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Missão do Procert e do Prêmio Socioambiental Chico Mendes
Acompanhar, apoiar e reconhecer aqueles que no cotidiano apresentam uma
postura proativa com relação ao desenvolvimento sustentável e ao bem estar
social.
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1. O INSTITUTO CHICO MENDES
O Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico
Mendes – INPRA é uma organização não-governamental sem fins lucrativos, de personalidade
jurídica e direito privado, regida por estatuto e disposições legais pertinentes, sob CNPJ. de
número 07.001.150/0001-69. É signatário ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas.
Mantém sede administrativa matriz no Paraná, à Rua do Contorno, 2560, Jardim das Acácias,
Município de Quatro Barras na Região Metropolitana de Curitiba, com superintendências em
Fortaleza, Manaus, São Paulo, Belo Horizonte e Cuiabá.
Eleva o nome de Chico Mendes (Francisco Alves Mendes Filho 1944 - 1988) brasileiro,
seringueiro da Amazônia, lembrado internacionalmente como um homem símbolo de
resistência heroica frente as degradações ambientais, tendo sido um dos grandes responsáveis
pelo interesse da difusão de práticas de uso racional dos recursos naturais, tornando-se
representante legítimo dos povos da floresta e de ambientalistas, responsabilidade esta que
lhe custou a própria vida.

2. OPORTUNIDADE E CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA
O PROCERT - Programa de Certificação pelo Compromisso com a Gestão
Socioambiental Responsável é um sistema de certificação para os diversos setores da
economia, com o objetivo de reconhecimento emérito de produtos, serviços, casos de sucesso
e sistemas de gestão organizacionais públicos e privados, visando promover e incentivar a
sustentabilidade.
Os participantes se inscrevem preenchendo um formulário específico que é submetido
a uma análise que adota critérios baseados nos três pilares da sustentabilidade (social,
ambiental e econômico) regidos pela ética.
Esta análise resulta em um parecer técnico, feito pelos técnicos do Instituto Chico
Mendes composto por especialistas na área socioambiental. O Parecer Técnico utilizado no
processo de premiação, fornece aos gestores uma análise técnica básica da atual gestão
socioambiental implantada na instituição participante do processo, proporcionando possíveis
recomendações para melhoramentos e adequação à legislação socioambiental brasileira,
sendo que o objetivo máximo fornecido pelo PROCERT (reconhecimento emérito) está
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condicionado ao parecer positivo da gestão. Em caso de desaprovação da instituição
participante, a mesma poderá se inscrever na próxima edição do programa, passando
novamente pela análise.
O programa é dividido em categorias, que neste caso é Gestão Privada Socioambiental
responsável. Os critérios utilizados são parâmetros básicos de gestão socioambiental, e levam
em conta as:




Ações sociais internas e externas;
Questões energéticas, hídricas e de resíduos sólidos;
Gestão ambiental da própria administração como legislação, conservação da
biodiversidade, educação ambiental, entre outros.

As instituições participantes do PROCERT são convidadas para a cerimônia solene de
entrega do Prêmio de Responsabilidade Social e Ambiental Chico Mendes – P.S.A Chico
Mendes, evento que ocorre há seis anos em São Paulo, contribuindo para interferir
positivamente na Cultura Socioambiental brasileira. Em sua nova versão, tem concentrado
esforços para uma grande festa que se consolida como um marco nacional nas discussões
socioambientais revelando casos de sucesso.
A entrega do P.S.A. “Chico Mendes”, que já se tornou um marco revelador de ações
em prol da melhor qualidade de vida, marca significativamente a agenda dos eventos voltados
à difusão de conceitos e condutas que tenham como princípios a sustentabilidade e o respeito
à vida!
A divulgação por parte das organizações, através dos instrumentos dados pelo
programa (Selo Verde), notícias e matérias veiculadas na mídia, constitui-se um importante
mecanismo de interferência positiva na disseminação da qualidade ambiental, no respeito à
vida e na justiça social.
O Prêmio Socioambiental Chico Mendes influencia positivamente desde o empresário
e o gestor público que concentram esforços cada vez maiores em busca de melhores
performances, passando pelo consumidor que passa a optar por serviços e produtos que
tenham em sua raiz os princípios da sustentabilidade, até as pessoas que buscam replicar e
mobilizar a sua comunidade para o bem-estar coletivo.
Muitas das instituições premiadas com o Prêmio Socioambiental Chico Mendes, na
categoria Gestão Socioambiental Responsável podem se inscrever também na categoria Ação
ou Case de Natureza Socioambiental, através dos cases de sucesso que possam vir a
apresentar, demonstrando a toda a nação, a importância da ação, a força do exemplo!
Na categoria Ação ou Case de Natureza Socioambiental, são levantadas questões que
consideram aspectos como:





Ineditismo e criatividade,
Potencial transformador da ação ou produto,
Problemática solucionada,
Racionalização e nível de investimento,
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Praticidade para possíveis replicações,
Análises de certidões negativas e/ou déficit
socioambiental,
Eficácia e articulação com potencial de integração,
entre outros fatores como:
Saúde e segurança do trabalhador e as relações da
empresa com os colaboradores,
As comunidades locais e o meio em que
empreendimentos ou instituições estão inseridos.

Espera-se que as pessoas adotem uma atitude proativa, positiva e participativa em
relação às necessidades de suas comunidades.
Divulgar esses exemplos genuinamente nacionais, capazes de expressar as melhores
soluções postas efetivamente em ação, é nossa preocupação.

3. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO AVALIADA
A Biocoleta é uma empresa privada especializada na comercialização do suporte
coletor de óleo residual de fritura denominado BIOCOLETOR.
A Biocoleta está localizada em Goiânia, capital do estado de Goiás e nasceu em 2008
onde atuava basicamente na elaboração, implantação e assessoria de projetos de coleta de
óleo residual de fritura com o objetivo de destinar adequadamente esse resíduo (BIOCOLETA).
O Biocoletor (figura 1) é um produto que auxilia e incentiva a coleta do óleo de fritura
usado nas residências, restaurantes e bares e é utilizado através de parcerias com prefeituras
municipais, empresas de reciclagem de óleo e condomínios residenciais (BIOCOLETA).
Utiliza como matéria-prima PET reciclado e o óleo é armazenado em garrafas PET
usadas que são acopladas dentro do Biocoletor (figura 2).
Figura 1 – Biocoletor

Fonte: website Biocoleta
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Figura 2 – Apresentação dos biocoletores

Fonte: website Biocoleta

4. AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL ESPECÍFICA

A atividade realizada pela empresa Biocoleta não gera impactos negativos, ao
contrário, gera impactos positivos que diminuem a poluição causada pela destinação incorreta
dos resíduos de óleo de frituras.
O despejo inadequado do óleo de cozinha, geralmente em pias, terrenos baldios ou no
lixo doméstico permanece retido no encanamento causando entupimento das tubulações, da
rede coletora, chegando em alguns casos a causar interrupção do funcionamento e quando
não separado e devidamente tratado pelas estações de tratamento, se espalha pela superfície
dos rios e represas causando danos à fauna e flora local e contaminação da água potável;
Quando despejado no solo, inutiliza-o para a agricultura e edificação, elimina a
vegetação e os microorganismos destruindo o húmus, entra em decomposição eliminando
metano, gás altamente prejudicial à camada de ozônio, impermeabiliza-o e contribui com
enchentes e com a proliferação de vetores e doenças à população.
O óleo usado pode ser 100% reciclado e possui diversas finalidades como a produção
de resina para tintas, sabão, detergente, glicerina, ração pra animais e biodiesel.
A reciclagem do óleo de cozinha usado contribui para a redução da poluição porque
minimiza a geração de resíduos e assegura a destinação ambientalmente adequada de um
resíduo perigoso de difícil degradação natural.
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A reciclagem ainda diminui a necessidade de extração de recursos naturais e consumo
de água e energia.
A entidade PNBE – Pensamento Nacional de Bases Empresariais fez um levantamento
e considera que no país apenas 2,5 a 3,5% do óleo vegetal comestível descartado é reciclado1.
A produção anual é da ordem de 6,1 bilhões de litros, dos quais 1,3 bilhão é exportado. Dos 4,8
bilhões no mercado nacional, cerca de 2,4 bilhões se destinam para fins comestíveis - dados de
dez/2009 da ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal (Obs: os óleos
vegetais também são usados na fabricação de biodiesel, tintas, vernizes, ceras, lubrificantes,
sabões e outros produtos, o que responde por 2,4 bilhões de litros).
Estima-se que aproximadamente metade do óleo não é ingerido nas frituras e saladas,
nem fica aderido às embalagens e utensílios, estando assim livre para descarte. Acredita-se
que o mercado anual de óleo de fritura reciclado é da ordem de 30 milhões de litros ou 24.000
toneladas, incluindo tanto a coleta para processo industrial, como a reciclagem caseira na
fabricação de sabão.

1

como parte da reciclagem é feita pelo mercado informal o dado de volume reciclado é estimado.
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5. ANÁLISE
No sistema PROCERT, empresas dos setores da VALE são classificadas como nível NULO
de impacto ambiental. Sua avaliação neste sistema foi positiva, considerando peso 78,7 numa
escala de 0 a 100, este foi o seu desempenho:

PROCERT - PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO
METAS
Natureza da Atividade: COMÉRCIO ATACADISTA
Potencial de Poluição/Grau de Utilização de Recursos Naturais:
NULO

GESTÃO DE NEGÓCIOS
GESTÃO SOCIAL
GESTÃO AMBIENTAL

Valor Obtido
22,4
22,6
33,7

Total de Pontos Obtidos

Referência
ALTO: 80 a 100
MÉDIO: 50 a 79
PEQUENO: 21 a 49
NULO: 0 a 20
Referência
até 33
até 33
até 34

78,7

RESULTADO: APROVADO

Em seu resultado gráfico, que está dividido nas categorias GESTÃO, SOCIAL e
AMBIENTAL podemos observar que sua pontuação foi dentro da meta necessária para sua
avaliação ser positiva neste sistema de análise de gestão.

33,7

Categoria Ambiental

22,68

Categoria Social

22,4

Categoria Gestão

-7

3

13

23

33

Gráfico 1 – Desempenho ambiental
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Biocoleta obteve uma boa pontuação em nosso sistema de análise de gestão com
22,4 pontos no item Gestão de Negócios, 22,6 no item Social e 33,7 no item Ambiental,
perfazendo o total de 78,7 pontos.

Em função da sua nobre missão de contribuir para nosso
desenvolvimento, de maneira sustentável, esta comissão considera a
BIOCOLETA APROVADA para participar do PROCERT – Programa de
Certificação

pelo

Compromisso

com

a

Gestão

Socioambiental

Responsável e consequentemente receber o Prêmio Socioambiental
Chico Mendes 2013 em sua cerimônia solene.
Parabenizamos a BIOCOLETA pelo trabalho desenvolvido, pela disposição em
contribuir com a sustentabilidade, por considerar a importância da gestão racional dos
recursos naturais seguindo princípios da sustentabilidade e da justiça social.
Quatro Barras, 25 de abril de 2013.
Silvia Viruel
Comissão Técnica
Instituto Chico Mendes .
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