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Agenda

●Considerações iniciais

● Redução da Inadimplência – Programa Bairro da Paz (Coelba - Neoenergia)

●Cadeia Produtiva – Programa 3S (Sadia)

●Cadeia Produtiva – Programa de Qualidade Total Rural (Perdigão)

● Redução de Consumo – Gestão de Recursos Hídricos (Ambev)

● Reciclagem – Programa Reciclou Ganhou (Coca-Cola)

● Reciclagem – Programa Reciclato (Suzano Papel e Celulose)

● Reciclagem – Programa de Reciclagem (Klabin)

● Fomento – Programas de Fomento Florestal (Setor de Papel e Celulose)
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O Business Case para a Sustentabilidade
Considerações iniciais

● Embora não tenham sido identificados business case setoriais robustos, 
determinadas empresas efetivamente têm seu business case muito bem
encaminhado e estruturado

●Nestlé Brasil

●CEMIG

●CPFL Energia

●Aracruz Celulose

● Contudo, as demais empresas também apresentaram avanços e alguns deles 
serão abordados a seguir
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Estudos de Casos

● Objetivo

●Motivar a adoção de práticas sustentáveis

● Justificativa de escolha

● Iniciativas baseadas no conceito do triple bottom line (TBL) e alinhadas à estratégia 
de negócios

● Interesse despertado nos resultados verificados (resultados pontuais, significativos e 
fáceis de demonstrar)

● Facilidade de acesso à informação

● Observações

●Casos específicos que não necessariamente refletem a realidade completa das 
empresas

● Esta seleção não evidencia qualquer ranking entre empresas ou iniciativas

●Vários outros casos identificados nas empresas não puderam ser totalmente 
explorados
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Energia Elétrica
Redução da Inadimplência: Programa Bairro da Paz 

da Coelba (Neoenergia)

● Projeto

● Redução de inadimplência e furto de energia no Bairro da Paz (favela de 
Salvador) por meio da educação, apoio à geração de emprego e renda, além da 
conscientização sobre eficiência energética e importância da formalização do 
consumo

● Contexto

●Comunidade com 9 mil residências e população estimada de 49 mil habitantes

●Área de difícil acesso

– Pouca infra-estrutura

– Alto índice de violência (área com forte presença do tráfico de drogas)

●Nível educacional e cultural baixo

●Altos índices de furto e desperdício de energia
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Programa Bairro da Paz da Coelba (Neoenergia)
Motivação

● No início

● Redução da inadimplência (que chegava a 65%) e do furto de 
energia

● Hoje

●Disseminação do uso seguro da energia elétrica

●Adequação da fatura à renda familiar

●Aumento da receita

● Redução das perdas

●Melhoria da imagem
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Programa Bairro da Paz da Coelba (Neoenergia)
Implantação

● A Coelba atua orientando a comunidade para que esta possa 
contratar e pagar pelo serviço de energia, adequando seu consumo 
a sua renda

● Atua também com apoio técnico e financeiro em iniciativas que 
favoreçam a geração de empregos e o aumento de renda na região, 
seja por meio da criação de cooperativas ou por meio de 
capacitação em temas como informática, eletricidade, culinária, 
entre outros

● A comunidade atua como parceira, combatendo o desperdício, a 
inadimplência e o furto de energia

● Em acordo com a comunidade, parte dos ganhos obtidos com o 
projeto é revertido à mesma em investimentos sociais
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Programa Bairro da Paz da Coelba (Neoenergia)
Ferramentas

● Pesquisa social

● Apoio à formação de cooperativas

● Projetos de inclusão digital (infra-estrutura e apoio técnico)

● Relacionamento comunitário – seminários e cursos de capacitação

● Negociação de metas de adimplência com o Conselho de Moradores

● Treinamento de agentes de negócio (cobrança domiciliar) nas comunidades –
Agente Coelba

● Posto de atendimento na comunidade

● Troca de equipamentos

● Regularização de ligações clandestinas

● Negociação de débitos
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Programa Bairro da Paz da Coelba (Neoenergia)
Resultados

DESCRIÇÃO ANTES 2005

Clientes inadimplentes 65% 31%

Regularização de ligações 50 / mês 1.400 / mês

Valores recuperados (R$) 10.000 / mês 168.000 / mês

Medições fiscais instaladas 0 53

Palestras 0 38 / ano

Substituição de fiação interna das residências 0 249 / ano

Pessoas capacitadas 0 mais de 300

Cooperativas apoiadas 0 6
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Alimentos e Bebidas
Cadeia produtiva: Programa 3S da Sadia

● Projeto

● Promoção de ações para o desenvolvimento sustentável no 
sistema de integração de suinocultura da empresa

● Contexto

● Produção baseada em fomento e integrados com contratos de 
parceria firmados com a Sadia

● Envolvimento de aproximadamente 3500 suinocultores 

●Considerações acerca dos impactos ambientais:

– Carga orgânica dos dejetos suínos é 25 vezes maior do que 
a do esgoto humano

– Nas regiões com alta concentração de suínos, grande parte 
dos dejetos é lançada no solo e em cursos de água sem 
tratamento, causando degradação do meio ambiente e 
emissão de gases nocivos
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Programa 3S da Sadia 
Motivação

● No início

●Minimização dos impactos ambientais a partir da implantação 
de biodigestores nas granjas para o tratamento dos dejetos 
gerados pelos suínos

● Hoje 

●Minimização de risco da atividade

● Redução do impacto ambiental, via tratamento dos dejetos 
suínos dos pequenos produtores

● Forma de perenizar o negócio, dado o peso dos integrados na 
cadeia produtiva
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Programa 3S da Sadia 
Implantação

● Adesão voluntária dos suinocultores 

● Instituto Sadia de Sustentabilidade responsável pela captação de 
recursos e pela instalação dos equipamentos

● Responsabilidade do suinocultor: operar o biodigestor em sistema
de comodato

● Cálculo da redução de emissão promovida pela instalação de 
biodigestores feito por técnicos da Sadia

● Instituto Sadia comercializa os créditos de carbono no mercado, 
repassando os recursos obtidos aos integrados de forma 
proporcional à redução de emissão promovida

● Processo sujeito a auditorias periódicas do Instituto
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Programa 3S da Sadia 
Ferramentas e Resultados obtidos 

● Ferramentas

●Mapeamento dos pequenos 
produtores potencialmente 
interessados

●Orientação técnica e financeira dada 
aos fornecedores, nas diferentes 
etapas do processo

●Gestão de risco

●Mapeamento de oportunidades

●Auditoria

● Resultados obtidos

● Integração da cadeia produtiva, 
com minimização de risco 

● Redução da emissão de metano, 
um dos principais gases de efeito 
estufa

● Obtenção de recursos financeiros a 
partir de uma nova oportunidade de 
mercado (créditos de carbono)

● Repartição de benefícios entre as 
diversas partes interessadas

● Disseminação de melhores práticas
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Alimentos e Bebidas
Cadeia produtiva: Programa de Qualidade Total Perdigão 

Rural

● Projeto

●Disseminação e implementação dos conceitos de qualidade para 
toda a cadeia produtiva

● Contexto

● Programa de Qualidade Total implantado na Perdigão

● 1999: início do envolvimento dos principais parceiros –
integrados produtores de aves e suínos
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Programa de Qualidade Total Perdigão Rural 
Motivação

● No início

●Conscientização quanto à importância da utilização de 
instrumentos de gestão (controle, processos) na atividade 
agrícola, visando os produtores integrados

● Hoje

●Qualificação da equipe técnica e do produtor rural

●Melhoria da qualidade de vida do produtor rural

● Incorporação da gestão agrícola na propriedade

●Garantia de qualidade dos produtos com controle total de 
processos, aliados ao bem estar animal
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Programa de Qualidade Total Perdigão Rural
Implantação e Ferramentas

● Implantação 

● Processo estruturado e amadurecido ao 
longo de 5 anos

– Fase inicial piloto de 10 produtores 
em cada uma das três UNs (RS e SC)

– Fase atual com 100% dos parceiros

●Adesão ao Programa de Qualidade é
condição para integração de novos 
produtores rurais

– Orientação dada aos produtores, pelas 
equipes técnicas da Perdigão, quanto 
ao conceito de qualidade total rural

– Avaliação periódica

– Assistência permanente

● Ferramentas

● Gestão da qualidade total, por 
meio do comprometimento e 
envolvimento de todos 

● Mapeamento da cadeia produtiva 
e de seus impactos ambientais

● Aceitação do programa por parte 
da equipe de trabalho e do 
integrado

● Conscientização da necessidade 
de mudança com reflexo na 
melhoria de produtividade da 
atividade e na qualidade de vida dos 
produtores
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Programa de Qualidade Total Perdigão Rural
Resultados obtidos 

● Integração da cadeia produtiva no respeito ao meio ambiente

● Conscientização quanto ao conceito de qualidade e suas vantagens 
(organização, limpeza, produtividade, controle gerencial), 
aumentando a viabilidade econômica da atividade

● Crescimento sustentável da atividade e fixação do homem no campo

● Redução na emissão de resíduos poluentes 

● Efeito multiplicador da metodologia de “melhorias de processos” em 
outros projetos ambientais, sempre com participação efetiva dos 
integrados (ex: compostagem de dejetos líquidos no tratamento dos 
resíduos da suinocultura)



23 de maio de 2006

18

Alimentos e Bebidas
Gestão de Recursos Hídricos: AmBev

● Projeto

● Estruturação da Gestão de Recursos Hídricos como prioridade 
do Sistema de Gestão Ambiental

● Contexto

●A água tem diversos usos: abastecimento humano, uso animal, 
irrigação, indústria, geração de energia, preservação 
ambiental, etc

●As atividades das empresas exercem grande influência sobre 
seu entorno, inclusive o meio ambiente

●Gestão da água passa pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, 
órgãos locais e com objetivo de promover a gestão 
participativa e descentralizada dos recursos hídricos naquela 
região

●O Brasil é detentor de 20% da água potável do planeta
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Gestão de Recursos Hídricos da AmBev
Motivação

● No início: preservação e monitoramento da qualidade do principal 
insumo, tendo em mente que toda redução de consumo significa 
redução de custos

● Hoje:

●Gestão do consumo e qualidade da água representam 
elementos chave da sustentabilidade, em um cenário de 
crescente redução da disponibilidade

● Fortalecimento da política ambiental da AmBev

●Valorização da imagem institucional da empresa
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Gestão de Recursos Hídricos da AmBev
Implantação e Ferramentas

● Implantação 

●Metas anuais progressivas por 
fábrica, com benchmark nacional e 
internacional, levando em conta tipo 
de produto, embalagem e tecnologia 
das instalações

●Monitoramento do Indicador de 
Consumo de Água

● Ferramentas

● Desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias, processos e insumos que 
minimizem o impacto sobre o meio 
ambiente – eco-eficiência 

● Definição de metas de consumo por 
setor, com monitoramento mensal

● Treinamento dos colaboradores 
para o consumo responsável de água

● Conscientização por meio de 
campanhas internas

● Remuneração variável atrelada ao 
cumprimento das metas
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Gestão de Recursos Hídricos da AmBev
Resultados obtidos 

● Redução expressiva no consumo de água por litro de bebida produzido ao 
longo dos últimos 5 anos ( 25%)

● Volume total economizado em 2005 correspondente ao volume necessário 
para abastecer uma população de 250 mil habitantes por um mês

● Implementação do Sistema de Gestão Ambiental comprova o sucesso de 
uma nova cultura de hábitos, conciliando desenvolvimento ambiental e 
econômico
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Alimentos e Bebidas
Reciclagem: Programa Reciclou Ganhou da Coca-Cola

● Projeto

● Reciclagem de embalagens, promovendo a conscientização e 
redução de problemas ambientais, bem como o apoio à criação 
de cooperativas de catadores de resíduos

● Contexto

● 7 bilhões de litros de bebidas não alcoólicas vendidas por ano 
pela Coca-Cola, em sua maioria, em embalagens descartáveis

●Alta exposição da empresa a consumidores, ONGs e mídia

● Brasil hoje recicla cerca de 96% de suas embalagens de 
alumínio e reaproveita mais de 50% das embalagens PET

● Pouco incentivo público a questões ligadas à reciclagem
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Programa Reciclou Ganhou da Coca-Cola
Motivação

● No início

● Redução dos riscos da companhia causados pelo alto potencial 
poluidor das embalagens descartáveis

●Melhoria de imagem da empresa e de suas marcas

● Hoje: 

● Redução da poluição, visando a preservação do meio ambiente

●Conscientização da sociedade, em especial das crianças, sobre 
a importância da proteção ambiental

● Impacto social positivo gerado pelo apoio à criação de 
cooperativas de catadores de resíduos (hoje são 21 
cooperativas apoiadas pelo programa)
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Programa Reciclou Ganhou da Coca-Cola
Implantação

● Papel da Coca-Cola é manter a estrutura do programa, divulgar e 
contribuir com apoio técnico, além de fornecer insumos e material 
educativo

● Envolvimento dos 18 grupos fabricantes, que conduzem a operação, cada 
um em sua região

● Mobilização de estudantes de 1º e 2º graus em escolas públicas e privadas, 
que participam de forma voluntária e recebem prêmios

● Parcerias firmadas com cerca de 4 mil instituições: empresas e entidades 
da área de embalagens ou recicladoras, escolas, condomínios, hospitais, 
entidades filantrópicas, igrejas, ONGs, cooperativas de catadores de lixo, 
prefeituras e outras empresas em geral

● Acompanhamento contínuo e avaliação trimestral, com foco em 
resultados, investimentos e oportunidades
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Programa Reciclou Ganhou da Coca-Cola
Ferramentas

● Campanhas em escolas e promoção de eventos (mutirões, gincanas, etc)

● Campanha corporativa sobre o programa

● Formação de parcerias

● Orientação técnica aos parceiros, nas diferentes etapas do processo

● Apoio financeiro feito através de equipamentos (ex: caminhões, prensas e 
balanças), insumos (ex: luvas e uniformes) e materiais de orientação e 
divulgação

● Avaliação de resultados e mapeamento de oportunidades
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Programa Reciclou Ganhou da Coca-Cola
Resultados

● Reciclagem de 171 milhões de embalagens:

● 133,5 milhões de latas de alumínio

● 26 milhões de garrafas PET

● 7 milhões de latas de aço

● 4 milhões de caixas da Tetra Pak

● Geração de emprego e renda

● 800 empregos diretos

● 5.000 empregos indiretos

● Auxílio à consolidação de uma nova alternativa de renda para populações 
mais carentes

● Apoio à geração de emprego em indústrias e oficinas artesanais
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Papel e Celulose
Reciclagem: Programa Reciclato® da Suzano Papel 

e Celulose

● Projeto

● Produção e comercialização de papel 100% reciclado, composto em 75% de 
aparas pré-consumo e em 25% de papel pós-consumo

● Contexto

●Mercado formado basicamente por produtos artesanais ou importados

●Necessidade de redução do impacto ambiental causado por resíduos de papel

● Existência de um elevado contingente de pessoas desempregadas ou com 
subempregos que poderiam ter sua renda familiar acrescida por meio da 
coleta e comercialização de resíduos de papel

●Maior valorização de questões sócio-ambientais por parte da sociedade
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Programa Reciclato® da Suzano Papel e Celulose
Motivação

● No início

● Estratégia comercial diante de nova demanda gerada pela consciência 
crescente do consumidor sobre sua responsabilidade social

● Hoje

●Aumento do faturamento e do resultado econômico

●Minoração dos impactos ambientais

– Redução de resíduos urbanos

– Menor utilização de recursos naturais em sua fabricação

●Apoio à reinserção do catador de papel e ao desenvolvimentos de 
cooperativas

●Melhoria da imagem da empresa
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Programa Reciclato® da Suzano Papel e Celulose
Implantação

● A Suzano Papel e Celulose atua na estruturação e viabilização do projeto

– Pesquisa e desenvolvimento

– Produção

– Apoio à estruturação de cooperativas

– Divulgação e comercialização

● O Instituto Ecofuturo é parceiro do projeto, consolidando as relações com as 
cooperativas de catadores e outras entidades ligadas ao projeto

● O Instituto Ecofuturo é beneficiado com 2% do resultado das vendas 
(faturamento) do produto para investir em projetos como: cursos sobre 
administração de cooperativas, Ler é Preciso, Rio Vivo, entre outros

● As cooperativas de catadores de papel vendem os resíduos diretamente para 
a Suzano, sem a figura do aparista como intermediário



23 de maio de 2006

30

Programa Reciclato® da Suzano Papel e Celulose
Ferramentas

● Pesquisas e estratégias comerciais

● Desenvolvimento de novos produtos

● Suporte técnico e de relacionamento para o desenvolvimento de 
cooperativas de catadores de papel

● Acompanhamento do desempenho social por meio do Instituto 
Ecofuturo

● Participação no CEMPRE (Compromisso Empresarial para a 
Reciclagem)

● Avaliação de impacto ambiental e resultados financeiros
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Programa Reciclato® da Suzano Papel e Celulose
Resultados

● Lançamento em 2001 do primeiro papel offset reciclado produzido em 
escala industrial

● Vendas no primeiro ano (abr-dez) mais do que duplicando o mercado de 
papel reciclado no País

● Lançamento em 2005 do Reciclato® Cut Size (em formatos A4 e carta) 
para o mercado de varejo

● Vendas anuais crescentes desde seu lançamento

● Relacionamento estabelecido com 60 cooperativas

● 3700 pessoas diretamente envolvidas
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Papel e Celulose
Reciclagem: Programa de Reciclagem da Klabin

● Projeto

● Produção e comercialização de papel 100% reciclado, utilizado 
principalmente em caixas de papelão ondulado

● Contexto

●Histórico de 40 anos de reciclagem de papel

●Maior indústria brasileira de papéis para embalagem

● Promoção de maior preservação ambiental por meio do papel reciclado

– Redução de resíduos de papel

– Consumo de energia 4 vezes menor

– Consumo de água 100 vezes menor

● Existência de um elevado contingente de pessoas desempregadas ou com 
subempregos que poderiam ter sua renda familiar acrescida por meio da 
coleta e comercialização de resíduos de papel
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Programa de Reciclagem da Klabin
Motivação

● No início

● Estratégia produtiva de redução de perdas e oportunidade de negócio

● Hoje

●Compromisso de promover a reciclagem em toda a cadeia produtiva

● Resultado econômico e redução de impactos ambientais

●Oportunidade de aumento de renda ao catador de papel

●Conscientização da sociedade sobre a importância da redução, reutilização e 
reciclagem

●Melhoria da imagem da empresa
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Programa de Reciclagem da Klabin
Implantação

● A Klabin conta atualmente com 4 fábricas especializadas em produção de 
papel reciclado (Piracicaba, Goiânia, Guapimirim, Ponte Nova)

● Parte das aparas utilizadas na produção do papel reciclado é proveniente dos 
refugos da área produtiva da própria empresa

● Utilização de água em circuitos fechados e localização próxima a grandes 
centros

● Apoio técnico e de estrutura para algumas cooperativas de catadores de papel

● Parceria entre 4 empresas (Klabin, Tetra Pak, Alcoa e TSL Ambiental) para a 
reciclagem completa de embalagens Tetra Pak

● Klabin recicla o papel (desde 1999) e encaminha o composto de plástico e 
alumínio para uma nova fábrica que separa os materiais possibilitando sua 
reciclagem (desde 2005), graças ao desenvolvimento de nova tecnologia a 
Plasma
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Programa de Reciclagem da Klabin
Ferramentas

● Estratégias comerciais

● Desenvolvimento de novos produtos e processos

● Avaliação de impacto ambiental e resultados financeiros

● Estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de 
novas tecnologias

● Apoio a cooperativas de catadores de papel

● Participação no CEMPRE (Compromisso Empresarial para a 
Reciclagem)
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Programa de Reciclagem da Klabin
Resultados

● Maior recicladora de papel da América do Sul, reduzindo 
significativamente os resíduos sólidos urbanos

● Capacidade anual instalada para papéis 100% reciclados de 300 
mil toneladas

● Segunda maior recicladora mundial de embalagens cartonadas 
da Tetra Pak, com capacidade anual de 28 mil toneladas

● Apoio a milhares de catadores de resíduos por meio do 
incremento de sua renda
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Papel e Celulose
Reciclagem: Programas de Fomento Florestal

● Projeto

●Apoio técnico, financeiro e garantia de compra de madeira a pequenos proprietários 
rurais que cultivem árvores de corte utilizadas na fabricação de celulose

● Contexto

●Madeira é um recurso natural renovável, porém escasso 

● Por questões de custo, é necessário que as florestas estejam próximas às indústrias

●Vulnerabilidade da renda do pequeno produtor em suas atividades tradicionais

● Florestas plantadas geram menos riscos produtivos e podem ser manejadas em 
harmonia com outras atividades agrárias

●O plantio de florestas pode ser feito em áreas degradadas, recuperando o ambiente

●Grandes indústrias do setor tratadas muitas vezes como vilãs por deterem latifúndios 
destinados a plantios de florestas
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Programas de Fomento Florestal
Motivação

● Garantia de fornecimento de matéria-prima, vinda de localidades 
geograficamente próximas às indústrias

● Menor necessidade de imobilização de capital para aquisição de 
terras

● Possibilidade de acompanhamento e interferência na qualidade da 
matéria-prima, dada a participação da empresa em todas as 
etapas do cultivo

● Melhoria sócio-econômica dos produtores fomentados e, 
conseqüentemente, das comunidades onde eles estão inseridos

● Educação ambiental dos produtores, que atuam como 
multiplicadores
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Programas de Fomento Florestal
Implantação e Ferramentas

● Os programas, em linhas gerais contam com

●Doação de mudas de árvores nativas e de árvores de corte (em geral, eucalipto ou 
pinus)

●Assistência técnica para todas as etapas

●Contratos de garantia de compra com preço mínimo estabelecido para que a 
empresa garanta a renda do produtor

● Alguns programas contam ainda com

● Treinamentos em educação ambiental ou qualificação profissional

● Financiamentos de mão-de-obra, fertilizantes e outros insumos, por meio de dois 
métodos diferentes

– A empresa cede os produtos e serviços e cobra o retorno dos recursos em 
madeira na época da colheita, com base em contrato prévio

– A empresa avaliza empréstimos aos produtores nas instituições bancárias com 
base nos contratos futuros de compra
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Resultados de alguns programas

● Klabin

● Presente em 22 municípios de SC e PR

●Mais de 11 mil produtores em mais de 56 
mil hectares plantados

● Aracruz

● Presente em 145 municípios, em 4 
estados (ES, MG, BA e RS)

●Mais de 3 mil produtores em mais de 73 
mil hectares plantados

● VCP

● Presente em 26 municípios de RS

●Mais de 4 mil produtores (sendo 1,2 mil 
assentados da reforma agrária) em 5 mil 
hectares plantados

● Suzano Papel e Celulose

● Presente em municípios de SP e BA

● Mais de 1100 produtores em 66 mil 
hectares plantados

● Representa aproximadamente 10% 
do consumo de madeira da 
empresa

● Cenibra

● Presente em 68 municípios de MG

● Mais de 700 produtores em mais de 
13 mil hectares plantados

● Representa aproximadamente 10% 
do consumo de madeira da 
empresa


