
Cartilha

Sustentabilidade

Meio Ambiente Sociedade Economia



Conheça nossa visão por
um mundo mais sustentavel.



Entendemos que estamos inseridos dentro de uma comunidade e que 
fazemos parte do meio ambiente.

Por isso, a Responsabilidade Socioambiental é uma preocupação real em 
nossa empresa que age de maneira integrada com a sociedade, as em-
presas e o poder público.

Somos parte ativa no desenvolvimento de um planeta sustentável e de 
uma economia social fundamentada na redução dos impactos ambientais 
causados pelos resíduos sólidos de embalagens, o que fortalece a estru-
tura das cooperativas e gera renda para famílias.

O reaproveitamento do plástico das embalagens gera uma economia de 
cerca de 50% de energia em relação à necessidade para fabricar a emba-
lagem original e, agrega-se a este benefício, a redução dos volumes gera-
dos por estas embalagens caso fossem descartadas do modo tradicional, 
bem como se evita a poluição de rios e mares, que podem prejudicar a 
fauna e a flora de nosso ecossistema.

É um ciclo virtuoso, no qual são pensadas as três bases da sustentabilida-
de: Meio Ambiente, Sociedade e Economia.

Sustentabilidade Ambiental
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Todas as embalagens dos produtos que comercializamos são rastreadas 
desde o momento que saem da fábrica até a chegada aos nossos clientes.

A partir de então, nosso acompanhamento direciona os recipientes para 
unidades recicladoras, onde servirão de matéria prima para as fábricas de 
embalagens, completando o ciclo de um processo social, econômico e 
ambientalmente correto.

Política de Reaproveitamento
de Embalagens

A fim de otimizar o uso dos recursos naturais necessários para a produção 
de embalagens e poupá-los para as gerações futuras, cumprimos uma 
‘Política de Reaproveitamento de Embalagens’ de nossos produtos, cui-
dando para que os resíduos pós-consumo não impactem no meio am-
biente, mas sirva como fator de desenvolvimento social e econômico, em 
especial das cooperativas de reciclagem e das comunidades que as com-
põem.

Material Pós-consumo
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