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RESUMO 

 

A preocupação mundial com o futuro da vida na Terra apresenta-se cada vez 

mais acentuada frente às problemáticas ambientais e sociais que se desencadeiam 

com evidência crescente e alarmante. Nesse sentido, as organizações têm participação 

fundamental na promoção de um Desenvolvimento Sustentável, implementando 

sistemas de gestão ambiental e social que atentem para práticas ecologicamente 

corretas e socialmente responsáveis. 

O aumento do volume de resíduos é preocupante, principalmente devido ao 

espaço limitado para o depósito dos dejetos, bem como seus efeitos. Portanto, 

encontrar as soluções de tratamento dos resíduos que sejam mais adequadas e viáveis 

à realidade vivenciada por uma empresa se faz necessário nos dias de hoje. 

A gestão ambiental aprimora o ciclo de vida do produto e contribui para a 

melhora dos processos produtivos e da aprendizagem de uma empresa como um todo, 

utilizando inovações tecnológicas em prol da solução de problemas ambientais, fato 

que merece a atenção e o estudo por parte dos gestores. Atrelada à gestão ambiental 

está a Responsabilidade Socioambiental que, em função das diversas problemáticas 

ambientais, encontra espaço para o desenvolvimento social.  

A adoção de práticas bem sucedidas que prevêem a proteção do meio ambiente 

e o incentivo econômico e social de comunidades carentes, como o exemplo do 

Instituto Vonpar, merecem análise de seus projetos e coordenação com uma visão 

futura de contribuir para a sustentabilidade da Vonpar e da sociedade. O presente 

trabalho busca estudar a Responsabilidade Socioambiental através da prática de 

logística reversa fomentada pelo Instituto Vonpar, de forma a identificar benefícios para 

os agentes envolvidos bem como as motivações e dificuldades para o Instituto Vonpar. 

Dessa forma, ampliar o conhecimento acerca da Responsabilidade 

Socioambiental contribui não só para o futuro da Vonpar como no delineamento do 

futuro da sociedade. Aqueles que visualizam as novas mudanças que estão em curso e 

passam a adotar ações de Responsabilidade Socioambiental conseguem tornar-se 

sustentáveis, bem como ajudar o desenvolvimento social. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The worldwide concern about the future of life on Earth has become even more 

pronounced beyond environmental and social issues that unleash with more evidence 

and alarming. On that way, organizations have a fundamental role in 

promoting sustainable development, implementing environmental management 

systems that consider social and eco-friendly practices and socially responsible. 

The increased volume of waste is a concerning, mainly due to limited space for 

the deposit of waste, as well as the effects. Therefore, is required today to find 

out solutions for waste treatment that are appropriate and viable to  

he reality experienced by the company. 

Environmental management improves the lifecycle of the product and contributes 

to the improvement of production processes and learning the business as a whole, 

using technological innovations to promote the solution of environmental problems, a 

fact that deserves attention and study by the managers. Linked to environmental 

management is the Environmental Responsibility, according to several environmental 

issues, finds space for social development. 

The adoption of successful practices that provide protection of 

the environment and the incentive of economic and social development 

of poor communities, such as the Vonpar Institute, deserve analysis of the 

projects and coordination with a future vision of contributing to the sustainability 

of society and Vonpar. This work studies the Environmental Responsibility through the 

practice of reverse logistics promoted by the Vonpar Institute in order to identify benefits 

to those involved and the motivations and difficulties to the Vonpar Institute. 

Accordingly, increasing knowledge about Environmental Responsibility not only 

contributes to the future of Vonpar as delineates the future of society. Those who view 

the new changes that are in underway and start to adopt the Environmental 

Responsibility can become sustainable as well help social development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com os anos, houve um aumento considerável no que tange à preocupação 

com o meio ambiente. Nas empresas, essa preocupação pode advir de diversos 

fatores como agregação de valor no relacionamento com outras empresas, 

propaganda e marketing, fatores econômicos, etc. No entanto, cada vez mais tem-se 

enfatizado os impactos ambientais que as organizações têm causado ao meio 

ambiente e já se sabe que as empresas tem grande responsabilidade neste impacto 

em nível global.  

Com o crescente desenvolvimento da sociedade, nota-se que as pessoas 

estão buscando cada vez mais melhorar seu cotidiano. Com isso, surge a 

preocupação com questões ambientais antes negligenciadas por estas pessoas. 

Assim, a qualidade ambiental vem tornando-se um requisito a ser obtido pelas 

empresas de forma a continuarem competitivas. Com a utilização dos recursos 

naturais, os processos produtivos transformam a matéria-prima em bens de 

consumo que, alinhado ao processo de fabricação, podem resultar em danos para o 

meio ambiente. Assim, para que haja uma sustentabilidade estratégica, o problema 

ambiental deve estar incorporado à estratégia organizacional. 

Com isso, há, atualmente, uma grande busca pelas empresas de elementos 

que as mantenham competitivas, vivas e economicamente saudáveis no mercado. 

Medidas como o reaproveitamento de materiais e o retorno de resíduos para o 

processo produtivo mostram que está se intensificando a preocupação ambiental 

nas organizações. De forma a lidar com a problemática da responsabilidade 

ambiental, muitas empresas têm investido em “projetos verdes” e de “produção 

verde”, como, por exemplo, a inauguração de uma nova planta da Braskem para 

produção de polietileno verde (plástico produzido por etanol) a partir de fontes 100% 

renováveis (BRASKEM, 2011). Empresas têm investido em estratégias sustentáveis 

como a redução de emissão de gases à atmosfera possuindo, assim, relação com a 

eficiência energética.  

Segundo pesquisas do Guia Exame de Sustentabilidade de 2008, cerca de 

89% das empresas brasileiras já possuem uma política corporativa que comanda a 

responsabilidade ambiental. Dessas empresas, 63% possuem os seus critérios 
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ambientais em todas as etapas do processo produtivo; 66% possuem critérios no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços; 67% possuem critérios na seleção 

de fornecedores e 46% possuem critérios na produção e logística. 

Algumas empresas, atentas a essas mudanças em seus contextos externos, 

já estão movendo esforços estratégicos e operacionais rumo à eficiência ambiental 

de seus negócios, visando à sustentabilidade. Assim, as empresas vêm buscando 

formas de lidar com essa nova visão de negócios, ajudando a promover o 

desenvolvimento sustentável e participando mais ativamente junto à sociedade. Uma 

dessas formas de se adequar à gestão ambiental é utilizar um tipo de logística 

chamada reversa, que vem sendo reconhecida como a área que planeja, opera e 

controla o fluxo logístico, o qual retorna os produtos ao seu ciclo inicial de vida, na 

produção. Nesse sentido, a logística reversa se apresenta como uma das opções 

para se alcançar a preservação ambiental e na busca de benefícios às 

organizações.  

Outra mostra de que a sociedade está buscando formas de se tornar 

sustentável foi a promulgação da Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, chamada 

Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Trata-se de um marco histórico na área 

ambiental, capaz de mudar no curto prazo a maneira como o poder público, 

empresas e consumidores lidam com a questão do lixo. A nova lei obriga a aplicação 

da logística reversa (retorno de embalagens e outros materiais à produção industrial) 

após o consumo e descarte pela população. As regras seguem o princípio de 

responsabilidade entre os diferentes elos da cadeia produtiva, desde as fábricas até 

o destino final. Esse pode ser um marco para as organizações e o governo na busca 

pela sustentabilidade. 

Além disso, as empresas têm trabalhado o conceito de Responsabilidade 

Social, que está interligada à Gestão Ambiental. Isto porque ambas possuem 

objetivos muito próximos no que tange às questões como qualidade de vida, 

sustentabilidade e imagem da empresa. A Responsabilidade Social é a forma de 

gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os 

públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 

empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade. É uma 

forma de conduzir os negócios da empresa de maneira que a torna parceira e co-

responsável pelo desenvolvimento social. Ela compreende as expectativas 
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econômicas, legais, éticas e discricionárias (ou então filantrópica) que a sociedade 

tem em relação às organizações em dado período. Já a Gestão Ambiental trata de 

todas as normas e regras que a empresa seguir a fim de atingir os níveis aceitáveis 

de sustentabilidade atrelada ao meio ambiente. 

Assim, surge o conceito de Responsabilidade Socioambiental, o qual 

relaciona conceitos de Responsabilidade Social com conceitos de Gestão Ambiental. 

Para que as empresas busquem a sustentabilidade da própria organização como da 

sociedade, são necessários esforços tanto sociais como ambientais. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

Na maioria dos processos produtivos empresariais, o processo produtivo gera 

consequências para o meio ambiente. A sociedade, consequentemente, está cada 

vez mais preocupada com o tema ambiental visto a mídia estar enfatizando bastante 

o assunto. Além disso, com o desenvolvimento educacional e cultural da sociedade, 

esta preocupação com o meio ambiente tem-se tornado alvo principal de 

discussões. Portanto, para que as empresas continuem competitivas e inovadoras 

(sobrevivam), há a necessidade crescente de que a Responsabilidade 

Socioambiental se incorpore a uma estratégia de sustentabilidade, ou seja, de que 

ocorram esforços internos e externos para o atingimento dos mesmos objetivos 

sociais, a sustentabilidade. Isto têm-se caracterizado como um problema para 

muitas empresas. 

Dentre os diversos setores de uma empresa, atualmente, há a necessidade 

de uma área que cuide da Responsabilidade Socioambiental da organização, a qual 

estuda, entre outros enfoques, formas de desenvolver-se socialmente e 

ambientalmente. A logística, através de processos de reciclagem e reaproveitamento 

de materiais, caracteriza-se como um setor produtivo que pode fomentar o 

desenvolvimento social da comunidade e, consequentemente, da empresa. Com 

isso, este trabalho busca estudar a importância da logística reversa para a 

Responsabilidade Socioambiental da Vonpar, incentivada através do Instituto 

Vonpar. 
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A Vonpar é uma empresa de grande porte que atua nos segmentos de 

bebidas e de alimentos por meio de duas operações distintas e independentes: 

Vonpar Bebidas (Coca-Cola e Kaiser) e Vonpar Alimentos (Mu-Mu, Wallerius e 

Neugebauer). A Vonpar Bebidas é franqueada da Coca-Cola e distribuidora da 

Heineken Brasil, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Fundada em 1948, a 

empresa possui três fábricas (Antônio Carlos – SC, Santo Ângelo e Porto Alegre - 

RS) e cinco centros de distribuição (Blumenau, Joinville e Chapecó – SC; 

Farroupilha e Pelotas – RS). A Vonpar Alimentos possui um portfólio com mais de 60 

marcas, 20 tipos de produtos e três fábricas no Rio Grande do Sul (Porto Alegre, 

Viamão e Arroio do Meio). Além disso, a operação de alimentos possui presença em 

todo território nacional e em mais de 55 países. 

A Vonpar é historicamente ligada às questões de responsabilidade social e de 

meio ambiente. Com isso, foi criado em 2008 o Instituto Vonpar, com o objetivo de 

melhorar, estruturar e profissionalizar estas ações de responsabilidade social e 

ambiental da Vonpar. O Instituto possui como foco de atuação a inclusão econômica 

e geração de renda para populações em situação de exclusão e risco social por 

meio da reciclagem de materiais reaproveitáveis. 

Assim, este trabalho propõe-se a responder a seguinte questão: de que forma 

a responsabilidade socioambiental está associada à logística reversa fomentada 

pelo Instituto Vonpar? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Analisar a Responsabilidade Socioambiental através da prática de logística 

reversa, fomentada pelo Instituto Vonpar. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Verificar de que forma a logística reversa está associada à Responsabilidade 

Socioambiental na Vonpar; 
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 Identificar os benefícios da Responsabilidade Socioambiental para a Vonpar e 

para os agentes envolvidos; 

 Verificar as dificuldades e motivações nas práticas de Responsabilidade 

Socioambiental no Instituto Vonpar; 

 
 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

 O interesse pelo tema da Responsabilidade Socioambiental vem crescendo e 

os estudos estão se aprofundando cada vez mais no sentido de observar os 

processos e práticas e de ver como as empresas estão contribuindo para a 

sociedade e para a sustentabilidade da própria organização. Fatores relacionados à 

questão ambiental têm conduzido muitas empresas a buscarem uma nova filosofia 

de gestão responsável. Deste modo, destaca-se que a Responsabilidade 

Socioambiental está recebendo mais atenção no sentido de contribuir para que a 

empresa se adapte à nova pressão social de ser sustentável. 

Apesar de que muitas empresas já tenham evoluído no que diz respeito a sua 

função social e não só econômica, ainda vemos muitas empresas usando o conceito 

de Responsabilidade Socioambiental apenas para estarem em evidência. O 

consumidor está criando novas relações com as empresas e delineando os 

contornos de uma nova ordem econômica e social, à qual as empresas estão 

precisando se adaptar para permanecerem competitivas e vivas no mercado. 

Este estudo busca compreender a contribuição da Responsabilidade 

Socioambiental para a Vonpar e para os agentes envolvidos no processo de 

logística reversa, o qual é fomentado e desenvolvido pelo Instituto Vonpar e seus 

parceiros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 No referencial teórico serão abordados os conceitos que envolvem a 

problemática, a justificativa e os objetivos do trabalho. Assim, nesse item serão 

discutidas as considerações acerca do Desenvolvimento Sustentável; da Gestão 

Ambiental nas Organizações, através da logística reversa; e da Responsabilidade 

Socioambiental. 

 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

As mudanças no ambiente de atuação das empresas e da sociedade exigem 

processos constantes de adaptação e qualificação (FIGUEIRÓ, 2010). Diante disto, 

atualmente, grande ênfase tem sido dada ao meio ambiente, o qual pode trazer 

inúmeros benefícios e permitir a permanência de muitas organizações no mercado. 

Este cenário vem cada vez acompanhado de um importante objetivo a ser buscado, 

que assume papel cada vez mais decisivo nas transações empresariais e sociais, 

que é o Desenvolvimento Sustentável. 

Desde o século XVIII, com o início da Revolução Industrial, ocorreu um 

crescimento econômico que trouxe maior geração de riqueza e melhor qualidade de 

vida, mas junto trouxe também um contingente de problemas, relacionados ao meio 

ambiente, que foram levaram à discussão ambiental no final da década de 1960 e 

início de 1970. Foi a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, 

realizada em Estocolmo, em 1972, que marcou o início das discussões sobre 

Desenvolvimento Sustentável. Uma de suas principais contribuições foi vincular a 

questão ambiental à questão social, de forma a relacionar processos produtivos com 

a sociedade. Buscava-se descobrir a causa do problema, num contexto e momento 

em que a degradação ambiental era percebida como fortemente relacionada ao 

aumento populacional e às novas tecnologias. O agravamento da situação era 

vinculado a omissões relativamente a questões de Desenvolvimento Sustentável por 

parte das nações mais ricas do mundo (ALIGLERI; ALIGLERI; KRUGLIANSKAS, 

2009). Com isso, surgiram diversas discussões sobre a sustentabilidade e como ela 

se mostra importante neste contexto de mudanças. 
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Outro ponto estudado é de que o movimento em prol do desenvolvimento 

sustentável baseia-se na percepção de que a capacidade de carga da Terra não 

poderá ser ultrapassada sem que ocorram grandes catástrofes sociais e ambientais 

(BARBIERI; CAJAZEIRSA, 2009). Para contornar esse problema, a empresa não 

precisaria, por exemplo, esperar que a legislação do país, onde esteja localizada, 

adote uma dada Convenção Internacional para tratar das relações de trabalho. 

A sustentabilidade deve ser vista como um processo contínuo em que a meta 

precisa ser melhorada cada vez mais, ou como uma filosofia que busca uma 

permanente melhoria (CALLADO, FENSTERSEIFER. 2009). Assim, para que se 

possa entender melhor o conceito de desenvolvimento sustentável, busca-se 

compreender o tripé no qual ele está apoiado: vantagens ambientais, vantagens 

econômicas e vantagens ambientais. 

 

 

2.1.1 Vantagens Ambientais da Sustentabilidade 
 

As atividades industriais desempenham um importante papel no processo de 

desenvolvimento e crescimento econômico de uma sociedade. No entanto, se 

nestas atividades não houveram medidas que protejam o meio ambiente, ele pode 

degradar-se com os anos prejudicando toda a sociedade. Com uma gestão 

ambiental voltada para essa problemática, as empresas podem economizar em 

insumos, racionalizar o seu processo produtivo, bem como reaproveitar resíduos e, 

assim, continuar atuando no mercado. 

 A proteção ao meio ambiente, além de ser uma obrigação legal, passa a 

representar oportunidade de desenvolvimento dentro da organização e junto ao 

mercado. Outro ponto em que as empresas podem se beneficiar com os 

investimentos em sustentabilidade é com a própria marca da empresa (a sociedade 

passa a ter uma visão melhor da mesma, visto a mudança de visão e cultura da 

sociedade nas últimas décadas). Um exemplo disso é o investimento em possuir o 

certificado ISO 14000, o qual procura harmonizar as normas nacionais e regionais 

atualmente aceitas e, assim, as empresas passam a ter uma maior preocupação 

junto à sociedade. 
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2.1.2 Vantagens Econômicas da Sustentabilidade 
 

Na atualidade, existem cada vez mais vantagens econômicas e incentivos 

para cidadãos e organizações que adotem atitudes ecologicamente adequadas. Isto 

porque à medida que aumenta a importância de preservar o meio ambiente, no 

interesse da saúde e da qualidade de vida coletivas, cria-se um mercado de 

interesses econômicos em torno das oportunidades oferecidas. Assim, a gestão 

ambiental nas organizações produz efeitos diretos para a sociedade, e a questão 

ambiental passa a ser um imperativo para o mercado como um todo. 

Segundo Comune et al. (1995), a valoração econômica dos impactos  

ambientais é definida como sendo a soma monetária que os indivíduos recebem, e 

que é necessária para compensar uma modificação do meio ambiente. Além disso, a 

unificação dos aspectos econômicos e ecológicos gera maior eficiência, como, por 

exemplo, no uso de matérias-primas, de energia e redução de custos. 

 

2.1.3 Vantagens Sociais da Sustentabilidade 
 
  São múltiplas as motivações que levam empresas a se envolverem e 

investirem em projetos de desenvolvimento social. Muitas empresas já estão 

incluindo em seus gerenciamentos a necessidade de haver responsabilidade social 

associada, muitas vezes, ao meio ambiente. Isto porque os temas estão muitas 

vezes relacionados nas legislações, podendo um auxiliar outro na busca dos seus 

objetivos fins. 

  São motivações mistas que combinam o utilitarismo com o altruísmo em 

diferentes graus. O impulso altruístico freqüentemente está associado à filantropia, à 

caridade, tomando o investimento social um caráter quase ideológico, sendo este 

resultante da prática de valores individuais e organizacionais (AUSTIN, 2000). O 

impulso utilitário estaria, ainda segundo esse autor, mais atrelado ao 

desenvolvimento do próprio negócio, uma vez que ações de Responsabilidade 

Social são meios de motivar e reter funcionários, de conquistar apoio de 

consumidores e investidores, gerando claras vantagens competitivas. 

Através de alianças de colaboração entre as organizações, a atuação social 

empresarial pode se constituir em um dos meios mais eficazes para assegurar a 

sustentabilidade e a eficácia de suas ações de responsabilidade social. As 
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organizações pró-ativas e responsivas desenvolvem a capacidade de conciliar sua 

competitividade econômica e sua legitimidade política, conscientes da importância 

estratégica do seu envolvimento com questões sociais. 

Assim, o desenvolvimento sustentável está atrelado ao meio ambiente de 

forma que, se a sociedade não fizer o investimento na manutenção ambiental, pode-

se considerar que a mesma não está se desenvolvendo de forma sustentável. Com 

esta problemática, as empresas têm sido alertadas de diversas formas sobre a 

necessidade de possuirem uma Gestão Ambiental que as mantenham sustentáveis. 

O desenvolvimento sustentável demanda uma nova forma de pensar e agir 

dos governantes, gestores de organizações e da sociedade em geral. E, a gestão 

ambiental assume um papel importante nas organizações já que atua na busca de 

uma conservação ambiental que permita alcançar o desenvolvimento mais 

sustentável possível e começa a ser decisiva para a competitividade organizacional. 

 

 

2.2 GESTÃO AMBIENTAL NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Com a revolução tecnológica e o mundo cada vez mais globalizado, surgiram 

diversas transformações e, com isso, um novo contexto competitivo. Rapidez nas 

informações, maior concorrência e comunicação instantânea ocasionaram uma nova 

realidade para as organizações. Preço, produto de qualidade, serviço de boa 

qualidade ao cliente e controle de custos passaram a ser condições mínimas para a 

sobrevivência das empresas. Assim, de forma a serem inovadoras e competitivas, 

atualmente as empresas têm investido na gestão ambiental para que elas mesmas e 

seus produtos se tornem atrativos na sociedade. 

A gestão ambiental envolve planejamento, organização, e orienta a empresa 

a alcançar metas ambientais especificas. Um aspecto relevante da gestão ambiental 

é que sua introdução requer decisões nos níveis mais elevados da administração. A 

gestão ambiental pode se tornar, também, um importante instrumento para as 

organizações em suas relações com consumidores, o público em geral, companhias 

de seguro, agências governamentais, etc. 

Na sociedade, as pessoas passaram a expressar suas preocupações com o 

comportamento social e ambiental das empresas, exigindo maior envolvimento delas 
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na solução dos problemas. Isso fez com que os consumidores começassem a 

demandar das empresas a produção de produtos e serviços consistentes com 

valores ambientais e sociais. Assim, mesmo as empresas estando livres para 

explorar a vantagem competitiva que acham ser mais convenientes, também estão 

sujeitas ao julgamento da opinião pública. Com isso, a reputação de organizações 

tem se tornado preponderante para a sobrevivência, observando-se uma valorização 

de comportamentos ecologicamente corretos, busca por qualidade de vida no 

trabalho, postura ética e diversidade da força de trabalho devido aos novos valores 

sociais e culturais (ALIGLERI; ALIGLERI; KRUGLIANSKAS, 2009). 

As empresas têm buscado um equilíbrio entre ganho social e a funcionalidade 

empresarial (empresas continuam funcionais em seus processos e gestão), 

perpassando diferentes operações do negócio e mudando a maneira de administrar 

processos, avaliar resíduos, definir tecnologias, criar produtos e serviços. O 

desempenho social inadequado e a falta de políticas bem elaboradas de cunho 

social e ambiental podem ter sérias implicações organizacionais, acarretando 

prejuízos materiais e morais que aumentam os custos e prejudicam oportunidades 

de mercado. A gestão ambiental não deve, portanto, ser interpretada como uma 

peça à parte da gestão de uma empresa, e sim como uma extensão da mesma.  

No entanto, para que a gestão ambiental possa se tornar algo prático e 

intrínseco à empresa, há a necessidade de adequar os produtos e os processos a 

fim de reduzir os resíduos industriais e ampliar a aceitação do público consumidor. 

Tecnologias limpas, produção mais limpa, ecoeficiência tornaram-se expressões 

corriqueiras quando se fala em produção sustentável. São modelos de gestão 

ambiental aqueles que buscam reduzir o uso de recursos naturais e energia, além 

de diminuir os resíduos e emissões. Essas abordagens buscam eficiência no uso de 

recursos, economizando insumos e minimizando desperdícios de modo a integrar os 

interesses da empresa. 

  
 

2.2.1 Práticas da Gestão Ambiental 
 

Cada vez mais companhias adotam critérios socioambientais para selecionar 

fornecedores e parceiros de negócios. Segundo pesquisa realizada com 38 

empresas, pela Revista Amanhã (2011) juntamente com a empresa de consultoria 
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PricewaterhouseCoopers, são poucas as companhias que avaliam o impacto 

ambiental do seu processo logístico e operacional. No sul, apenas 15,8% delas 

adotam essa prática. E, entre aquelas que monitoram o desempenho de 

fornecedores considerados críticos para o negócio, somente 29% fazem exigências 

maiores do que as previstas na legislação ambiental. 

Na estruturação de um Sistema de Gestão Ambiental, as organizações 

operacionalizam o fluxo de informações ligadas aos princípios ambientais a serem 

estabelecidos nas mesmas. Nesse sentido, Corazza (2003) lista os seguintes 

instrumentos:  

 a Contabilidade Ambiental é o registro dos custos envolvidos na solução dos 

problemas ambientais e os custos nos quais a organização deve incorrer a fim de 

adotarem medidas de despoluição. Do mesmo modo, ela pode ser a 

monetização das consequências das atividades da organização sobre o meio 

ambiente; 

 a análise de fluxo de materiais é baseada no registro dos fluxos materiais sobre 

todo o ciclo de vida de um produto, de um processo ou de um insumo. Assim, 

identifica-se refugos e usos indevidos de materiais. Essa é uma avaliação mais 

explícita do impacto ambiental do produto analisado; 

 a análise de fluxo de energia registra dados sobre os fluxos energéticos 

envolvidos no ciclo de vida de um produto, de um processo ou de um insumo; 

 os indicadores de infra-estrutura e de transporte são utilizados para mensurar o 

impacto das instalações e da logística sobre o meio ambiente, permitindo ajustes 

que propiciem menores impactos ao ambiente, como por exemplo, menor 

deslocamento e menor produção de combustível fóssil; 

 a análise de Ciclo de Vida ou Eco-Balanço, mede os fluxos materiais e/ou 

energéticos relativos a todo o ciclo de vida de um produto, envolvendo a 

avaliação de seu impacto sobre o meio ambiente; 

 e, a Eco-Auditoria, que é uma técnica de exame e controle das instalações e dos 

processos produtivos e o Relatório Ambiental é um documento publicado pela 

organização, podendo originar-se de uma Eco-Auditoria. 

Sendo assim, é possível, por meio destes instrumentos, avaliar os dados e 

informações para o alcance dos objetivos ambientais propostos pela organização; 
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controlar o Sistema de Gestão Ambiental que fornece as informações e estabelecer 

os objetivos de melhoria; e verificar a eficácia de cada método empregado. 

Dentro da Gestão Ambiental, há uma preocupação quanto à logística, o qual 

têm grande impacto ambiental e que se caracteriza como uma das práticas de 

gestão ambiental associada à sustentabilidade da organização. 

 

 

2.2.2 Logística Reversa 
 

A área da produção desponta como uma das funções que podem 

efetivamente contribuir para dar respostas às questões de sustentabilidade, no 

contexto da organização. A logística reversa é a nova área da logística empresarial 

que se ocupa do retorno das mercadorias não consumidas e já consumidas (LEITE, 

2005). 

Sobre a variável ambiental, Layrargues (2000, p. 83-84) considera: 

 

A incorporação da variável ambiental nas empresas partiu de uma 
sensibilização econômica, e não ecológica. Essa percepção já sinaliza que 
tal óptica não corresponde a um processo de transformação paradigmática, 
ou seja, uma transição ideológica da racionalidade econômica para a 
ecológica. 

 

A preocupação com o meio-ambiente e com a sustentabilidade reflete nas 

organizações, consideradas as principais causadoras do aumento de resíduos, e 

suscinta iniciativas virtuosas como forma de manter a imagem positiva e 

desenvolver-se de maneira sustentável. Um dos pontos relevantes a se destacar é o 

ciclo de vida dos produtos. Um ciclo de vida caracteriza-se como a “vida” do produto, 

desde a sua produção, até o transporte e a chegada deste ao consumidor final. Nos 

últimos anos, os ciclos de vida dos produtos estão se tornando menores, como 

consequência da busca por diferenciação, evolução tecnológica, redução de custos 

logísticos, entre outros aspectos. Os ciclos de vida menores vem gerando resíduos 

tóxicos e inapropriados para serem devolvidos ao meio ambiente, seja na forma 

líquida, sólida e também gasosa. E, agora, seus efeitos estão mais visíveis e 

sensíveis pela sociedade, gerando vários problemas em todo o planeta, como o 

efeito estufa, o assoreamento dos rios, a escassez de água pura, entre outros. Neste 
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sentido, a logística reversa vem auxiliar no gerenciamento da redução, da 

movimentação e da disposição de resíduos de produtos e embalagens. 

A população absorve lentamente a consciência de serem prejudiciais bens e 

materiais descartados ao meio ambiente. Mas, muitos gestores ainda não 

conseguem visualizar de maneira integrada as consequências, os ganhos e os 

impactos relacionados à qualidade de vida das pessoas, da preservação das 

espécies animais no planeta e de todos os demais recursos que integram o meio 

ambiente. O público em geral e a sociedade desconhece o significado de logística 

reversa, e o apelo ambiental exige das empresas de transformação a necessidade 

de incluirem em sua proposta de gestão esse conceito.  

Define-se logística reversa como a área que trata do fluxo reverso dos 

produtos e também de resíduos nas suas diferentes formas (SCHENINI et al., 2005). 

Produto entende-se como a matéria-prima já trabalhada, o resultado da produção. 

Os resíduos, por sua vez, são as sobras desta produção. Já Stock (2001) define 

logística reversa como uma perspectiva de logística de negócios. O termo refere-se 

ao papel da logística no retorno de produtos, redução na fonte, reciclagem, 

substituição de materiais, reuso de materiais, disposição de resíduos, reforma, 

reparação, remanufatura, etc. Os benefícios podem vir de inúmeras formas, seja 

pela redução de custos, estreitamento da relação com fornecedores, redução de 

resíduos, compartilhamento da responsabilidade pelo descarte de determinados 

insumos, aprimoramento dos processos, diferenciação no mercado, etc. 

As diversas definições e citações de logística reversa até o momento revelam 

que o conceito ainda está em evolução, em face nas novas possibilidades de 

negócios relacionadas com o crescente interesse empresarial. Segundo Leite 

(2003), a logística reversa é a área da logística empresarial que planeja, opera e 

controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de 

pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio 

dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: 

econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros. 

Atualmente, existem duas abordagens quanto aos canais de distribuição 

reversa: logística reversa de pós-venda (retorno dos produtos) e a logística reversa 

de pós-consumo (reciclagem, desmanche e reuso dos produtos). Quando 

comparados com os canais de distribuição diretos, os canais reversos possuem 
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menos importância econômica, o que acarreta no pouco uso desta ferramenta nas 

organizações. Os volumes transacionados nos canais reversos são, em geral, uma 

pequena fração daqueles canais diretos dos bens produzidos (LEITE, 2003). 

A logística reversa possui os seguintes elementos que também existem na 

logística direta: nível de serviço, armazenagem, transporte, nível de estoque, fluxo 

de materiais e sistema de informações. Assim, pode-se dizer que o esforço de 

gerenciamento e serviços de qualidade efetiva nos elos do fluxo reverso repercute 

nos custos, na satisfação dos parceiros internos e externos da organização, e 

poderá representar uma maior vantagem competitiva para a empresa. É importante 

enfatizar que as características de retorno e de material na logística reversa são 

distintas do fluxo da logística direta, o que requer planejamento e sistema de 

controle diferenciado. Isto porque o material, no seu retorno, já se caracteriza como 

usado pelo consumidor, diferente do fluxo de logística direta que trata do produto na 

fase anterior ao consumidor. O ganho de status empresarial fica evidenciado pela 

ampliação de suas atividades e pelo seu potencial de produzir diferenciais 

competitivos por meio de serviços perceptíveis aos clientes em todas as fases da 

cadeia de suprimentos (LEITE, 2005).  

A logística reversa de pós-venda é a área específica de atuação que se ocupa 

no equacionamento e operacionalização do fluxo físico e das informações logísticas 

correspondentes de bens de pós-venda (produtos vendidos que estão ou sem uso 

ou com pouco uso), os quais, por motivos diferentes, retornam aos elos da cadeia de 

distribuição direta. A logística reversa de pós-venda possui como objetivo agregar 

novamente valor a um produto que é devolvido por razões comerciais, tais como 

erros no processamento dos pedidos, vencimento de garantia dada pelo fabricante, 

defeitos ou falhas de funcionamento, entre outros motivos. 

A logística reversa de pós-consumo é a área de atuação da logística que 

equaciona e operacionaliza igualmente o fluxo físico e as informações 

correspondentes de bens de pós-consumo utilizados e descartados pela sociedade 

em geral que retornam ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo. São os produtos 

em fim de vida útil ou usados com possibilidade de reutilização. A logística reversa 

pós-consumo, tratada por Barbieri (2007) como logística reversa sustentável, é uma 

ferramenta importante para implementar programas de produção e consumo 
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sustentáveis, ou seja, sua preocupação é a recuperação de materiais pós-consumo, 

sendo, portanto, um instrumento de gestão ambiental. 

Leite (2003) denomina logística reversa de pós-consumo como sendo a área 

que equaciona e operacionaliza o fluxo físico e as informações relativas aos bens 

descartados pela sociedade que retornam ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo 

por meio de canais de distribuição reversos. 

Na Figura 1 são ilustrados os canais de distribuição diretos e reversos e como 

eles se diferenciam. No fluxo direto, por exemplo, o produto segue para o mercado 

primário que, depois de ser vendido e/ou utilizado, retorna no fluxo reverso. O 

mercado secundário é o mercado receptor destes produtos ao final do processo de 

revalorização. A logística reversa, na figura, pode ser caracterizada pelos tipos de 

retorno dos materiais, como, por exemplo, a reciclagem, o desmanche e o reuso. 

 

 

 

 

Figura 1 - Canais de distribuição diretos e reversos 
Fonte: Leite (2003, p. 5). 

  

Portanto, a logística reversa objetiva tornar possível o retorno do produto ao 

ciclo produtivo ou de negócios da empresa. Ela agrega valor econômico, ambiental, 

legal e de localização ao planejar as redes reversas e as respectivas informações. 

Ao operacionalizar o fluxo desde a coleta dos bens de pós-consumo ou de pós-
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venda, por meio de processamento logístico de consolidação, separação e seleção, 

até a reintegração ao ciclo, chegando ao seu fim. Há, assim, diferentes tipos de 

fluxos logísticos. 

 

Fluxos 

Diretos 

● Com fornecedores (fornecimento de materiais e de 

componentes) 

● Com clientes (produtos, peças de reposição, materiais 

promocionais e de propaganda) 

Fluxos 

Reversos 

● Com fornecedores (embalagem, reparo) 

● Com fabricantes (eliminação, reciclagem) 

● Com clientes (excesso de estoques, reparos) 

Figura 2 – Diferentes tipos de fluxos logísticos 
Fonte: Leite (2003, p. 16). 

  

Empresas modernas podem utilizar a logística reversa como forma de ganho 

de competitividade no mercado. Segundo pesquisas feitas nos Estados Unidos com 

empresas de diversos setores, pode-se medir o quão estratégica é a logística 

reversa para essas empresas através de diversos motivos. Conforme a Figura 3, o 

maior ganho que a logística reversa gera para a empresa é ela se tornar mais 

competitiva no mercado. A limpeza dos canais e dos estoques ficou como segundo 

maior motivo para as empresas adotarem a logística reversa, seguida do respeito às 

legislações, revalorização econômica e, por fim, a recuperação de ativos. 

 

Motivo Estratégico Porcentagem de Empresas respondentes 

Aumento da competitividade 65,2% 

Limpeza de canal – estoques 33,4% 

Respeito às legislações 28,9% 

Revalorização econômica 27,5% 

Recuperação de ativos 26,5% 

Figura 3 - Motivos estratégicos para as empresas operarem os canais reversos 

Fonte: Leite (2003, p. 6) 

  

As empresas ainda conseguem, de certa forma, medir a eficiência e a eficácia 

das operações de logística reversa dentro das organizações. Os produtos e 

descartes, desde que viáveis para recuperação ou reprocessamento, podem 
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justificar economias interessantes e entrar novamente no ciclo comercial. Segundo 

Aliglieri, Aliglieri e Kruglianskas (2009) existem outros fatores que levam as 

empresas a praticar a logística reversa, como os benefícios ambientais, a 

conscientização ambiental dos consumidores, a diferenciação dos produtos entre 

outros. Além disso, os autores ainda detalham aspectos importantes necessários 

para a aplicação da logística reversa, como ter um procedimento de retorno do 

material, transporte e revalorização deste produto. Há também os fatores críticos na 

adoção da logística reversa. Estes elementos devem estar associados para que a 

empresa tenha consciência das implicações e consequências da logística reversa. 

  

Determinantes que 

levam as empresas a 

atuarem com 

logística reversa 

Legislação ambiental, benefícios ambientais, 

crescente conscientização ambiental dos 

consumidores, diferenciação dos serviços por 

razões competitivas, limpeza do canal 

distribuição, proteção de margem de lucro, 

recaptura de valor e recuperação de ativos. 

Alguns aspectos 

observáveis na 

estruturação da 

logística reversa 

Procedimentos de retorno (controle de 

recebimento, classificação e quantificação, 

codificação, consolidação e seleção de 

retornos), transporte (modal e veículos, roteiro 

ou trajeto, acondicionamento e custos), contratos 

(retorno para parceiros da cadeia, terceiros para 

revalorização e fluxo de pagamento e 

ressarcimento), armazém e recursos (áreas de 

estoque e reprocessamento, controle de custos 

de armazenagem, pessoal, equipamentos e 

sistema de informação para retornos), 

revalorização (recuperação de valor, custos e 

receitas conhecidos, mercados definidos e 

ganho de imagem) e fluxo de informações 

(hardware, software e integração entre áreas). 

Fatores críticos que 

influenciam a 

Bons controles de entrada, processos padronizados 

e mapeados, tempo de ciclos reduzido, sistema de 
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eficiência do 

processo de logística 

reversa 

informação aprimorado, rede logística planejada e 

relações colaborativas entre fornecedores e 

clientes. 

Figura 4 - Determinantes, estruturação e fatores críticos da logística reversa 

Fonte: Aliglieri, Aliglieri e Kruglianskas (2009, p. 112) 

 

 Apesar da importância do fluxo reverso para muitos setores e empresas, a 

sua implantação encontra resistências, muitas vezes em aspectos culturais ou então 

de gestão, no sentido de que ainda há dificuldades operacionais e culturais na 

implementação da logística reversa. É algo razoavelmente novo para a sociedade e 

paras as empresas que ainda estão se adaptando. 

A operacionalização de uma cadeia do tipo reversa, no longo prazo, deve 

atender a algumas condições, para que os materiais não terminem na „disposição 

final‟, poluindo o meio ambiente. Estas condições foram levantadas por Leite (2003): 

remuneração de todas as etapas reversas que satisfaçam aos interesses 

econômicos dos diversos agentes; qualidade aceitável dos materiais reciclados para 

a finalidade a que se destinam; escala econômica da atividade para garantir uma 

atividade de cunho empresarial e de custos compatíveis; mercado para os produtos 

com conteúdo de reciclados que garanta uma demanda estável. 

Ao conhecer estas necessidades e oportunidades à logística reversa, deve-se 

ter em mente algumas estratégias essenciais para que as ações atinjam o objetivo 

esperado. Os seguintes elementos são apresentados por Barbieri (2007) como 

fatores críticos de sucesso nos casos de logística reversa: 

 

 - Bons controles de entrada: consiste na identificação do estado atual dos 

materiais a serem retornados e a decisão se o material será ou não reutilizado; 

 

 - Processos padronizados e mapeados: a mudança do foco na logística 

reversa, onde deixa de ser um processo esporádico e de contingência, passando a 

ser considerado um processo regular, que requer documentação adequada através 

do mapeamento de processos e formalização de procedimentos. Deste modo, pode 

haver o estabelecimento de controles, bem como a identificação de oportunidade de 

melhorias; 
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 - Ciclo de tempo reduzido: é o tempo considerado entre a identificação da 

necessidade de reciclagem, disposição ou retorno de produtos e o seu efetivo 

processamento; 

 

 - Sistemas de informação adequados: o processo de logística reversa 

necessita do suporte da tecnologia da informação (TI), a fim de viabilizar o 

atendimento de requerimentos necessários para a operação. Algumas 

funcionalidades são requeridas, como: informação centralizada e confiável, 

rastreabilidade, avaliação de avarias, entre outras; 

 

 - Rede logística planejada: consiste na infra-estrutura logística adequada para 

lidar com os fluxos de entrada de materiais usados e fluxos de saída de materiais 

processados. Envolve instalações, sistemas, recursos financeiros, humanos e 

máquinas, entre outros; 

 

 - Relações colaborativas na cadeia: como há uma série de agentes 

envolvidos no processo, surgem questões relacionadas ao nível de confiança entre 

as partes envolvidas. Informações tais como, nível de estoques, previsão de vendas 

e tempo de reposição dos materiais, devem ser trocados entre os membros da 

cadeia (fornecedores e clientes), para que o sistema funcione de maneira eficiente. 

 

São exemplos de vantagens competitivas, ou seja, tornar a empresa mais 

competitiva em relação a outra no mercado, que podem ser obtidas pela adoção de 

políticas e instrumentos de logística reversa, de acordo com Rogers e Tibben-

Lembke (1998), Leite (2003), Steven (2004) e Chaves (2005): 

 

 - Redução de custo: O reaproveitamento de materiais e a economia com 

embalagens retornáveis fornecem ganhos que estimulam novas iniciativas e 

esforços em desenvolvimento e melhoria dos processos de logística reversa; 

  

- Uma forma de ganho de vantagem competitiva frente aos concorrentes é a 

garantia de políticas liberais de retorno de produtos (estratégias de minimizar as 

barreiras para retorno e troca de produtos), buscando a fidelização dos clientes. 
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Além disso, compartilhar a responsabilidade pelo descarte de determinados resíduos 

com fornecedores, por exemplo, pode trazer benefícios importantes às empresas; 

 

 - Diferenciação da imagem corporativa: muitas empresas estão utilizando 

logística reversa estrategicamente e se posicionando como empresa-cidadã, 

contribuindo com a comunidade e ajudando as pessoas menos favorecidas; 

 

 - surgimento de novas restrições ambientais provenientes da conscientização 

sobre a conservação ambiental. Este fato induz a uma reorientação da produção e 

do consumo que tenha entre suas premissas o crescimento sustentável. 

 

 No entanto, nem todas as ações empresariais conseguem funcionar de forma 

isolada. As empresas têm mais sucesso se possuem apoio da sociedade em geral. 

Assim, como política pública, o governo criou a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

 

2.2.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos 
 

Foi instituída em 2 de Agosto de 2010 a Lei nº 12.305, que trata da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, o qual alterou a Lei n 9.605 de 12 de fevereiro de 

1998. Essa nova política mostra os princípios, os objetivos, os instrumentos e as 

diretrizes relativas ao gerenciamento de resíduos sólidos por parte do poder público 

e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Esta lei aplica-se a todas as pessoas 

físicas e jurídicas que são responsáveis direta ou indiretamente pela produção de 

resíduos sólidos. 

 Com a lei, o Brasil passa a ter um marco regulatório na área de resíduos 

sólidos. A lei faz a distinção entre resíduo (lixo que pode ser reaproveitado ou 

reciclado) e rejeito (o que não é passível de reaproveitamento). A lei se refere a todo 

tipo de resíduo: doméstico, industrial, construção civil, eletroeletrônico, lâmpadas de 

vapores mercuriais, agrosilvopastoril, da área de saúde, perigosos etc. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne princípios, objetivos, 

instrumentos e diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos. No entanto, antes de 

se tornar uma política, constituía-se num projeto de lei que tramitou por mais de 20 

anos no Congresso Nacional até que fosse aprovada. Ela responsabiliza as 
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empresas pelo recolhimento de produtos descartáveis (logística reversa), estabelece 

a integração de municípios na gestão dos resíduos e responsabiliza toda a 

sociedade pela geração de lixo. Com isso, pode ou não começar a haver ainda mais 

uma maior preocupação por parte das empresas para que se enquadrem na 

legislação. 

Assim, a gestão ambiental, através da logística reversa, tem se mostrado 

necessária dentro das empresas que estão dispostas a serem competitivas no 

mercado junto às regulamentações ambientais como a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. O objetivo de se desenvolver sustentavelmente só pode ser 

concretizado através de práticas de gestão ambiental. No entanto, a sustentabilidade 

não é um assunto atrelado apenas a problemática ambiental. Além das 

preocupações ambientais, há uma preocupação social. A responsabilidade social 

corporativa vem se tornando uma exigência para a legitimidade da organização, 

envolvendo uma dimensão de responsabilidade para com toda a cadeia produtiva da 

empresa: clientes, funcionários, fornecedores, além da comunidade, ambiente e 

sociedade como um todo. 

Conforme a figura 5, os conceitos de sustentabilidade, gestão ambiental e 

responsabilidade social corporativa estão associados de forma a serem 

dependentes. Para que a sociedade e as empresas possam se desenvolver 

sustentavelmente são necessários esforços no sentido de haver uma preocupação 

ambiental e social. Estas preocupações, dentro das empresas, são caracterizadas 

como formas de gestão e responsabilidades. Assim, a gestão ambiental e a 

responsabilidade social corporativa possuem espaço dentro das organizações de 

forma a constituir uma nova ordem empresarial necessária para que as empresas 

sejam sustentáveis. Com isso, surge a Responsabilidade Socioambiental, a qual 

vem abarcar todos os conceitos a fim de buscar o desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5 – Desenvolvimento sustentável e a Responsabilidade Socioambiental 

 
 

2.3 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

 A Responsabilidade Socioambiental, denominada RSA, é o conjunto de 

práticas, ações e iniciativas, seja no âmbito governamental, empresarial ou de 

entidades não governamentais, que, mediante a adoção, implementação e gestão 

de atividades sociais e ambientais, busca o benefício da comunidade, 

proporcionando a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento 

do ser humano.   

A Responsabilidade Socioambiental é marcada no início da década de 1970 

quando a grande depressão econômica e os efeitos do pós-guerra demonstraram as 

fragilidades do sistema. Mudanças provocaram alterações no modelo de 

desenvolvimento econômico fazendo grande número de desempregados. Na década 

de 1990 foi preconizada com organizações estrategicamente voltadas ao tema da 

Responsabilidade Social Empresarial.  

O tema Responsabilidade Socioambiental passou a ser discutido no Brasil 

como resultado aos esforços do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que trouxe a 

campanha contra a fome e a miséria. No início da década de 1980, ele fundou o 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), para se dedicar à 

democratização da informação sobre as realidades econômicas, políticas e sociais 

no Brasil. Tanto em países desenvolvidos, como no Brasil, surgiram discussões 

sobre o papel das empresas como agentes sociais no processo de desenvolvimento. 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Gestão 
 Ambiental 

Responsabilidade 
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 Apesar de que muitas empresas já terem evoluído bastante no que diz 

respeito a sua função social e não só econômica, ainda vemos muitas empresas 

usando o conceito de Responsabilidade Socioambiental apenas para se colocarem 

em evidência no mercado. As empresas melhoram sua imagem institucional e isto 

pode se traduzir em mais consumidores, mais vendas, melhores empregados, 

melhores fornecedores, mais fácil acesso ao mercado de capitais. 

Segundo Amorim (2009), não é mais suficiente apenas produzir bens e 

serviços que sejam consumidos, é preciso ter eficácia organizacional e uma relação 

saudável com o meio em que está inserido. É preciso, também, ter equilíbrio entre 

os interesses dos acionistas e agir com responsabilidade em relação a toda 

comunidade. Juntamente a esta necessidade, está o consumidor que já possui 

novos critérios de consumo atrelado à Responsabilidade Socioambiental. 

O comportamento do consumidor está criando novas relações com as 

empresas no mundo inteiro e delineando os contornos de uma nova ordem 

econômica. Este novo contexto econômico se caracteriza por uma rígida postura dos 

clientes voltada à expectativa de interagir com as organizações que sejam éticas, 

que tenham boa imagem institucional no mercado e que atuem de forma 

socioambientalmente responsável (TACHIZAWA; ANDRADE. 2008). Além dos 

consumidores, há toda a cadeia produtiva a qual a Responsabilidade Socioambiental 

deve se adequar. 

O conceito de Responsabilidade Socioambiental parte do princípio de que a 

atividade empresarial contempla compromissos com toda a cadeia produtiva da 

empresa, como clientes, funcionários e fornecedores, por exemplo, bem como as 

comunidades, os ambientes e a sociedade como um todo (SANTOS, et al. 2008). Já 

Bakker & Nijhof (2002) entendem que a RSA insere-se na cadeia de suprimentos 

uma vez que a gestão do ciclo de vida de um produto deve contemplar os impactos 

sociais decorrentes de cada etapa de atividades, que culmina com a colocação do 

produto no mercado. 

 Assim, a busca da Responsabilidade Socioambiental tem as seguintes 

características: 

 

 é plural: o mercado deve ir de encontro aos anseios dos funcionários, da 

mídia, do governo, do setor não governamental e ambiental e, por fim, das 
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comunidades com que opera. Um diálogo mais participativo não apenas 

representa uma mudança de comportamento da empresa, mas também 

significa maior legitimidade social; 

 

 é distributiva: a Responsabilidade Socioambiental nos negócios é um conceito 

que se aplica a toda a cadeia produtiva. Não somente o produto final deve ser 

avaliado por fatores ambientais ou sociais, mas o conceito é de interesse 

comum e, portanto, deve ser difundido ao longo de todo e qualquer processo 

produtivo. Assim como consumidores, empresas também são responsáveis 

por seus fornecedores e devem fazer valer seus códigos de ética aos 

produtos e serviços usados ao longo de seus processos produtivos; 

 

 é sustentável: uma atitude responsável em relação ao meio ambiente e, 

consequentemente, à sociedade, não só garante a não escassez de recursos, 

mas também amplia o conceito a uma escala mais ampla. O desenvolvimento 

sustentável não só se refere ao ambiente, mas por via do fortalecimento de 

parcerias duráveis, promove a imagem da empresa como um todo e por fim 

leva ao crescimento orientado; 

 

 é transparente: empresas são gradualmente obrigadas a divulgar seu 

desempenho social e ambiental, os impactos de suas atividades e as medidas 

tomadas para prevenção ou compensação de acidentes. 

 

O envolvimento das organizações na questão socioambiental pode se 

transformar em oportunidades de negócios para as empresas. Preocupações com a 

poluição, por exemplo, fizeram com que muitas empresas buscassem modos 

produtivos mais eficazes e tecnologias mais limpas. Assim, a busca de mecanismos, 

procedimentos, arranjos e padrões comportamentais desenvolvidos pelas empresas 

mostram aquelas que são mais capazes de responder aos anseios da sociedade 

(BOSSLE, 2008). 

Da mesma forma que a Responsabilidade Socioambiental, a gestão 

socioambiental estratégica também exige a incorporação de novos valores e com 
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base num comportamento ético. As empresas já estão incluindo estas práticas no 

planejamento estratégico e assumindo uma visão sistêmica de todo o processo.  

Donaire (1995, p. 50) estabeleceu 10 passos para as empresas chegarem à 

excelência ambiental: 1) Desenvolver e publicar uma política ambiental; 2) 

Estabelecer metas e continuar a avaliar os ganhos; 3) Definir claramente as 

responsabilidades ambientais de cada uma das áreas e do pessoal administrativo; 4) 

Divulgar interna e externamente a política, os objetivos e metas e as 

responsabilidades; 5) Obter recursos adequados; 6) Educar e treinar seu pessoal e 

informar os consumidores e a comunidade; 7) Acompanhar a situação ambiental da 

empresa e fazer auditorias e relatórios; 8) Acompanhar a evolução da discussão 

sobre a questão ambiental; 9) Contribuir para os programas ambientais da 

comunidade e investir em pesquisa e desenvolvimento à área ambiental; 10) Ajudar 

a conciliar os diferentes interesses existentes entre todos os envolvidos: empresa, 

consumidores, comunidade, acionistas, etc. 

Segundo o Instituto Ethos, que utiliza os critérios da ISO - International 

Organization for Standardization (ISO é uma organização não-governamental cuja 

função é a de promover a normatização de produtos e serviços), para que a 

qualidade dos mesmos seja permanentemente melhorada - a exemplo do que 

ocorreu com a ISO9000 de qualidade, e com a ISO14000 para o meio ambiente, as 

certificações sociais, como SA8000 – social accountability - e a GRI – Global 

Reporting Initiative - surgiram há poucos anos dos Estados Unidos com o objetivo de 

atestar que a organização, além de ter procedimentos internos corretos, participam 

de ações não-lucrativas em áreas como cultura, assistência social, educação, 

saúde, proteção do meio ambiente e defesa dos direitos comunitários (TACHIZAWA, 

ANDRADE, 2008). 

As empresas, segundo as certificações sociais SA 8000 e a GRI, devem 

enfocar: 

 Processo produtivo: relações trabalhistas; respeito aos direitos humanos; 

contratação de mão-de-obra, inclusive de fornecedores; gestão ambiental; 

natureza do produto ou serviço; 

 Relações com a comunidade: natureza das ações desenvolvidas; 

problemas sociais solucionados; beneficiários; parceiros; foco das ações; 
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 Relações com os empregados: benefícios concedidos, inclusive às 

famílias; clima organizacional; qualidade de vida no trabalho; ações para 

aumento da empregabilidade. 

 

Segundo pesquisa realizada pelo IBOPE, Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística (2007), juntamente com a FEBRABAN (Fundação Brasileira de 

Bancos), intitulada “Sustentabilidade: Hoje ou Amanhã?”, foi feito um levantamento 

com 537 executivos, homens e mulheres acima de 16 anos, em todo o Brasil, para 

avaliar a percepção das classes A, B e C sobre assuntos ligados ao tema 

sustentabilidade. O estudo também analisou a opinião da comunidade empresarial 

brasileira. 

A pesquisa revelou que 79% dos executivos e 55% dos cidadãos já ouviram 

falar de sustentabilidade empresarial. Para os executivos, sustentabilidade 

empresarial é: 

 Ter responsabilidade social (59%) 

 Preservar o meio ambiente (58%) 

 Boa gestão (45%) 

 Gerenciar bem seus recursos humanos (42%) 

 Pesquisa e desenvolvimento (35%) 

 Ter ética (25%) 

 Respeitar clientes (13%) 

 

Quando perguntado aos executivos se o conceito de sustentabilidade está 

devidamente incorporado à organização, apenas um terço dos entrevistados afirmou 

que a sustentabilidade em suas empresas é tratada como algo estratégico. Quando 

foi perguntado aos executivos por que as empresas nas quais atuam desenvolvem 

ações socioambientais, 31% colocaram que é porque esse tipo de iniciativa agrega 

valor à imagem da organização, e apenas 18% afirmaram que isso faz parte da 

missão da empresa. Com a pesquisa, observa-se que a Responsabilidade 

Socioambiental ainda não está difundida dentro do meio corporativo. 

As empresas têm tido cuidado com o que tange à sustentabilidade. No 

entanto, são ainda poucas as empresas ainda que possuem ações efetivas de 

auxílio à comunidade como forma de desenvolver o social, e não apenas o 
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ambiental. A população ainda entende que as ações de impactam ao meio-ambiente 

são mais positivas que ações sociais. Ações sociais junto a comunidades carentes 

com o objetivo de diminuir a pobreza, por exemplo, ainda não possuem tanta 

importância na sociedade.  

 A partir do exposto na revisão de literatura, serão utilizados os conceitos de 

Responsabilidade Socioambiental juntamente com os conceitos de logística reversa, 

mais propriamente a reciclagem, para que a análise do trabalho se desenvolva. A 

revisão de literatura oferece elementos para a escolha da metodologia e ajuda a 

fazer a análise dos dados coletados no estudo. 
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3 METODOLOGIA 
 
 

A metodologia utilizada para a realização desde estudo é através de estudo 

de caso, possuindo caráter exploratório. Segundo Yin (2001), a principal tendência 

em todos os tipos de estudo de caso é tentar esclarecer uma decisão ou um 

conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 

implementadas e com quais resultados. O estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos (YIN, 2001). 

O estudo terá caráter de pesquisa exploratória, o qual é realizado sobre um 

problema ou uma questão de pesquisa que, geralmente, são assuntos com pouco 

ou nenhum estudo anterior a seu respeito. Segundo Gil (1999), a abordagem 

exploratória busca envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 

tiveram, ou tem, experiências práticas com o problema pesquisado e análise de 

exemplos que estimulem a compreensão. Possui ainda a finalidade básica de 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias para a formulação de 

abordagens posteriores. Dessa forma, este tipo de estudo visa proporcionar um 

maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa 

formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas 

por estudos posteriores (GIL, 1999, p. 43). 

O estudo da Responsabilidade Socioambiental se torna necessária para a 

identificação dos benefícios sociais e ambientais que ações de logística reversa 

possuem. Dessa forma, essa pesquisa exploratória será realizada no Instituto 

Vonpar, mais especificamente do que se trata da Responsabilidade Socioambiental 

da Vonpar. 

A pesquisa, além da abordagem exploratória, terá caráter qualitativo, o qual 

trata da investigação de eventos qualitativos, mas com referências teóricas menos 

restritivas e com maior oportunidade de manifestação para a subjetividade do 

pesquisador. Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa não procura enumerar 

e/ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise 

dos dados, envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 
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processos, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 

Assim, para compreender os objetivos a que se propõe o trabalho, será 

realizada pesquisa com dados primários, através de entrevistas com os principais 

atores envolvidos no processo de Responsabilidade Socioambiental na Vonpar, 

buscando perceber os benefícios e problemas desse processo; e através da análise 

de dados secundários, levantados a partir da revisão de literatura e de consultas a 

relatórios da Vonpar. Esses dados serão analisados sob a ótica dos objetivos dessa 

pesquisa. No quadro 1 são caracterizados os entrevistados e as entidades 

participantes da pesquisa. 

 

Entidade Localização Entrevistado Cargo 

Instituto Vonpar Porto Alegre Léo Voigt Diretor Executivo 

Vonpar Porto Alegre 
Thales Kessler 

Gerente de 
Planejamento 
Industrial 

Nadja Bittar 
Gerente de Sistema de 
Gestão Integrado 

Cooperativa de Trabalho 
Amigas e Amigos 
Solidários COOARLAS 

Canoas Marilisa Moreira 
Coordenadora de 
Secretaria 

Associação de Vilas 
Reunidas FRAGET 

Pelotas 
Bernadete 
Lovatel 

Coordenadora da 
Associação 

Unidade de Reciclagem 
Campo da Tuca 

Porto Alegre 
Ângela Maria 
Lemes 

Coordenadora do 
Galpão 

Centro de Triagem da Vila 
Pinto 

São 
Leopoldo 

Marli Medeiros 
Coordenadora do 
Centro 

Departamento Municipal 
de Limpeza Urbana / 
Coleta Seletiva do Lixo 

Porto Alegre 
Jairo A. dos 
Santos 

Diretor da Divisão de 
Projetos Sociais 

Quadro 1 – Entrevistados no estudo 

 

 

As entrevistas foram realizadas no período de fevereiro a junho de 2011, 

através da utilização de e-mail e telefone e, na sua maioria, teve uma duração média 

de trinta minutos por entrevista, na utilização do telefone. Isto porque praticamente 

todos os participantes não possuíram disponibilidade de tempo para uma entrevista 

pessoal. As entrevistas demoraram, em média, duas semanas para serem 

respondidas no caso de envio por e-mail. As entrevistas foram elaboradas e 
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analisadas através de conceitos da Responsabilidade Socioambiental e da logística 

reversa que esclarecessem a realidade dos entrevistados. 

As entidades participantes e os dados consultados para o estudo são com 

relação aos projetos e indicadores realizados no período de 2009, visto que até o 

período de realização deste estudo, os dados dos projetos e indicadores realizados 

em 2010 não haviam sido disponibilizados ainda. 

Assim, pretende-se alcançar o objetivo de analisar qual a relevância e a 

eficiência da Responsabilidade Socioambiental na Vonpar, fomentada através do 

Instituto Vonpar, os consequentes benefícios proporcionados à Vonpar e aos 

agentes envolvidos no processo de reciclagem e as dificuldades e motivações nas 

práticas de Responsabilidade Socioambiental no Instituto Vonpar. 
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4 ANÁLISE 

 

Com a premissa empresarial de que há necessidade de as empresas se 

enquadrarem social e ambientalmente, este trabalho busca estudar o caso do 

Instituto Vonpar, o qual faz parte do Grupo Vonpar. Assim, as entidades que fazem 

parte desta análise são a Vonpar, o Instituto Vonpar, o Projeto Rede de Parceria 

Social da Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social do Estado do Rio 

Grande do Sul, as entidades de reciclagem, a Coleta Seletiva do Lixo e a CAP 

(Comissão de Avaliação de Projetos). Sendo assim, segue a análise realizada. 

 

4.1 A VONPAR 

 

A Vonpar é uma empresa de grande porte que atua nos segmentos de 

bebidas e de alimentos por meio de duas operações distintas e independentes: 

Vonpar Bebidas (Coca-Cola e Kaiser) e Vonpar Alimentos (Mu-Mu, Wallerius e 

Neugebauer). A Vonpar Bebidas é franqueada da Coca-Cola e distribuidora da 

Heineken Brasil, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Fundada em 1948, a 

empresa possui três fábricas (Antônio Carlos – SC, Santo Ângelo e Porto Alegre- 

RS) e cinco centros de distribuição (Blumenau, Joinville e Chapecó – SC; 

Farroupilha e Pelotas – RS). 

Em 1945, João Jacob Vontobel foi convidado por seu irmão, Arno Vontobel, a 

ser sócio de uma fábrica de doces. Assim, a J. J. Vontobel iniciou a atuação na área 

de refrigerantes, quando a empresa passou a distribuir o refrigerante Marabá, de 

sabor laranja e criou seu primeiro refrigerante próprio, a Laranjinha, fabricado em 

Lajeado, no Rio Grande do Sul.  

Em 1949, foi construída uma fábrica em Porto Alegre. Mas, foi em 1956 que a 

Vonpar começou a produzir o refrigerante Grapete e a distribuir Coca-Cola na 

região. Em 1985 houve a separação do grupo, que passou a ser dividido em dois 

setores: Industrias Vontobel S.A., dirigidas por Ottomar Vontobel, e Grupo J. J. 

Vontobel, presidido por João Jacob Vontobel. O último originou a Vonpar, 

permanecendo com as unidades de Santo Ângelo, Pelotas e Nova Iguaçu, e a 

participação na Kaiser. 

Foi em 1992, o Grupo Empresarial que até então denominava-se J. J. 

Vontobel passou a se chamar Vonpar - Vontobel Participações. Todas as unidades 
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da empresa são identificadas por Vonpar Refrescos S/A. Em 2004, a Vonpar foi 

destaque no item Meio Ambiente da primeira pesquisa de Responsabilidade Social 

Empresarial da Região Sul.  

A Vonpar procura ser sustentável em seus processos. Isto decorre das 

exigências do sistema Coca-Cola de gestão, e também do senso de 

responsabilidade dos acionistas tendo tornado a Vonpar a primeira empresa no 

ranking do sistema Coca Cola no Brasil, composto por 18 fabricantes. Além disso, 

está na cultura da Vonpar a ética e o senso de responsabilidade para com a 

sociedade. Por fim, a empresa maximiza processos e relacionamentos porque isto 

pode impactar na redução de seus custos da empresa. 

 As práticas sustentáveis muitas vezes são confundidas nas empresas por 

apenas gestão das emissões de CO² à atmosfera. Mesmo assim, a Vonpar possui 

um controle das emissões diretas e indiretas de gases causadores do efeito estufa, 

tendo sido o total de emissões em 2008 de 16,74 KgCO² /1000 litros; em 2009 de 

13,96 KgCO² /1000 litros e em 2010 de 16,26 KgCO² /1000 litros. Entre outras 

práticas está a reutilização da água que, segundo Relatório de Sustentabilidade 

2008/2010, proporcionou uma economia total de água no período de 2008 a 

2010, de 320.515m3 (Relatório de Sustentabilidade Vonpar 2008/2010). 

 Segundo a Gerente de Sistemas de Gestão Integrado da Vonpar, a gestão 

ambiental faz parte da política da empresa que tem o intuito de proteger e preservar 

o Meio Ambiente com ênfase na prevenção da poluição e especialmente na 

minimização do consumo de água, energia e geração de resíduos e efluentes. Além 

disto, preza por atender todas as legislações aplicáveis. Fazem parte da equipe de 

Meio Ambiente da Vonpar, Diretoria Industrial, Gerente da Fábrica, Gerência do 

Sistema de Gestão Integrada, Analista corporativo para meio Ambiente (ISO 14001, 

Programas, Indicadores, Legislação, etc.), Coordenador de Meio Ambiente e 

equipes de base. São exemplos de programas voltados para o meio ambiente: Plano 

de Proteção de Fontes, Programa de Gestão de Resíduos, Programa de 

Minimização de Águas e Efluentes, Auditorias Internas e Externas. 

O Gerente de Planejamento Industrial da Vonpar disse que houve a redução, 

nos últimos anos, do consumo específico de água, medido em litros de água 

consumidos por litros de bebida produzida. Este consumo tem como objetivo 
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diminuir o impacto nos recursos hídricos. O indicador que mede este consumo 

diminuiu, de 2004 (2,05 litros /litro) para 2010 (1,47 litros/litro), em torno de 28%. 

Com o que tange a logística reversa, o Gerente de Planejamento Industrial da 

Vonpar diz que as embalagens retornáveis na Vonpar (vasilhame de vidro) possuem 

uma estratégia de recolhimento e retorno ao processo produtivo. Nas embalagens 

descartáveis, o retorno se dá através do apoio da Vonpar, através do Instituto 

Vonpar para as entidades de reciclagem. Além disso, há a logística reversa de 

recolhimento de pallets de madeiras retornáveis e de Chapatex (chapas de eucatex 

que fazem a separação das camadas de pacotes de PET em um pallet). 

 Além destas práticas, há a prática de destinação correta das lâmpadas 

(enviadas para reciclagem) e de compressores. Em consulta ao Relatório de 

Sustentabilidade, observa-se os investimentos feitos pela empresa no que se refere 

à proteção ambiental, sendo a parte de tratamento e disposição de resíduos como a 

área que mais abrange investimentos (trata de materiais sustentáveis, reutilização e 

reciclagem de materiais entre outros). 

 
 

ITEM 2008 2009 2010 

Tratamento e disposição de resíduos 209.456,98 216.176,7 259.416,07 

Despesas com pessoal para tratamento 

de resíduos e efluentes 
137.204,27 139.017,00 138.915,22 

Consultorias e atividades ambientais 125.214,62 119.484,82 105.896,06 

Total 471.875,87 474.628,57 504.227,35 

Figura 6 - Total de investimentos em proteção ambiental em reais 

Fonte: VONPAR Relatório de Sustentabilidade (2008/2010, p. 7) 

 

Além das práticas sustentáveis, a Vonpar possui parâmetros a serem levados 

em conta nas contratações de fornecedores, considerando fundamentais as ações 

de combate ao trabalho infantil e erradicação do trabalho forçado.  

Atualmente, a Vonpar é dividida entre dois grandes segmentos de atuação: 

bebidas e alimentos. Na figura 7, é mostrado o organograma da Vonpar, onde a 

divisão de alimentos e bebidas derivam da empresa. 
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Figura 7 - Organograma de Governança da Vonpar 
Fonte: Apêndice 3 - entrevista com Vonpar 

 

 

4.1.1 Vonpar Alimentos 
 

A Vonpar Alimentos nasceu em 2010 com a aquisição das indústrias de 

alimentos Mu-Mu, Neugebauer e Wallerius, constituindo um portfólio com mais de 60 

marcas, 20 tipos de produtos e mais de 1.200 funcionários, três fábricas no Rio 

Grande do Sul (Porto Alegre, Viamão e Arroio do Meio), um faturamento de R$300 

milhões, presença em todo território nacional e em mais de 55 países. 

 

 

4.1.2 Vonpar Bebidas 
 

Fundada em 1948, a empresa possui três fábricas na região do Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina e seis centros de distribuição. A Vonpar Bebidas gera 3.512 

empregos diretos e é, atualmente, a quarta maior fabricante do Sistema Coca-Cola 

no Brasil, com participação de 10% do volume total de vendas no país. A produção 

média da empresa é de 67 milhões de litros de bebidas por mês. No território 

gaúcho e catarinense ela é líder absoluta do mercado de refrigerantes, com 60,1% 

de participação. A figura 9 mostra o crescimento do faturamento de bebidas da 

empresa nos últimos anos, a um crescimento médio de 14% ao ano anterior. 

 

 

 

 

VONPAR S/A 

Vonpar 
Bebidas 

Vonpar 
Alimentos 
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Figura 8 - Crescimento do faturamento da Vonpar Bebidas (em milhões de reais) 
Fonte: VONPAR (2011) 

 

Desde 2008 a Vonpar tem adotado mudanças nas embalagens com o 

objetivo de reduzir a utilização de resina plástica proveniente de matéria-prima não 

renovável. A primeira iniciativa, ainda em 2008, foi a redução de gramatura das pré-

formas (economizando 3.245 toneladas de resina PET e 14.602,5 toneladas de 

petróleo); a seguir, a redução de gramatura das tampas (mini tampa), em 2009 

(economizando 150,410 toneladas de resina plástica de polipropileno). 

A Vonpar foi pioneira na América Latina com o lançamento da “PlantBottle”, 

em 2010,  garrafa que contém na sua estrutura molecular, polímeros de carbono 

originário de recursos renováveis a partir do uso da matéria prima Etanol (cana-se-

açúcar), que é transformada em resina de PET e usada na proporção de 30% sobre 

o peso da garrafa. Com esta medida, deixou-se de emitir 203 toneladas de CO2 

para a atmosfera, resultando em uma economia de 610 toneladas de petróleo. 

Inicialmente, ela foi lançada no Rio Grande do Sul, em embalagens PET 600. 

Segundo o Gerente de Planejamento Industrial da Vonpar, a meta é expandir para 

as outras fábricas e para outras embalagens. Assim, a Vonpar tem o benefício na 

redução de emissão de carbono em até 25%, aproximando a empresa ainda mais do 

conceito de Sustentabilidade. 

A Vonpar apoia práticas de Responsabilidade Socioambiental através do 

Instituto Vonpar, o qual tem foco de atuação na inclusão econômica e geração de 

renda para populações em situação de exclusão social, através da reciclagem de 

materiais reaproveitáveis. Entre os objetivos do Instituto estão o desenvolvimento de 

métodos de inserção das populações excluídas, o apoio em projetos que viabilizem 



44 
 

o incremento de renda, a autonomia das pessoas e o fortalecimento das famílias 

para fortalecer o papel provedor dos adultos e, assim, erradicar o trabalho infantil. 

 

 

4.2 O INSTITUTO VONPAR 

 

O Instituto Vonpar foi constituído, no ano de 2007, como forma de 

reposicionar as ações comunitárias e de caráter social que a Vonpar Refrescos 

desenvolvia de forma desarticulada. Com o Instituto foi definido um foco de atuação, 

método e especialidade, contribuindo como política pública no campo da proteção 

de direitos humanos e sociais. O Instituto apoia cooperativas de reciclagem 

independentes, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Assim, o foco de atuação é 

a inclusão econômica e geração de renda para populações em situação de exclusão 

e risco social por meio da reciclagem de materiais reaproveitáveis.  O Instituto 

funciona dentro da Vonpar e é constituído de um conselho, de um presidente, de um 

diretor executivo e de sua equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Organograma do Instituto Vonpar 
Fonte: Apêndice 1 – entrevista com Instituto Vonpar 

 

Segundo o entrevistado, o Diretor Executivo do Instituto Vonpar, os objetivos 

do Instituto Vonpar advêm do que foi estabelecido como os Objetivos do Milênio, em 

2000, pela ONU. Entre eles estão acabar com a fome e a miséria, reduzir a 

mortalidade infantil, melhorar a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e etc. 

Isto porque a Vonpar tem a consciência de que possui participação na geração de 

Conselho 

Presidente 

Diretor Executivo 

Equipe 
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resíduos prejudiciais à natureza. Assim, a Vonpar possui o foco e a responsabilidade 

de combater este impacto ambiental e a pobreza. 

O impacto final que o Instituto Vonpar possibilita com suas ações é ambiental, 

através da logística reversa. No entanto, há o foco de atuação no combate à 

pobreza, isto porque o fomento à logística reversa, em primeira instância, possui 

caráter econômico, mas que se torna amplo no momento em que inclui todo o 

processo social junto às comunidades.  

O Instituto Vonpar financia as necessidades das entidades beneficiadas, 

ajuda a fazer os projetos bem como ajuda na execução dos mesmos. Assim, ele 

tornou-se uma agência de cooperação técnica e financeira, onde o auxilio financeiro 

é 100% não reembolsável, ou seja, não se busca nenhum retorno monetário. No 

entanto, há a necessidade de haver o acompanhamento de perto deste 

financiamento para que os objetivos reais propostos sejam alcançados com 

sucesso. 

Ele conta ainda com parceiros como, por exemplo, entidades de ensino, 

governo, Terceiro Setor e outras empresas privadas ajudando nas entidades. Com 

isso, através do trabalho mútuo entre os parceiros, é formada uma relação de 

conhecimento, confiança e reciprocidade entre as partes interessadas. 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

SEBRAE, as entidades beneficiadas caracterizam-se, na sua maioria, em 

associações ou cooperativas de trabalho. Estas são uma forma jurídica de legalizar 

a união de pessoas em torno de seus interesses e sua constituição permite a 

construção de condições maiores e melhores do que as que os indivíduos teriam 

isoladamente para a realização dos seus objetivos. Assim, as associações e as 

cooperativas que não têm legalização possuem também ajuda institucional para 

poder se legalizar e, assim, manter os galpões em funcionamento. Os galpões, que 

fazem parte destas associações ou das cooperativas, são os lugares físicos onde 

ocorre de fato a reciclagem, as unidades de triagem. 

Com isso, o Instituto auxilia o que são chamados de galpões de reciclagem e 

as respectivas cidades envolvidas. Os galpões fazem parte dos agrupamentos 

associativos e das cooperativas de catadores de rua ou de ex-catadores, formando 

as organizações juridicamente constituídas para receber os materiais da coleta 

seletiva pública, fazer a triagem por tipo de material, prensar e comercializar.  
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Atualmente, já há unidades de triagem que possuem ainda a lavagem, a secagem e 

picotagem por tipo de plástico, abreviando uma parte do processo de retorno à 

indústria e elevando a renda dos associados. Na figura 10, são identificadas as 

entidades beneficiadas no ano de 2010 no Rio Grande do Sul, somando o total de 

39 entidades beneficiadas em 22 cidades diferentes do Estado. A maioria delas, 

devido ao sucesso e aos resultados atingidos com os projetos em 2009, continuaram 

os seus projetos em 2010. 

 

Nº Entidade Cidade 

01 Associação dos Catadores de Alvorada ACATA Alvorada  

02 Associação de Recicladores Barra Limpa Barra do Ribeiro  

03 Associação de Recicladores Jardim Glória 
Bento Gonçalves  

04 Associação de Recicladores Pinheiros 

05 Associação de Recicladores Recibom Bom Princípio  

06 
Cooperativa Cachoeirense de Reciclagem 
COOCARE 

Cachoeira do Sul  

07 
Cooperativa de Construção Civil e Limpeza 
Urbana COOLABORE 

Campo Bom  

08 Associação de Resíduos Sol Nascente 

Canoas  

09 Associação Renascer 

10 
Associação de Triagem e Reciclagem Mato 
Grande Atremag 

11 
Cooperativa de Trabalho Amigas e Amigos 
Solidários COOARLAS 

12 Cooperativa dos Catadores COOPCMATE 

13 Associação dos Agentes Econômicos Ecológicos Capão da Canoa  

14 Cooperativa de Recicladores de Dois Irmãos Dois Irmãos  

15 Associação de Recicladores e Catadores ARCA Esteio  

16 Associação dos Catadores de Ijuí ACATA Ijuí  

17 Cooperativa do Vale Coopervale Nova Hartz  

18 
Associação dos Trabalhadores, Prestadores de 
Serviço, Catadores e Reciclagem ATPSCR 

Nova Santa Rita  

19 Cooperativa Coolabore Novo Hamburgo  

20 Centro de Triagem Vila Pinto 

Porto Alegre  

21 
Associação dos Catadores de Ilha Grande 
Marinheiros 

22 Nova Unidade de Triagem da Vila Chocolatão 

23 Unidade de Reciclagem do Campo da Tuca 

24 Associação Profetas Ecologia 

25 
Associação de Recicladores Esperança da 
Vitória AREVI 

Passo Fundo  
26 

Cooperativa Mista de Produção e Trabalho dos 
Empreendedores Populares da Santa Marta 
COOTRAEMPO 
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Nº Entidade Cidade 

27 
Associação de Recicladores Parque Bela Vista 
Recibela Passo Fundo 

28 Associação Amigos do Meio Ambiente AAMA 

29 Associação de Vilas Reunidas FRAGET Pelotas  

30 
Associação Ecológica dos Catadores de 
Materiais Recicláveis 

Santa Cruz  

31 Associação de Material Reciclado ASMAR 
Santa Maria  

32 Associação de Reciclagem Por do Sol ARPS 

33 
Associação de Reciclagem e Educação 
Ambiental Ecos do Verde 

Santo Ângelo  

34 Cooperativa de Reciclagem Aturoi 
São Leopoldo  

35 Associação Desenvolvimento Nova Conquista 

36 
Associação de Catadores e Recicladores 
Uniciclar  

São Leopoldo 
37 

Associação de Geração Trabalho e Renda 
Univale  

38 Associação dos Carroceiros  

39 
Cooperativa de Produção, Trabalho e 
Habitação Coopernova  

Sapiranga  

TOTAL 39 Unidades 22 Cidades 
Figura 10 - Listagem das unidades apoiadas em 2010 no RS 

Fonte: VONPAR (2011) 

 

Entre 2008 e 2010, houve um grande crescimento no número de instituições 

que passaram a contar com a ajuda do Instituto Vonpar. 

 

2008 RS SC 

Galpões 17 - 

Cidades 15 - 

Total de Resíduos reciclados 8.041.540 Kg - 

   

2009 RS SC 

Galpões 37 - 

Cidades 22 - 

Total de Resíduos reciclados 13.311.024 Kg - 

   

2010 RS SC 

Galpões 39 23 

Cidades 22 19 

Total de Resíduos reciclados 15.055.560 Kg 14.369.664 Kg 
Figura 11 - Número de Galpões e Cidades beneficiadas entre 2008 e 2010 

Fonte: VONPAR Relatório de Sustentabilidade (2008/2010, p. 6) 
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O Instituto Vonpar passou a apoiar galpões em Santa Catarina no ano de 

2010. Isto porque não havia sido aperfeiçoada ainda a metodologia de seleção de 

editais antes de 2010 e, por este motivo, quando a produção iniciou em 2010 ela já 

foi grande o suficiente para quase se igualar ao RS. 

O Instituto possui caráter não-assistencial, sendo o seu objetivo tornar as 

organizações e comunidades envolvidas na reciclagem gradativamente 

independentes e capazes de trabalhar por si mesmas junto ao mercado, com o 

domínio de boas técnicas de gestão e capacidade de prover uma renda digna para 

as famílias.  

A logística reversa que é fomentada pelo Instituto Vonpar não se caracteriza 

como o retorno do produto no pós-consumo ou pós-venda. Na verdade, as 

embalagens pós-consumo são descartadas pela sociedade e a Vonpar não tem 

como interferir na escolha da destinação. O Instituto orienta e estimula as melhores 

formas de trabalhar com a reciclagem, fortalecendo os sistemas públicos e os 

galpões populares de coleta e triagem. Neste ponto, o Instituto é um agente de 

fortalecimento e qualificação da política pública de coleta e redestinação de 

resíduos, fortalecendo os catadores, gerando renda e sustentação para as camadas 

mais excluídas do processo de reciclagem. 

Para que este fomento à logística reversa funcione, o Instituto Vonpar 

constitui o que é chamado de Projeto Integrado da Reciclagem. 

 

 
4.3 PROJETO INTEGRADO DE RECICLAGEM 

  

 Conforme Leite (2003), reciclagem é a revalorização dos descartes 

domésticos e industriais, mediante uma série de operações que permitam que os 

materiais sejam reaproveitados como matéria-prima para outros produtos. Assim, a 

reciclagem gera várias vantagens econômicas, ambientais, ecológicas e sociais. 

Dentre as vantagens econômicas destaca-se a diminuição do consumo de energia 

na planta de processamento se comparada com a fabricação de materiais a partir da 

resina virgem. As vantagens ambientais são basicamente a diminuição dos resíduos 

dispostos em aterro e consequentemente a diminuição de área necessária para 

construção de novos aterros sanitários. As vantagens ecológicas são a conservação 

dos recursos naturais como água, árvores, minerais e outros; e também o fato de os 
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materiais descartados demorarem muito tempo para se decompor, degradando o 

meio-ambiente com os anos. Dentre as vantagens sociais destacam-se a geração 

de renda para os trabalhadores não qualificados, propagação do conceito de que 

lixo pode ser matéria-prima podendo, consequentemente, gerar produto e renda. 

Segundo o Relatório Projetos Vonpar 2009, a Vonpar, no objetivo de fomentar 

a reciclagem em unidades populares de reciclagem, fez uma parceria com uma rede 

de Integração chamada Rede de Parceria Social, a qual foi financiada pela Vonpar 

Refrescos. A Rede de Parceria Social é uma iniciativa do Governo do Estado 

através da Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social que otimiza o uso da 

Lei da Solidariedade, pelo trabalho em rede, integrando Governo, Empresas e o 

Terceiro Setor. A Lei da Solidariedade, por sua vez, é a Lei nº 11.853, de 29 de 

novembro, de 2002, a qual concede um benefício fiscal que permite ao Governo 

agilizar e garantir a aplicação de recursos na assistência social. A parceria com a 

Rede de Parceria Social se deu visto que o Instituto Vonpar tinha interesse em 

participar da Política Pública. No ano de 2010, no entanto, esta parceria não se 

concretizou visto a desencontros de cronogramas de ambas as instituições. 

Assim, pode-se caracterizar o que é o Projeto Integrado da Reciclagem, o 

qual possui como objetivo colocar em prática as ações de logística reversa nas 

associações e galpões de triagem previamente escolhidos (Relatório Projetos 

Vonpar 2009). O projeto busca integrar, cada vez mais, novas organizações a fim de 

ampliar o seu potencial de mudanças no ambiente dos galpões e no gerenciamento 

dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).  Além disso, busca sempre tentar integrar os 

agentes públicos no projeto a fim de que haja mais apoio e envolvimento do 

governo. Conforme a figura 12, o Projeto é constituído pela Vonpar, através de suas 

práticas de Responsabilidade Socioambiental e o Instituto Vonpar. Fazem parceria 

com a Rede de Parceria Social, o qual caracteriza-se como uma forma de o governo 

envolver-se mais em questões sociais e de apoio a projetos de iniciativa privada; e 

outros parceiros, podendo ser eles entidades de ensino, empresas privadas, 

Terceiro Setor ou ONG`s. Na fase de análise e aprovação dos editais, a Comissão 

de Avaliação de Projetos, CAP, que é integrada por representantes de diferentes 

setores da política pública de assistência social, avalia e aprova os editais que 

receberão o apoio. 
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Figura 12 - Estruturação dos agentes no Projeto Integrado em 2009 

Fonte: VONPAR Relatório Projetos Vonpar (2009, p. 12) 

 

O Projeto Integrado possui ações e estratégias de aprovação e 

acompanhamento dos projetos. Ele possui como eixos de atuação o financiamento 

de tecnologia para sistemas de triagem e comercialização de resíduos sólidos 

urbanos, o monitoramento de associações por indicadores sócio-econômicos de 

gestão e proteção social, a assistência técnica e capacitação para catadores e 

lideranças e pesquisas de campo nos galpões e do mercado de resíduos pós-

consumo. Os indicadores são: 

1. Número de trabalhadores beneficiados e vagas novas criadas; 

2. Incremento na tonelagem de materiais processados (coleta de dados por 

tipo de material); 

3. Valor alavancado por meio de novas parcerias a partir do início do projeto; 

4. Número de dependentes diretamente beneficiados; 

5. Número de entidades envolvidas e cidades beneficiadas; 

6. Recursos financeiros gerados e valores rateados entre os integrantes. 

 

No entanto, para que a parceira possa funcionar de forma a alcançar os seus 

objetivos, são necessárias diversas fases do projeto que vai desde a seleção das 
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entidades escolhidas até uma análise dos resultados finais de forma a perpetuar o 

projeto. Através do Relatório Projetos Vonpar 2009, pode-se identificar as fases que 

integram o projeto: uma fase Inicial, uma fase de pré-qualificação, uma fase de 

aprovação e uma fase de monitoramento e acompanhamento: 

 

 Fase Inicial: tudo começa com a parceria entre o Instituto Vonpar e a Rede de 

Parceria Social, a qual constitui-se como o processo inicial de triagem das 

entidades que serão beneficiadas. As empresas financiam projetos de 

organizações com ações reconhecidas no âmbito social - as chamadas entidades 

âncoras, no caso, o Instituto Vonpar. Portanto, a fase inicial consiste na 

realização de edital público destinado a captar projetos de organizações que 

trabalham na inclusão produtiva, reciclagem e empreendedorismo popular a fim 

de financiar projetos de reaproveitamento de materiais e reciclagem. Os editais 

são analisados pela Comissão de Avaliação de Projetos, e os selecionados 

recebem financiamento e capacitação; 

 

 Fase de pré-qualificação: é necessário que a Comissão de Avaliação de Projetos 

e a equipe do Instituto Vonpar façam um acompanhamento técnico das entidades 

que se candidatarem aos editais lançados. Este processo de conhecimento e 

aproximação vai além da efetiva cooperação técnica, visto que há a necessidade 

de se conhecer a realidade, dialogar sobre a avaliação, qualificar a demanda que 

apresentam, além de auxiliar na elaboração da versão final do projeto. Estas 

entidades podem ou não ser integrantes da Rede de Parceria Social. Assim, 

selecionam-se as melhores propostas, com critérios de dispersão regional, 

impacto aos beneficiários e capacidade de parcerias locais; 

 

 Fase de aprovação: há a aprovação pela Comissão de Avaliação de Projetos e 

pelos outros parceiros envolvidos nos projetos que serão beneficiados, por meio 

da Lei da Solidariedade. Depois de aprovado o projeto, contrata-se uma parceria 

entre a Vonpar, seus parceiros e a entidade vencedora que inclui capacitação, 

monitoramento, financiamento, apoio nas dúvidas e avaliação final. Assim, 

disponibilizando recursos técnicos e orçamentários, conforme cronograma fisco-
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financeiro conjuntamente elaborado, para criar ou fortalecer sistemas de 

reciclagem de materiais; 

 

 Fase de monitoramento e acompanhamento: desde o primeiro momento os 

projetos recebem visitas da equipe técnica para monitoramento da execução do 

plano e prestação de contas. Trabalha-se na melhoria das condições de trabalho 

e renda dos catadores, sustentabilidade dos empreendimentos analisando-se 

aspectos sociais, econômicos e ambientais em cada unidade. Há, também, o 

esforço para compartilhar com os integrantes da entidade as ações e os objetivos 

planejados no projeto, o comprometimento de receber os recursos financeiros, os 

resultados a serem buscados, conectando os fins com as melhorias viabilizadas 

pelo financiamento. Assim, todos se comprometem com o projeto visando 

contribuir para que recicladores e lideranças analisem criticamente a situação da 

unidade, visualizem as melhorias a serem buscadas e fortaleçam dinâmicas de 

participação, transparência e compromisso, reduzindo possíveis manipulações 

nos resultados e centralização demasiada.  

No acompanhamento e avaliação dos projetos, as equipes realizam escuta e 

diálogo, coleta de dados, oferta de insumos e instrumentos, problematização da 

situação e busca de soluções, informações que alimentam pareceres e 

indicadores de inclusão, produção e geração de resultados. 

Ampliar a percepção sobre a importância do trabalho que as entidades 

realizam e viabilizar a implantação de ferramentas de gestão que possam auxiliar 

no controle da produção e dos resultados são objetivos do monitoramento. Outro 

enfoque central é o diálogo com o poder público local sobre coleta seletiva. As 

unidades populares de triagem necessitam do auxílio obtido por meio da coleta 

seletiva pública. Assim, durante a cooperação técnica, estimula-se a articulação 

de empresas privadas locais, comunidade e prefeituras no gerenciamento dos 

resíduos sólidos da cidade. 

Uma vez que são diferentes os níveis de aprendizado entre os grupos, são 

ofertadas oficinas de capacitação de acordo com as características e demandas 

de cada unidade. Entre as oficinas estão a formação sobre comercialização, na 

qual há o aprofundamento da temática da comercialização e articulação de 

estratégias comuns entre as unidades vizinhas para solução dos maiores 
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desafios, bem como estudos de mercado, técnica de classificação e logística; 

visitas técnicas, as quais caracterizam-se por visitas à experiências de boas 

práticas, para que os participantes conheçam processos produtivos exemplares, 

modelos de gestão bem sucedidos, relações de parceria com poder público, 

destinação dos materiais e visitas a indústrias que utilizam resíduos sólidos 

urbanos; e a oficina participativa, que é a realização de estudos de viabilidade 

econômico-financeira e maior envolvimento dos integrantes com o 

gerenciamento das entidades; 

 

 Fase de resultados: Ao final, são fornecidas planilhas de acompanhamento 

contendo os diferentes tipos de materiais, quantidades comercializadas, forma e 

preço de venda. Há encontros entre as entidades para que haja a troca de 

experiências e retroalimentação do processo. 

 

Dessa forma, segundo o Relatório Projetos Vonpar 2009, o Projeto Integrado 

constitui-se em um empreendimento social, onde há a compreensão da reciclagem 

popular como um evento oficioso, marginal na sociedade e periférico no sistema, de 

baixíssimo custo operacional e socialmente penoso, que existe em todos os lugares 

onde há população presente. 

Conforme figura 13, os entes da reciclagem, que são as unidades de catadores, 

podem ser classificados nos seguintes níveis do sistema: os catadores, a triagem, o 

beneficiamento e a comercialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Fluxo de funcionamento de uma unidade 
Fonte: VONPAR Relatório Projetos Vonpar (2009, p. 15) 
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Estes entes são todos fundamentais para o funcionamento do fluxo de 

reciclagem dos materiais. Os catadores são desorganizados e fragmentados, não 

possuem acesso de apoio público ou privado e nem estão integrados ao sistema de 

coleta pública. Na fase de triagem, já há a organização em entidades que possuem 

vínculo e permanência. São estas organizações a prioridade da Vonpar no apoio à 

reciclagem, organizadoras dos catadores, e dependentes diretos da coleta seletiva 

pública. As unidades de triagem são locais para onde o material oriundo da coleta 

seletiva é enviado. O material é descarregado dos caminhões e colocado dentro 

destes centros, onde os sacos de lixo são abertos e ocorre a separação manual do 

material. Na fase de beneficiamento, algumas entidades mais desenvolvidas têm a 

oportunidade, através de máquinas especiais, de acrescentar mais valor ao produto 

final. Este constitui-se como o maior desafio do fluxo, visto que necessita de 

qualificação de pessoal e tecnologias. Ele também exige materiais em escala já que 

é o caminho do consórcio entre entidades e a comercialização. E, por fim, na fase de 

comercialização há a margem de resultado econômico, ou seja, as unidades de 

triagem têm a possibilidade de vender a mercadoria pronta aos compradores que, 

por fim, irão revender às indústrias ou empresas que se interessarem pelo produto. 

No entanto, os catadores, como entes isolados não conseguem obter todo o 

material que as entidades necessitam para a triagem. Assim, como forma de auxílio, 

entra o papel da coleta seletiva do lixo, a qual cada prefeitura possui o seu sistema 

próprio. 

 

4.3.1 Coleta Seletiva do Lixo 
 

Outro elo necessário para que o fluxo da logística reversa funcione 

adequadamente junto aos centros de triagem é a coleta seletiva do lixo. Coleta 

Seletiva do lixo é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis (papéis, 

plásticos, vidros, metais e orgânicos) previamente separados na fonte geradora e 

que podem ser reutilizados ou reciclados. A coleta seletiva funciona, também, como 

um processo de educação ambiental na medida em que sensibiliza a comunidade 

sobre os problemas do desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo 

lixo. A coleta periódica dos resíduos sólidos é dividida em coleta de resíduo comum 

e coleta seletiva de materiais recicláveis. 
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 A coleta seletiva é feita através dos municípios os quais possuem seus 

próprios sistemas de coleta e destinação final e permite que toda a população tenha 

acesso à destinação adequada dos resíduos recicláveis que servirão de matéria 

prima as associações. A cidade de Porto Alegre, por exemplo, é um caso exemplo 

no Brasil na medida em que o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) 

cria diversos projetos de conscientização ambiental e parcerias junto às 

associações. Uma das parcerias caracteriza-se pelo fornecimento, pela Prefeitura de 

Porto Alegre, de ajuda para a infraestrutura das associações através do custeio de 

R$ 2.500,00, com despesas de manutenção, por mês. Outro projeto do DMLU é 

o Ecoparque, o qual desenvolve estudos para prospecção de novas formas de 

tratamento e valorização dos resíduos sólidos, maximizando a reciclagem e o 

aproveitamento mássico e energético das diversas frações do resíduo sólido urbano 

gerado no município de Porto Alegre. 

O DMLU tem o objetivo específico de realizar o gerenciamento de resíduos 

domiciliares urbanos na cidade de Porto Alegre. A coleta seletiva é o instrumento 

para a destinação adequada de resíduos recicláveis, diminuindo a quantidade de 

resíduos que vai para o aterro sanitário, aumentando sua vida útil e minimizando o 

impacto ambiental. 

 

 
4.4 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E RECICLAGEM 

 

Este estudo procurou desenvolver de que forma a Responsabilidade 

Socioambiental acontece e se desenvolve entre os agentes do processo de 

reciclagem. Por se tratar de um fluxo com diversos agentes envolvidos, foram feitas 

entrevistas junto a estes a fim de se chegar a uma análise da Responsabilidade 

Socioambiental atrelada à logística reversa. 

 

 

4.4.1 Visão da Vonpar 
 

Foram feitas duas entrevistas a dois funcionários da Vonpar, Thales Kessler, 

Gerente de Planejamento Industrial; e Nadja Bittar, Gerente de Sistemas de Gestão 
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Integrado, a fim de identificar a visão que a Vonpar possui das práticas de 

Responsabilidade Socioambiental.  

Entre as práticas sustentáveis mais destacadas da Vonpar estão a adoção da 

PlantBottle como medida de reduzir a emissão de gás carbônico à atmosfera. A 

PlantBottle é uma garrafa a qual possui uma embalagem composta por 30% de 

resina de cana-de-açucar e, por isso, a Vonpar deixou de lançar 306,3 toneladas de 

gás carbônico. A embalagem, que passou a ser produzida em Porto Alegre, em abril 

de 2010, é chamada pela Vonpar de embalagem sustentável. Outra medida 

sustentável implantada pela empresa foi a redução da gramatura na produção das 

embalagens, que resultou na economia de 793 toneladas de resina plástica, em 

2010. Outra inovação verde foi a adoção da minitampa, que tem a altura e o bocal 

menores que os da embalagem padrão, diminuindo o consumo da resina derivada 

de petróleo (em 2010, a empresa economizou mais de 38 toneladas de resina 

plástica com esta medida). 

Segundo o Gerente de Planejamento Industrial, a Vonpar divulga 

periodicamente o relatório com as suas ações de Responsabilidade 

Socioambientais, tendo recebido, por diversas vezes, reconhecimento pela 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, como empresa socialmente 

responsável. A empresa conta com diversos projetos sociais que incrementam as 

suas práticas, como, por exemplo, o próprio Instituto Vonpar, que foi criado com o 

intuito de fomentar, através da reciclagem, a inclusão econômica e social da 

comunidade. Entre as principais ações de Responsabilidade Socioambiental estão: 

 

 Seguridade Alimentar - O restaurante Prato Popular, que distribui diariamente 

mais de 300 refeições a preço subsidiado de R$ 1,00, têm beneficiado nos 

últimos anos milhares de usuários que são cadastrados e desfrutam diariamente 

de refeição saudável a preço simbólico. O sucesso do restaurante, que foi criado 

em 2003, é incentivo para diversas outras empresas instalarem restaurantes 

similares. Os benefícios trazidos à empresa, como incremento do seu marketing, 

propaganda, auxílio social, são exemplos para outras empresas e para a 

sociedade; 
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 Educação - A Vonpar associou-se, em 2003, ao Projeto Pescar, através da 

unidade Projeto Pescar Vonpar, formando jovens para o mercado de trabalho. O 

Projeto ajuda jovens a resgatar a auto-estima e a aprender a exercer atividades 

profissionais nas áreas administrativa, comercial e industrial, o que traz qualidade 

de vida a estes jovens. Assim, ao final do programa a maioria dos participantes 

consegue ingressar no mercado de trabalho, inclusive como colaboradores da 

Vonpar. A taxa de aproveitamento interno é em torno de 60%; 

 

 Cultura - A Vonpar investiu mais de um milhão de reais para a Fundação Theatro 

São Pedro em Porto Alegre. Além disso, a Vonpar foi uma das patrocinadoras da 

reforma da Praça Quinze no centro de Porto Alegre e contribuiu financeiramente 

para a construção do Museu da Fundação Iberê Camargo, localizada em Porto 

Alegre também; 

 

 Saúde - A Vonpar foi patrocinadora da Fundação Santa Casa, na construção do 

Hospital da Criança de Porto Alegre. 

 

Segundo dados da Vonpar, uma característica importante nos projetos sociais 

desenvolvidos pela empresa é o fato de ela conseguir envolver toda a comunidade, 

inclusive setores públicos. Um exemplo disso é o Programa Educacional de 

Resistência às Drogas (PROERD), o qual está centrado em auxiliar os estudantes. 

Em Santa Catarina, este projeto conta com a ajuda da Polícia Militar. Outro evento 

que a Vonpar faz com o intuito de promover suas ações sociais a população é a 

Feira da Esperança. Na feira, a Vonpar disponibiliza seu balanço social aos 

interessados, o que mostra transparência na Governança da empresa. Assim, como 

forma de angariar recursos financeiros, a Feira ajuda Instituições carentes. 

Projetos e ações de Responsabilidade Socioambiental, os quais têm como 

objetivo trazer melhorias na qualidade de vida, social e ambiental da comunidade, 

não possuem, como foco final, os recursos financeiros. No entanto, os recursos 

financeiros resultantes destas práticas servem como forma de desenvolver 

socialmente a comunidade. A Vonpar é uma empresa consciente de que a sua 

produção pode e afeta a comunidade ambientalmente e socialmente falando. Por 

isso, já possui práticas sustentáveis estruturadas junto à sociedade. Além disso, a 



58 
 

empresa tem consciência de que a própria Vonpar será a grande beneficiada com 

todo o projeto, isto porque é ela quem fomenta e que desenvolve o projeto. 

Quando perguntado de que forma a Vonpar mede os resultados da 

Responsabilidade Socioambiental, o Gerente de Planejamento Industrial disse que é 

através de auditorias de conformidade com o atendimento aos padrões legais 

ambientais, padrões de segurança e saúde dos trabalhadores e em conformidade 

com os indicadores sociais e ambientais. 

No que tange a relação entre os resultados da Vonpar e do Instituto Vonpar, o 

entrevistado possui ciência de que as parcerias que o Instituto Vonpar possui com 

outros agentes, fazem que haja a projeção da atuação da Vonpar na sociedade, 

beneficiando diversas entidades e associações de recicladores, inserindo-os no 

mercado de trabalho, gerando renda complementar às comunidades em que atua. 

 

 

4.4.2 Visão do Instituto Vonpar 
 

As entrevistas feitas ao Instituto Vonpar foram, certamente, as de maior 

importância para este trabalho, visto que o Instituto é peça chave no funcionamento 

de todo o processo de reciclagem que resulta das ações de Responsabilidade 

Socioambiental da empresa. A entrevista foi feita com o Diretor Executivo do 

Instituto Vonpar, Léo Voigt. 

Segundo o Diretor Executivo, o empresariado foi o ultimo ator a se interessar 

pela responsabilidade social e ambiental, isto porque no início, há 15 anos, isto não 

trazia ganhos mensuráveis às empresas, não havia retorno. Atualmente, porém, as 

empresas que têm adotado práticas de Responsabilidade Socioambiental já estão 

tendo caráter de líderes para o mercado e para outras organizações. A 

Responsabilidade Socioambiental não traz ganhos monetários à empresa, mas gera 

outros impactos de agregação de valor, como, por exemplo, são bem vistas no 

mercado, reconhecidas, o que torna uma “moeda” relevante para a empresa, ou 

seja, a Responsabilidade Socioambiental possui grande valor para as empresas, 

embora não no sentido monetário. 

A visão do Diretor Executivo do Instituto Vonpar aparenta ser mais comercial 

do projeto. A Vonpar possui um histórico de Responsabilidade Socioambiental 

fundamentado nos seus fundadores e na cultura da empresa. O Instituto foi criado 
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com o intuito de colocar em práticas esses elementos da cultura e as ações que a 

Vonpar têm com relação à gestão responsável. 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade 2008/2010, lançado pela Vonpar, 

neste período houve um grande crescimento no número de instituições que 

passaram a contar com a ajuda da empresa. A tabela 1 demonstra a porcentagem 

de incremento de renda das pessoas envolvidas no processo.  

 

Tabela 1 – Incremento de Renda 

2008 2009 2010 

28% 27% 32% 

Fonte: VONPAR Relatório de Sustentabilidade Vonpar (2008/2010, p. 6) 

 
 

Dados do Relatório Projetos Vonpar, de 2009, mostram que estiveram 

envolvidos no processo em torno de 700 pessoas e 37 centros de triagem. Na tabela 

2, pode-se visualizar o número de pessoas envolvidas no ano de 2009 e a média per 

capita por período, demonstrando o aumento em porcentagem. 

 

Tabela 2 – Renda média mensal 

Meses Pessoas 
Média Individual 

(R$) 
% aumento de 

renda 

Março 644 390,00 - 

Junho 633 401,64 3 

Novembro 645 497,41 24 
Fonte: VONPAR Relatório Projetos Vonpar (2009, p. 61) 

 

Segundo o mesmo relatório, o incremento de renda decorreu das ações de 

capacitação técnica e fomento à produção econômica nestes grupos; da 

recuperação lenta, porém efetiva, dos preços no segundo semestre do ano; da 

implantação de novas tecnologias e instrumentos de triagem; do conhecimento 

sobre plásticos e separação adequada de materiais e do apoio de políticas públicas 

em alguns municípios. Os resultados são consolidados com os números baseados 

apenas na comercialização daquilo que foi separado e prensado. Muitos materiais 

triados nos centros não são comercializados, seja por falta de compradores ou por 

ser rejeito sem valor comercial.  
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A produtividade é um dado importante a ser observado uma vez que as 

associações populares de reciclagem operam diversas dimensões (econômica, 

social e ambiental). O volume de produção (quantidade de materiais separados em 

kg) que cada reciclador alcança na triagem eleva diretamente a sua renda e impacta 

os volumes comercializados pela unidade, melhorando negociações na hora da 

venda.  

 

Tabela 3 - Volumes Processados nas Associações 

Meses Pessoas 
Total 
(Kg) 

Média Individual 
(Kg) 

Março 644 1.057.064 1.641 

Junho 633 1.112.557 1.758 

Novembro 645 1.158.136 1.796 
Fonte: VONPAR Relatório Projetos Vonpar (2009, p. 61) 

 

Com relação à escolaridade dos participantes, em 2009, verificou-se que 

apenas 4% destes possuem o ensino médio completo e 65% não completou o 

ensino fundamental. Em contrapartida, muitos recicladores realizaram capacitação e 

participaram de atividades de formação diversas no âmbito da educação popular. 

Portanto, muito embora a baixa escolaridade são pessoas que aceitam aprendizado 

e qualificação nas diversas oportunidades que lhes são alcançadas.  

Segundo o Instituto Vonpar, o trabalho de conscientização junto a sociedade 

avançou muito com os anos. Mas o grande problema tem sido o fato de a maioria 

das prefeituras não possuírem coleta seletiva do lixo, elo imprescindível para o 

processo. O problema observado, segundo o Instituto, é o fato de que a existência 

da coleta seletiva em uma cidade não é suficiente para garantir qualidade e 

resultados positivos. É preciso que haja abrangência geográfica no recolhimento dos 

resíduos sólidos e que a educação ambiental seja constantemente estimulada para 

obter-se separação com qualidade pela comunidade. De forma geral, no interior do 

Estado, a questão do gerenciamento de resíduos sólidos pela municipalidade ainda 

é pouco desenvolvida e afeta diretamente o desenvolvimento sustentável. 

Portanto, pode-se observar que a Vonpar, através do Instituto Vonpar, faz 

uma ação comunitária que beneficia a sociedade e dá algum valor agregado a 

empresa, e não ao produto em si. Segundo o Diretor Executivo do Instituto Vonpar, 

cada impacto qualitativo e quantitativo é medido na população beneficiada. Os 
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relatórios anuais da Vonpar trazem estas avaliações, tabelas e números 

consolidados. 

Para o entrevistado, o ciclo produtivo estava incompleto, por ser muito caro. 

Ou seja, todos os materiais da Vonpar são produzidos em larga escala, é 

transportado em larga escala e é vendido (distribuído) em larga escala. No entanto, 

nota-se que estes materiais se dispersam no pós-consumo. Com o processo de 

reciclagem, há a possibilidade de completar este ciclo. Um exemplo de que a 

reciclagem em pequena escala não funciona é o artesanato. O artesanato não é 

suficiente para resolver o problema do retorno em larga escala. Já as entidades de 

catadores e triagem conseguem fazer este retorno em larga escala para a área 

produtiva. 

Segundo o Diretor Executivo do Instituto Vonpar, entre as maiores 

dificuldades do Instituto Vonpar na difusão das ações de Responsabilidade 

Socioambiental está o fato de não haver tempo e nem recursos suficientes, a 

ampliação ainda ocorre aos poucos. Por outro lado, entre os pontos positivos 

destacados pelo Instituto está a ausência de conflitos que se caracteriza por um 

ambiente de reivindicações e confrontação constantes. Além do fato de o impacto 

ocorrer logo no primeiro ano de apoio, onde as intenções institucionais ficam claras 

e todos compartilham da avaliação. 

Além disso, o Instituto Vonpar entende que as práticas de recuperação de 

materiais, de investimento social privado, de responsabilidade social e a ampliação 

dos benefícios para mais pessoas são ações que cada vez mais devem estar 

incorporadas na cultura da organização. Com isso, os resultados dos projetos 

acabam sendo realizados junto à direção da empresa. Não se trata de uma relação 

de setores distanciados, e sim de um processo unificado. 

A relação e a parceria que o Instituto Vonpar estabelece com os entes 

públicos se dá de forma natural, uma vez que, ao fortalecer uma entidade local, o 

município, interessado no processo, passa a ter importância junto à comunidade. 

Logo, a política do Instituto é através do auxílio à comunidade através dos galpões 

de triagem e, assim, criar um diálogo entre os agentes envolvidos e o poder público, 

envolvendo não somente os governos, mas toda a comunidade. Segundo o 

entrevistado, o Instituto já foi convidado a coordenar o planejamento municipal do 

tratamento de resíduos de cinco cidades. 
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Com relação às possíveis parcerias com empresas privadas, um exemplo do 

que ocorre atualmente é o fato de o Instituto possuir uma parceria estratégica com a 

empresa Braskem, por exemplo. Esta parceria possibilita o financiamento dos 

Centros de Triagem mais avançados, a fim de alcançar-lhes tecnologia para 

beneficiamento dos materiais. Assim, o Instituto funciona como uma espécie de 

escola de alfabetização para os catadores. A Braskem especializa estes catadores 

no processo produtivo inserindo tecnologias necessárias para a produção. 

O foco do Instituto Vonpar, portanto, está na inserção financeira e de 

conhecimento nas populações que não tem competitividade no mundo formal de 

trabalho. Isto faz com que a Vonpar possua uma característica responsável no 

âmbito social e ambiental. 

O Instituto Vonpar conta com o apoio de diversos parceiros como forma de 

desenvolver sempre mais os projetos. Nos projetos de 2009, um dos maiores 

parceiros foi a Rede de Parceria Social, o qual caracteriza-se como um programa de 

fomento a organizações da sociedade civil, através da Secretaria do Trabalho e do 

Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo a cooperação 

entre o Estado, o Terceiro Setor e a iniciativa privada. Desta forma, o Instituto teve o 

apoio de políticas públicas. A Rede de Parceria Social não teve disponibilidade de 

realizar uma entrevista. 

 

 

4.4.3 Visão das entidades beneficiadas 
 

Foram feitas entrevistas com algumas das entidades que trabalham com o 

Instituto Vonpar a fim de poder entender a participação que a entidade tem dentro do 

processo de reciclagem e de Responsabilidade Socioambiental. Na figura 14 são 

identificadas as entidades que tiveram disponibilidade de responder à entrevista. 
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Entidades Entrevistado Cargo 
Nº de 

Trabalhadores 

Cooperativa de Trabalho 
Amigas e Amigos Solidários 
COOARLAS 

Marilisa Moreira 
Coordenadora de 
Secretaria 

8 homens e 22 
mulheres 

Associação de Vilas 
Reunidas FRAGET 

Bernadete 
Lovatel 

Coordenadora da 
Associação 

80 pessoas 

Galpão do Campo da Tuca 
Ângela Maria 
Lemes 

Coordenadora do 
Galpão 

7 homens e 13 
mulheres 

Centro de Triagem da Vila 
Pinto 

Marli Medeiros 
Coordenadora do 
Centro 

8 homens e 21 
mulheres 

 Figura 14 – Identificação das entidades entrevistadas 
Fonte: VONPAR Relatório Projetos Vonpar (2009, p. 28) 

 
 

Segundo os entrevistados, as entidades elas nascem através da identificação 

de problemas em comum aos moradores de uma comunidade, como, por exemplo, 

reinvindicações junto à prefeitura quanto a iluminação pública, água, transporte, 

abertura de ruas, postos de saúde, entre outros. Assim, através das conquistas em 

grupo, a comunidade passa a entender a importância deste grupo para a qualidade 

de vida, o trabalho comunitário. A partir disto, as entidades passam a buscar formas 

alternativas de gerar renda, já que metade da população local vive de renda variável 

em serviços como construção civil, faxinas, serviços gerais. 

As entidades entendem o conceito de sustentabilidade e como ele pode ser 

aplicado no dia-a-dia da comunidade. Relacionam o conceito ao fato de que a 

entidade precisa cuidar para se manter a longo prazo, como donos do próprio 

negócio. No entanto, há muita dificuldade na manutenção, visto que são poucos os 

incentivos públicos. Elas entendem que são independentes e que fazem parte de um 

negócio, porém há a necessidade de haver o apoio das parcerias (empresas 

privadas, institutos e fundações, instituições de ensino) e, principalmente, da 

coordenação da própria entidade. Além disso, as entidades relacionam o fato da 

preservação do meio ambiente com a sustentabilidade e sua importância para a 

sociedade. 

De forma a tentar medir a intensidade com que as entidades entrevistadas 

possuíam ações de Responsabilidade Socioambiental, foram feitos questionamentos 

acerta de pontos levantados na Revisão de Literatura, como o que abrange os 

indicadores ambientais e sociais utilizados pela Vonpar, como SA8000 e o GRI. Com 

isso, as entidades disseram possuir compromisso ético junto aos participantes e com 

a comunidade em geral. Algumas possuem uma cultura organizacional estruturada e 
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outras não sabem como tratar do assunto. A comunicação entre os participantes e 

coordenação é eficaz, mas, quando se trata de comunicação com o poder público, 

há entidades que possuem maior dificuldade de diálogo. Isto porque, como as 

entidades são geralmente criadas dentro de comunidades carentes, os participantes 

não possuem formação ou educação necessária para lidar adequadamente com as 

negociações. 

As entidades declararam que valorizam as diversidades entre os participantes 

bem como não haver discriminações (idade, sexo, raça) entre os participantes. No 

entanto, com relação a segurança no trabalho, e função de se caracterizarem-se por 

comunidade carentes, a maioria das associações não possuem muita segurança no 

trabalho. Declararam, ainda, não haver trabalho infantil e nem trabalho forçado. As 

coordenações das entidades se dizem líderes eficazes através de boa comunicação 

e bom relacionamento com os participantes. 

Entre os materiais triados estão papelão, garrafas pet, papéis, plásticos, 

metal, sucata e etc. O valor do material final, do produto, é quantificado através da 

classificação e organização de fardos que são pesados e preparados para serem 

vendidos. Dependendo do valor do mercado e para qual cliente que o produto irá, o 

produto pode constituir valor diferente. Todos os participantes da entidade partilham 

as vendas como forma de renda única. Há entidades que ainda possuem programas 

de incentivos como distribuição de bônus. 

As vendas são feitas, geralmente, para os chamados “atravessadores”, que 

são compradores que pegam o produto triado e fazem o beneficiamento destes, 

através de um maquinário. Esta fase ainda é crítica nas entidades visto que, se o 

beneficiamento pudesse ser feito dentro da própria entidade, isto poderia trazer mais 

valor agregado ao produto e à comunidade. O maquinário necessário é muito caro e 

muitas entidades não tem esta tecnologia. 

Com relação a qualidade de vida dos participantes, são oferecidas 

capacitações e cursos profissionalizantes. No entanto, apenas ações 

profissionalizantes não são suficientes para que haja o incentivo. Há entidades, por 

exemplo, que disponibilizam oportunidade aos participantes de fazer terapias 

quinzenais, aulas de música (aos dependentes inclusive), dinâmicas de grupo, 

intercâmbio com outros grupos, vídeos educacionais, estímulo à frequência escolar 
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das famílias, atividades de lazer entre outras atividades. Desta forma, há o 

desenvolvimento cultural, educacional e social na vida dos participantes. 

Os resultados das entidades são passados periodicamente à Vonpar que 

consegue, desta forma, monitorar os indicadores e falhas. No entanto, segundo o 

Instituto Vonpar, as entidades ainda têm dificuldades em fazer o repasse das 

informações visto o grau de instrução dos associados. 

As entrevistas realizadas com as entidades mostram que estas estão abertas 

a novos projetos e financiamentos que possíveis empresas possam vir a ter junto à 

comunidade. Mostra, também, até que ponto estas comunidades possuem uma 

desvantagem social e econômica dentro da sociedade. Quando há oportunidade de 

inserção, elas aproveitam ao máximo para que contribua com a vida pessoal de 

cada trabalhador bem como da comunidade.  

 

 

4.4.4 Visão da Coleta Seletiva do Lixo – DMLU 
 

O Diretor da Divisão de Projetos Sociais do Departamento Municipal de 

Limpeza Urbana, DMLU, Jairo Armando dos Santos respondeu a entrevista a fim de 

poder entender de que forma a coleta seletiva possui influencia no processo de 

reciclagem e para a Responsabilidade Socioambiental. 

O DMLU tem o objetivo de realizar o gerenciamento de resíduos domiciliares 

urbanos na cidade de Porto Alegre e, a coleta seletiva é o instrumento deste 

departamento para a destinação adequada de resíduos recicláveis. As coletas 

domiciliar e seletiva são contratadas por licitação para prestação de serviço ao 

DMLU. Ou seja, através de procedimentos administrativos para contratação de 

serviços ou aquisição de produtos pelo governo ou entidades de qualquer natureza. 

No entanto, as parcerias com entidades privadas e associações são estabelecidas 

através de convênios, ou seja, através de acordos firmados entre órgãos públicos ou 

entre órgãos públicos e privados para realização de atividades de interesse comum 

dos participantes. 

 Quando questionado ao Diretor da Divisão de Projetos Sociais como o DMLU 

entende a questão da Responsabilidade Socioambiental no processo de reciclagem, 

ele disse que é até compreensível que a população não consiga dar um destino 

correto a resíduos como medicamentos, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, e 
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até garrafas pet visto a dificuldade identificação da destinação correta destes. Disse 

ainda que são os grandes geradores destes resíduos (empresas, indústrias, 

comércio) que devem estar mais comprometidos em solucionar o impacto causado 

pelo ciclo de seu produto, no caso pela reciclagem dos resíduos consequentes da 

produção destas organizações. 

Segundo o entrevistado, entre os pontos positivos que a coleta seletiva gera, 

no que tange a questões sociais, são a organização do setor, a busca por tirar os 

catadores das ruas, a maior segurança na separação de resíduos, a geração de 

trabalho e renda, a diminuição do trabalho infantil, diminuição do transporte de peso 

excessivo por carrinheiros, entre outros. No que tange a pontos positivos, com 

relação ao meio ambiente, está no encaminhando do rejeito para aterro sanitário, 

diminuindo, assim, os focos de lixo. 

No entanto, o Diretor da Divisão de Projetos Sociais ainda acredita que há 

muitos desafios no processo de coleta seletiva, como a maior participação da 

população no processo de reciclagem, ou seja, fazer a separação já na origem 

destes resíduos. Outro desafio é a formalização do trabalho dos catadores, 

retirando-os da rua e oferecendo a estes a oportunidade de incremento de renda. 

Quando perguntado como funciona a parceria entre Estado, Terceiro Setor e 

iniciativa privada, o entrevistado diz que ainda há muitas dificuldades na 

compreensão pela sociedade como um todo do processo de coleta seletiva. O 

aspecto social de geração de trabalho e renda é relegado ao um segundo plano. 

Materiais com retorno financeiro são encaminhados à comercialização geralmente 

para amparar situações específicas do próprio gerador. Ou seja, ainda é deficitário a 

parceria entre os setores, a qual, poderia dar outra dimensão a coleta seletiva se 

esta tivesse o devido investimento pela sociedade. Entre os pontos cruciais para a 

perpetuação do processo da coleta seletiva está no aperfeiçoamento da separação e 

na melhoria tecnológica do sistema de coleta. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A consciência ambiental e social é um movimento que demanda bastante 

dedicação por parte das empresas e da comunidade. É imprescindível que essa 

consciência atinja um número elevado de pessoas e vários setores dentro das 

empresas para que se conquiste um efeito significativo. Atualmente, um dos 

principais desafios encontrados é com relação à preocupação ecológica e social de 

forma a atingir a sustentabilidade. 

A Responsabilidade Socioambiental surge como uma forma de tentar 

responsabilizar os que possuem importância no processo de desenvolvimento social 

e ecológico, como é o caso de grandes empresas, por exemplo. Esta 

responsabilidade vem ao encontro das preocupações mundiais com o que tange à 

sustentabilidade da sociedade bem como das empresas. No entanto, ainda há 

muitos entraves com relação à conscientização de que esta responsabilidade 

também está no nível pessoal de cada cidadão. Os indivíduos também devem 

auxiliar no processo de preservação ambiental e social. 

 Através desta preocupação, atrelada aos conceitos de gestão ambiental, 

muitas empresas passaram a implementar ações de preservação ambiental e 

desenvolvimento social, como é o caso da Vonpar, empresa ciente de sua 

responsabilidade junto ao meio ambiente e com a sociedade. Como prática de 

gestão ambiental adotada pela Vonpar, a logística reversa (através da reciclagem, 

reutilização e reaproveitamento dos produtos retornados no pós-consumo e no pós-

venda) caracteriza-se como uma gestão necessária para a sustentabilidade.  

Com isso, surgiu o Instituto Vonpar, Instituto vinculado à Vonpar, com o 

objetivo de fomentar o processo de reciclagem em comunidades carentes e, assim, 

desenvolver a responsabilidade socioambiental da Vonpar. A prática de logística 

reversa, através da reciclagem, numa primeira instância atinge a questão ambiental. 

Isto porque o Instituto Vonpar fomenta a criação, pelas entidades de reciclagem, de 

projetos capazes de desenvolver o processo de reciclagem. As associações ou 

cooperativas, que são agrupamentos de pessoas com os mesmos interesses e 

objetivos, se disponibilizam a preencher os requisitos necessários dos editais a fim 

de conseguir ajuda financeira e conhecimento para colocarem em prática um galpão 

de reciclagem de materiais. 
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Depois de aprovado o projeto, o Instituto Vonpar, juntamente com os seus 

parceiros, financiam o projeto a fim de colocar em práticas os objetivos do mesmo, 

que são a aplicação do processo de reciclagem dentro da comunidade. Os 

associados, assim, têm a oportunidade de adquirirem suas próprias fontes de renda 

alternativas. Ou seja, o processo de reciclagem passa a ser uma profissão para 

aquela pessoa que está desempregada ou, então, auxiliá-la via complemento de 

renda. O Instituto Vonpar fomenta o desenvolvimento dessas entidades, e não 

simplesmente dispõe de valores para elas. Ou seja, há um investimento nas 

entidades de forma que elas possam se tornar independentes. 

Resultado disso, segundo a pesquisa realizada junto aos agentes ligados no 

processo, está o desenvolvimento social de comunidades. O Projeto Integrado, 

nome pelo qual se dá o processo de ajuda às entidades, permite que os associados 

tenham cursos, instruções e aprendam como profissão a reciclagem. O Projeto 

permite que os associados entrem no mercado e façam parte dele de forma 

independente, ou seja, cada associação aprende a se administrar de forma mais 

sustentável possível.  

Entre outros resultados pode-se concluir que o Projeto traz aos catadores 

uma motivação, ou seja, estes passam a ter motivos para querer fazer parte do 

mercado. Estas pessoas, que antes estariam num ambiente hostil, à procura de um 

emprego, agora estão desenvolvendo-se e permitindo que a própria comunidade se 

desenvolva. O foco do Instituto Vonpar, portanto, está na inserção financeira e de 

conhecimento nas populações que não tem competitividade no mundo formal de 

trabalho.  

 O Projeto Integrado não teria valor, no entanto, se todos os agentes 

envolvidos não estivessem dispostos a cooperar. O Instituto Vonpar procura as 

formas e parcerias para que o Projeto se desenvolva. 

 No entanto, são muitas as dificuldades enfrentadas pelo Instituto Vonpar na 

busca pela Responsabilidade Socioambiental. Um dos grandes desafios do Instituto 

está em difundir à sociedade as suas práticas, de forma a conscientizar os 

indivíduos de sua colaboração para a sustentabilidade. Além disso, o Instituto ainda 

não possui tempo nem recursos suficientes para uma ampliação dos projetos. Outro 

grande problema enfrentado está no fato de a maioria das prefeituras não possuírem 

coleta seletiva do lixo, elo imprescindível para o processo. 



69 
 

 Mas são muitas as motivações que o Instituto possui para o fomento da 

logística reversa e, consequentemente, de práticas ambientais e sociais 

sustentáveis. A Responsabilidade Socioambiental não traz ganhos monetários à 

empresa, mas ela passa a ser bem vista no mercado, ou seja, reconhecida. Os 

consumidores e a sociedade como um todo, atualmente, buscam reconhecer as 

empresas e as instituições que são responsáveis e que estão dentro dos padrões de 

cuidado ao meio ambiente. 

Os catadores, junto com a coleta seletiva do lixo, fazem com que os resíduos 

descartados tenham uma destinação limpa, diminuindo, assim, a poluição. O lixo 

transforma-se em renda para as famílias dos catadores e para a comunidade. O 

ciclo produtivo estava incompleto e o meio ambiente é que sofre com as 

consequências. Parte da empresa responsável a iniciativa de tentar contornar esta 

problemática, de forma a não ser tão prejudicial ao meio ambiente. Desta forma, as 

entidades de catadores e triagem de lixo conseguem fazer o retorno, em larga 

escala, dos materiais para a área produtiva.  

Esta Responsabilidade Socioambiental da Vonpar se dá através de uma 

Governança Corporativa bem estruturada, ou seja, os resultados dos projetos 

acabam sendo realizados junto à direção da empresa. Não se trata de uma relação 

de setores distanciados, e sim de um processo integrado. 

 Outra motivação em trabalhar com as comunidades carentes, além de 

necessitarem de ajuda, são os ambientes, os quais são poucos que possuem 

hostilidades e conflitos, não havendo reivindicações e confrontações constantes. 

Além do fato de o impacto dos projetos ocorrerem logo no primeiro ano de apoio, 

onde as intenções institucionais ficam claras e todos compartilham da avaliação. 

Dessa forma, pode-se concluir que a Vonpar cria, de forma indireta, 

oportunidades de desenvolvimento social, bem como passa a ter uma grande 

responsabilidade junto à sociedade. A Vonpar consegue, assim, desenvolver-se 

sustentavelmente à si própria e à sociedade, permitindo que ela perpetue a sua 

produção de forma responsável. 
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APÊNDICES 

  

APÊNDICE 1 – Entrevista com Instituto Vonpar 

Entrevistado: Leo Voigt 
Quando: 31/03/11 

 

1. O Instituto Vonpar possui Organograma? 

2. Quando que surgiu o Instituto Vonpar? E por quê? 

3. Como o Instituto Vonpar enxerga a questão da Sustentabilidade? E como ela lida 

com a Gestão Ambiental? 

4. Quais são os agentes envolvidos no processo de retorno dos materiais ao 

Instituto Vonpar? 

5. O que são os galpões?  

6. Desde quando o Instituto trabalha com associações de catadores de lixo? 

7. Quais são os materiais que retornam? O Instituto reaproveita todo o material 

retornável? 

8. Como funciona esta parceria? Como essas associações se beneficiam? 

9. O Instituto Vonpar está tendo sucesso no trabalho junto a essas associações? 

De que forma? 

10. Quais os ganhos para a Vonpar com o processo de reciclagem fomentado pelo 

Instituto Vonpar?  

11. Como funciona o processo de retorno dos materiais? Os catadores vêm até o 

Instituto? 

 
APÊNDICE 2 – Entrevista com Instituto Vonpar 

Entrevistado: Leo Voigt 
Quando: 19/04/11 

 
1. Como o Instituto mede o impacto causado sobre a comunidade? E sobre os 

agentes envolvidos? 
2. Qual tem sido a maior dificuldade para a aplicação da Responsabilidade 

Socioambiental? 
3. E qual tem sido o ponto mais positivo de todo o processo? 
4. Como o Instituto Vonpar demonstra à Vonpar as suas práticas? 
5. Há alguma avaliação por parte da Vonpar dos projetos e processos do Instituto 

Vonpar?  
6. De que forma o Instituto Vonpar consegue o auxilio através de políticas públicas 

para a coleta seletiva? Como funciona a parceria com os entes públicos? 
7. Como funciona a parceria com o setor privado? 
8. De que forma o Instituto Vonpar procura perpetuar a conscientização da 

sociedade quanto às práticas socioambientais? 
 

APÊNDICE 3 – Entrevista com Unidades de catadores de lixo 

Entrevistados: Bernadete Lovatel, Marilisa Moreira, Ângela Lemes e Marli Medeiros 
Quando: 19/04/11 
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1. Como se cria uma associação? 

2. Explique como funciona a associação. Quais as fases e os agentes envolvidos? 

3. Como a associação vê a questão da Responsabilidade socioambiental? 

4. Como a associação entende a questão da sustentabilidade? 

5. Quais são os materiais triados? 

6. Como se quantifica o valor do material final? 

7. Como a associação/comunidade consegue se tornar independente e capaz de 

trabalhar sozinha junto ao mercado? 

8. De que forma há o incremento de renda na vida dos participantes? 

9. De que forma há o incremento na qualidade de vida dos participantes? 

10. De que forma há o desenvolvimento cultural, educacional e social na vida dos 

participantes? 

11. De que forma os participantes enxergam a questão da sustentabilidade e da 

preservação do meio ambiente? 

12. Quais são as empresas beneficiadas pelo material final da triagem? De que 

forma é feita a parceria? 

13. A associação está ciente de que participa de uma produção cuja logística é 

reversa? 

14. A associação precisa repassar resultados/relatório à Vonpar? De que forma? 

15. Responda as questões abaixo mensurando, na medida do possível, de 0 (zero) a 

5 (cinco), onde 0 (zero) é resposta totalmente negativa e 5 (cinco) é resposta 

totalmente positiva. 

a. A Associação/Galpão possuem compromissos éticos com os 
trabalhadores? 

b. A Associação/Galpão possuem compromissos éticos com a comunidade? 
c. A Associação/Galpão possui uma cultura organizacional? 
d. A Associação/Galpão dialoga/comunica-se com os funcionários? 
e. A Associação/Galpão possui engajamento/dialoga com o poder público? 
f. A Associação/Galpão possui uma gestão participativa? 
g. A Associação/Galpão valoriza as diversidades (étnicas e religiosas)? 
h. A Associação/Galpão remunera os trabalhadores? 
i. A Associação/Galpão possui segurança no trabalho? 
j. A Associação/Galpão possui políticas de compromisso com o meio 

ambiente? 
k. A Associação/Galpão possui trabalho infantil? 
l. A Associação/Galpão possui trabalho forçado? 
m. A Associação/Galpão possui relações com outras organizações e a 

comunidade local? 
n. A Associação/Galpão possui transparência política e nas contas? 
o. A Associação/Galpão possui lideranças? 

 
 
APÊNDICE 4 – Entrevista com Vonpar 

Entrevistados: Thalles Kessler 
Quando: 19/04/11 
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1. Como é o Organograma da área produtiva e de logística da Vonpar? 
2. Como funciona a Gestão Ambiental na Vonpar? 
3. A Vonpar em si possui algum programa de retorno de embalagens?  
4. Quais os tipos de Logística reversa que a Vonpar possui? 
5. Como funciona a comunicação entre a Logística da Vonpar e o Instituto Vonpar? 

Há algum relacionamento? 
6. Como a Vonpar vê e trata a questão da Sustentabilidade? 
7. A Vonpar possui políticas estruturadas de Responsabilidade Socioambiental? 

Quais? 
8. De que forma a Vonpar mede as suas ações de Responsabilidade 

Socioambiental? Quais são os critérios ambientais e sociais utilizados? 
9. As parcerias com as associações, através do Instituto Vonpar, contribui para a 

Responsabilidade Socioambiental da Vonpar? Se sim, de que forma? 
 
 
APÊNDICE 5 – Entrevista com DMLU Coleta Seletiva do Lixo 

Entrevistados: Jairo Armando dos Santos 
Quando: 20/04/11 
 
1. Como o DMLU contribui para a reciclagem de materiais? 
2. O DMLU e a coleta seletiva possuem objetivos específicos? 
3. Vocês possuem algum tipo de parceria com empresas privadas? E com 

associações? 
4. Que tipo de parceria é estabelecida? 
5. Como você enxerga a questão da Responsabilidade Socioambiental no processo 

de logística reversa (reciclagem)? 
6. Quais são os pontos positivos, em questões sociais, que você entende que a 

Coleta Seletiva esta contribuindo? 
7. E quais são os maiores desafios em todo o processo de coleta seletiva? 
8. Como funciona o envolvimento entre estado, terceiro setor e iniciativa privada? 

De que forma há os interesses? 
9. Quais são os pontos cruciais para a continuação da coleta seletiva por tempo 

indeterminado? 
 

 


