duran, diretor de sus-
tentabilidade da Philips.



Camargo Corrêa
Em meio aos problemas
enfrentados recentemente em
um dos maiores canteiros de
obras do País , o da Usina
Hidrelétrica de Jirau, localiza-
da a 120 quilômetros de Porto
Velho (RO), a construtora
Camargo Corrêa criou um
plano de gerenciamento para
controlar o descarte do que é 
gerado pela construção da
usina, que produz, em média,
90 toneladas de resíduos sóli-
dos por dia. Nesse volume
es tão restos de concreto,
madeira, lixo comum, resí-
duos orgânicos e metais, entre
outros materiais. "O concreto
representa a maior quantida-
de: 33% do total", diz Ricardo
Sampaio, engenheiro ambien-
tal da área de projetos inter-
nos de meio ambiente da
Camargo Corrêa. A empresa
investiu R$ 700 mil no plano
de controle, manipu lação e 
descarte desses materiais.
Nesse valor estão incluídos
treinamento de pessoal, com-
pra de um britador de res íduos
de concreto, de um picotador
de madeira e implantação de
um incinerador para res íduos
perigosos. "Com o gerencia-
mento total dos resíduos, já é 
possível prever uma economia
de R$ 2,6 milhões nos quatro
anos da obra", afirma.



Vulcan
Em agosto do ano passado, 
uma nova unidade industrial
começou a funcionar no com-
plexo da fabricante de produ-
tos p l á s t i c o s Vulcan, no Bio
de Janeiro. Trá ta - se da pri-
meira fábrica de reciclagem da

empresa, um inves-
timento de R$ 300
mil. A partir dela, as
50 toneladas de so-
bras das plantas da
empresa no Rio de
Janeiro e em S ã o
Roque, no interior
de São Paulo - onde
são fabricadas lonas

para toldos, entre outros itens
-, são recicladas e vendidas a 
produtores de calçados, que
fabricam solas para botas, por
exemplo. No futuro, a Vulcan
pretende desenvolver produ-
tos a partir desses materiais.
"Estamos desenvolvendo itens
que possam ser feitos a partir
da matér ia-pr ima reciclada",
diz Edson Marques, diretor de
novos negócios da Vulcan.
"Entre eles, há uma lona ecoló-
gica e alguns tipos de pisos."

Santander
Para o banco espanhol Santander, a 
responsabilidade com o meio ambien-
te deve estar no dia a dia de todos os
seus funcionários . "A m i s s ã o da dire-
toria de sustentabilidade é desapare-
cer", diz Maria Luiza de Oliveira Pinto
e Paiva, r e sponsáve l pela á rea de
desenvolvimento s u s t e n t á v e l do
banco. Explica-se: é ali que as ideias
sustentáveis surgem e se desenvol-
vem, para depois serem encaminha-

das para as áreas que mais se relacio-
nam com cada projeto. Foi assim que
engenheiros do banco manifestaram
a vontade de criar uma agência bancá-
ria sustentável . A primeira delas foi
inaugurada, em 2006, na Granja
Viana, em Cotia (SP). Essa agência foi
construída com recolhimento de água
para reúso, captação de energia solar,
maior número de vidros na estrutura
para utilizar menos energia elétrica e 
mobí l i a de madeira certificada. A 
experiência, realizada ainda na época
do Banco Real, deu tão certo que hoje,
sempre que uma unidade do Santander
precisa ser construída ou reformada,
o banco busca utilizar o máx imo pos-
sível desses recursos.

HSBC
Assim como os objetivos
financeiros t ípicos de um
banco, metas como redu-
zir a geração de res íduos
e o impacto ambiental
são t r açada s e cobradas
pela matriz inglesa do
HSBC. "Enviamos relató-
rios trimestrais e realiza-
mos a u d i o c o n f e r ê n c i a s
com f r e q u ê n c i a para
mostrar os resultados",
diz Claudia Malschitzky,
diretora do Instituto
HSBC Solidariedade. De
acordo com Claudia, o 
banco fez um levantamen-
to das cidades que pos-
suem coleta seletiva e 
t a m b é m das que contam
com grandes cooperativas
de catadores. No total, são
100 ONGs que participam
desse projeto e recolhem o 
lixo em 270 agências no
Brasil. Até o final deste
ano, o programa atenderá
a 400 agências, cerca de
metade da rede.



Renault
Aos 58 anos, Alain
Tissier, vice-presidente
da montadora francesa
de carros Renault, diz
ficar impressionado

com a importância dada pelas crianças às questões
da sustentabilidade. "Um carro elétrico pode não
agradar a alguém mais velho", diz ele. "Mas, para um
menino de 10 anos, é um sonho de consumo." Tissier
sabe, também, que esse garoto é o consumidor do
futuro. E é de olho nessa demanda futura que a mon-
tadora, que tem fábrica em Curitiba, começa a colo-
car em prática no Brasil um modelo de produção
sustentável. O Renault S a n d e r o é o primeiro veícu-
lo fabricado no País a receber o selo Eco2, indicador
criado pela empresa para identificar veículos ecolo-
gicamente responsáveis. Para isso, o carro é fabrica-
do com 46% de material reciclado, possui 25 quilos
de fibras naturais e dois quilos de plástico reciclado,
o equivalente a 14% do total. Quando o Sandero não
tiver mais condições de ser utilizado, 97% dos mate-
riais poderão ser reciclados.

WTorre
Maior geradora de
resíduos sólidos do
País, a indústria da
cons t rução civil
tem papel singular

na formação de uma nova consciência ambien-
tal. E o programa de reaproveitamento de refu-
gos de obras da construtora WTorre tem feito
escola. Um exemplo é o novo projeto do Parque
do Povo, em São Paulo. Degradado por 20 anos
de ocupações irregulares, o parque de 112 mil
metros quadrados foi revitalizado com entulho
processado das obras do WTorre Shopping
Iguatemi. As novas pistas de caminhada, corri-
da e ciclismo e três quadras poliesportivas
foram construídas com 30 mil metros cúbicos
de cimento aproveitado da estrutura. Parte do
material t ambém veio dos escombros de edifí-
cios da Cracolândia, região que abrigava droga-
dos, no centro da capital paulista, demolidos
pela prefeitura. "Foi um presente para São
Paulo urbanizar o parque", diz Francisco
Caçador, diretor de operações da WTorre
Properties. "Era uma região que estava muito
degradada." Ele conta que a reutilização de
resíduos de obras é uma prática antiga nos can-
teiros da empresa. Há sete anos, a base das ruas
de um condomínio em Duque de Caxias (RJ)
foi feita com brita extraída de outra obra.

Fiat
A fábrica da Fiat, em Betim
(MG), inaugurou em outubro
o Complexo de Tratamento
de Efluentes Líquidos. Por
trás desse nome pomposo

está um dos mais modernos centros de limpeza de água
industrial do País, capaz de tratar 99% de toda água utiliza-
da pela unidade. "Este avanço é mais uma demonstração
dos esforços que temos realizado para alcançar um resulta-
do que traduza o necessário equilíbrio entre as lógicas
industriais e a responsabilidade social, na justa ponderação

entre os ganhos econômicos, sociais e ambientais", disse o 
presidente da Fiat, Cledorvino Belini, na ocasião.

Além do tratamento da água, a montadora construiu
uma ilha de reciclagem de materiais no centro da fábrica.
Na Ilha Ecológica, como é chamada, são processadas diaria-
mente 400 toneladas de material descartado das linhas de
montagem. A corrida verde da Fiat inclui, também, a redu-
ção do desperdício de matérias-primas. Em 1996, cada
carro que saía da fábrica de Betim gerava 400 quilos de
resíduos. Hoje, esse volume foi reduzido a pouco mais da
metade. Por outro lado, o percentual de resíduo reciclado
subiu de 70% para 93%.



Denovo
A união de garrafas PET
com retalhos transforma-se
em moda para a fabricante
de tecidos Denovo. Não há
um único fio produzido pela

empresa que não seja fruto de reciclagem. Criada em 2009,
a Denovo reutiliza, anualmente, 400 mil garrafas PET e 
600 toneladas de sobras de tecidos, compradas em outras
tecelagens, para produzir suas malhas. Depois de coletadas,
as garrafas são higienizadas, moídas, derretidas e transfor-
madas em poliéster. O mesmo acontece com os tecidos, que

viram fio novamente. A combinação de resistência e elasti-
cidade desse poliéster com a maciez do algodão provenien-
te dos retalhos compõe os tecidos da Denovo. "Reciclando 
resíduos, reduzimos o volume de lixo nos aterros sanitários,
economizamos petróleo e geramos mais empregos e renda",
afirma Ric Viana, gerente de marketing da Denovo.

Bradesco
Mais do que abrigar sua
diretoria, a matriz do Bra-
desco, localizada em Osasco
(SP), é um polo gerador de
polít icas socioambientais
para a instituição. Na Cidade
de Deus, como é conhecida,
os 11 mil funcionários parti-
cipam de ações de conscien-
tização e de projetos que vão
desde reciclagem até a redu-
ção do consumo de energia.
"A Cidade de Deus testa as
ideias e as ações", diz Ivani
Benazzi de Andrade, geren-
te do departamento de rela-

ções com o mercado do
Bradesco. "Depois, os proje-
tos são reproduzidos para o 
Brasil." No ano passado,
depois de verificar a eficá-
cia em sua sede, o Bradesco
implantou um projeto de
sustentabilidade nas agên-
cias. Como resultado, o 
banco reduziu o consumo
de energia elétrica em 4,19%
em 2010. O consumo de
água caiu 30,72%. O Bra-
desco t a m b é m c o m e ç a a 
dar os primeiros passos
para implantar constru-
ç õ e s s u s t e n t á v e i s . Em
2008, a matriz ganhou um
novo centro de TI baseado
nesses pr inc íp io s , que
foram aplicados na cons-
trução de uma agência em
Perdizes, bairro de SP.

Banco
do Brasil
A a t u a ç ã o do
Banco do Brasil
(BB) no manejo
de re s íduos sóli-

dos se dá em duas frentes. Uma, interna, envol-
vendo toda a rede de agênc ias e as unidades
administrativas. Outra, externa, no financia-
mento da implantação de programas de manejo
para empresas e prefeituras. Na frente interna
o BB implantou um projeto-piloto de coleta
seletiva de lixo em suas agênc ias no Paraná .
"Nossa intenção é estender esse projeto para a 
rede em todo o País até dezembro de 2012", diz
Rodrigo Nogueira, gerente-geral da unidade de
desenvolvimento sus tentáve l do BB. Segundo
ele, o trabalho vai começar nas 300 agênc ias
consideradas m é d i a s e grandes. As outras 4.700
unidades se rão inseridas posteriormente nesse
projeto. A a tuação externa, porém, é a que pro-
duz mais impacto no meio ambiente. Nesse
ponto, o BB pode atuar tanto como financiador
dos projetos como orientador de boas prát icas .
A meta é apoiar 3.920 munic íp ios com menos
de 20 mil habitantes na implantação de progra-
mas de manejo de res íduos .


