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em parceria com a Fundação Chile. Realizada pelo 
segundo ano consecutivo, a pesquisa tem como 
principal objetivo identificar quais são as empresas, 
com operação no país, que possuem ações 
concretas para preservar o planeta. 

A Santa Carolina foi também a única vinícola 
do Chile a ficar entre as cinco primeiras posições 
e vice-campeã no ranking geral, perdendo apenas 
para a brasileira Natura, que atua no segmento de 
cosméticos. Segundo matéria publicada na edição 
de agosto da Revista Capital, 253 empresas 
foram convidadas a participar do levantamento 
e 94 aceitaram avaliar seu grau de compromisso 
com a questão ambiental, especialmente no que 
diz respeito às mudanças climáticas. A medição, 
o uso e a gestão de carbono, o conhecimento 
da direção sobre o uso de energia, as melhorias 
em logística, a reciclagem de embalagens e o 
comprometimento e a dedicação da equipe 
foram alguns dos temas analisados. 

DEDICAÇÃO INTEGRAL 
A preocupação da Santa Carolina 

com o meio ambiente pode ser 
observada desde a plantação até 
o engarrafamento, passando por 
todos os seus processos produtivos. 
O selo "FeeI Green" presente nas 
garrafas é a garantia de que a empresa 
utiliza o conceito de sustentabilidade 
em toda a produção. É por meio desse 
projeto que a Santa Carolina compensa 
a emissão de dióxido de carbono, 
adotando inúmeras medidas mitigatórias. 

Todos os processos são 
minuciosamente controlados e cumprem 
as exigências das normas internacionais 
de controle ambiental. Nos vinhedos, por 
exemplo, destacam-se as boas práticas 
agrícolas, que incluem aulas de 
capacitação aos trabalhadores, controle 
das aplicações, delimitação das áreas de 
manejo de produtos químicos e controle 
de resíduos sólidos e líquidos. 

Há um cuidado especial também com o 
tratamento dos restos líquidos, em que se busca 
diminuir ao máximo as substâncias orgânicas 
para que seja possível reutilizar a água em outras 
operações, como para regar, por exemplo. Para 
isso, há mais de dois anos, a Santa Carolina 
conta com duas fábricas de pré-tratamento, 
onde é realizada a decantação dos resíduos 
e todo o procedimento necessário para que a 
água chegue o mais filtrada possível à planta final. 

Na área produtiva, a Santa Carolina tem 
tomado uma série de medidas concretas 
visando à preservação ambiental, entre elas 
a eliminação de caldeiras a petróleo e a 
incorporação de equipamentos de calefação 
de água a gás. Além disso, a companhia 
investe constantemente em modernos 
equipamentos e técnicas inovadoras, sempre 
buscando desenvolver os melhores produtos 
com os menores impactos ambientais. 

DO CHILE PARA O BRASIL 
A Santa Carolina é um dos grandes 

produtores de vinho no Chile, país que 
apresenta condições climáticas ideais 
para o cultivo de uvas de alta qualidade. 
São diversos tipos de vinho, que 
atendem amplamente às expectativas 
de todas as faixas de consumo. 

Todos os vinhos Santa Carolina chegam 
ao Brasil com exclusividade pela Casa 
Flora, uma das maiores importadoras de 
secos e molhados do país. 
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Text Box
Fonte: Guia exame sustentabilidade, São Paulo. p. 28-29, nov. 2012.




