
Compromisso com o 

ambiente 
A Whirlpool, detentora das marcas Brastemp, 
Consul e KitchenAid, quer zerar até 2014 o 
envio de resíduos para os aterros 

balagens, o que representou um aumen-
to de 81% em relação ao ano anterior. 
Para 2012, a meta era recuperar 245 
toneladas, mas a empresa recolheu 254. 
Esse volume representa 90% das emba-
lagens dos produtos expedidos dentro 
do Programa. O Programa recolhe as 
embalagens dos produtos da empresa 
vendidos diretamente ao consumidor, 
pelos sites das marcas, nas regiões da 
Grande São Paulo e Baixada Santista 
(SP). O material recolhido é composto 
em 69% de EPS (isopor), 17% de plástico 
e 15% de papelão. 

Programa recolhe 254 
toneladas de embalagens 

O Programa Brastemp Viva! está 
diretamente associado à Brastemp, mas 
se estende ás embalagens dos produtos 
das outras marcas da Whirlpool no Bra-
sil, Consul e KitchenAid, que são distri-
buídos pelos mesmos transportadores já 
treinados para solicitar o recolhimento 
ao consumidor, no ato da entrega. 

Vanderlei Niehues, gerente geral de 
Sustentabilidade, EHS e Regulamenta-
ções da Whirlpool Latin America, conta 
que a companhia está estudando for-
mas de investir na conscientização, no 

estímulo e no reconhecimento 
dos motoristas das transpor-
tadoras parceiras para au-
mentar a efetividade da ação 
e chegar cada vez mais perto 
do recolhimento de 100% das 
embalagens. "Também mi-
nistramos treinamentos so-
bre o programa para alguns 
revendedores, como o Wal-
mart, com o objetivo de esten-
der a ação além dos limites da 
Whirlpool", diz. 

Além do Brastemp Viva!, a Whirl-
pool desenvolve ações com foco nas 
questões de uso sustentável da água, 
redução no consumo de energia e emis-
sões de carbono. No ano passado, a 
companhia reduziu o consumo de água 
nas unidades fabris e sedes administra-
tivas em mais de 11 milhões de litros. 
E fechou o ano de 2012 com redução no 
consumo de energia por produto fabri-
cado: diminuição de 9% na fábrica de 
Rio Claro (SP), cerca de 8% em Joinvil-
le (SC), e aproximadamente 0,5%, em 
Manaus (AM). 

"Em 2011, tivemos uma redução de 
18% nas emissões de gases de efeito es-
tufa, o equivalente a 9,3 toneladas de 
carbono. Estamos levantando os dados 
de 2012, mas a expectativa é termos 
uma redução ainda mais expressiva, 
em função das nossas iniciativas para 
a melhoria contínua dos indicadores de 
sustentabilidade, do qual emissões de 
carbono fazem parte", declara Niehues. 
Além disso, a empresa lançou, em 2011, 
o desafio Resíduo Zero, que tem o ob-
jetivo de eliminar o envio de resíduos 
industriais para aterros até 2014, e fa-
zer o mesmo com os sanitários até 2016. 
"No ano passado, as unidades de Rio 
Claro e Manaus já atingiram a primei-
ra meta. Este ano, pretendemos zerar o 
envio de resíduos industriais para ater-
ros na Unidade São Paulo e, em meados 
de 2014, fazer o mesmo na maior fábri-
ca do País, a de Joinville. Ações como o 
Programa Brastemp Viva! Embalagens 
são fundamentais para atingirmos essa 
meta", finaliza. 

A Whirlpool tem metas ousadas 
de sustentabilidade até 2014. 
Para isso, definiu meios para 
redução, reciclagem e copro-

cessamento de resíduos. Os projetos de-
senvolvidos estão alinhados com as me-
didas instituídas pela Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS). 

A companhia conta com diversas 
frentes de investimento, que vão desde 
a adequação de infraestrutura e pro-
cessos internos até o incentivo a cau-
sas sociais por intermédio do Instituto 
Consulado da Mulher, ação de respon-
sabilidade social da marca Consul. Um 
desses projetos é a Cooperlimpa (Coope-
rativa de Catadores de Materiais Reci-
cláveis de Diadema), que coleta resíduos 
sólidos, como papel de escritório, copos 
plásticos e papelão, gerados pela Uni-
dade São Paulo da Whirlpool, além das 
embalagens do Brastemp Viva!, progra-
ma criado em 2003 que já recolheu mais 
de 630 toneladas de embalagens. 

A coleta do isopor, papelão e plás-
tico é feita no momento da entrega do 
produto. Motoristas e entregadores são 
orientados a incentivar o consumidor a 
devolver as embalagens quando recebe 
a compra. Em 2011, o Brastemp Viva! 
recolheu mais de 136 toneladas de em-
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Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 23, n. 276, p. 30, mar. 2013. 




