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"Se  tens  que  lidar  com  
água,  consulta  
primeiro  a  experiência,  
depois  a  razão".  Leonardo  da  Vinci  



Panorama da Indústria 



06 milhões 
micro e pequenas 
empresas formais  

Responsável  por  25%  do  Produto  Interno  
Bruto  (PIB)  e  gera  14  milhões  de  

empregos,  aproximadamente  60%  do  
emprego  formal  no  país  

A  promoção  do  crescimento  
econômico,  criação  de  EMPREGO  e  

renda  e,  melhoria  das  condições  de  VIDA  
da  população  passa  pelas  PEQUENAS  

EMPRESAS  



Entretanto... 

BUROCRACIA EXCESSIVA  

ALTA CARGA TRIBUTÁRIA 

CUSTO BRASIL É  URGENTE  que  
temas  como  esses  
estejam  presentes  na  
AGENDA  
GOVERNAMENTAL  
para  criação  de  
políScas  
públicas  que  
auxiliem  aqueles  que,  
a  parHr  do  desejo  de  
empreender,  
contribuem  com  o  
crescimento  do  país!  

Diante  desse  cenário,  invesHr  em  inovação  e  
profissionalização  da  gestão  como  estratégia  compeHHva  
torna-‐se  fundamental  no  fomento  de  novos  negócios.    



A  questão  do  senso  de  
organização  deve  vir  como  
consequência  de  todo  o  pensar  
sustentável  
   “Imaginar  que  a  

Empresa  não  
precisa  ter  
grandes  gastos  
para  ser  
sustentável  e  
Hrar  proveito  
dessa  condição  
é  o  ideal”.  



Um negócio sustentável faz 
uso de recursos que a 

natureza provêm, porém 
ajuda a natureza a repor 

esses recursos 



A COPA DO MUNDO DEMANDARÁ 
POSTURA  
SOCIO-AMBIENTAL PARA AS EMPRESAS 

A  Copa  de  2014  é  um  dos  
eventos  mais  midiáScos  
do  Planeta  

Sua  realização  atrairá  os  
olhares  de  bilhões  de  
pessoas  ao  redor  do  
mundo  

...mas,  tudo  que  a  
envolverá!  

Não  somente  as  atrações  
esporSvas...    

A  logísSca  de  um  
evento  como  esse  
envolve  um  número  
enorme  de  
segmentos  
econômicos:    
alimentos,  bebidas,  
transportes,  
comunicação,  
reciclagem,  produtos  
petroquímicos,  
metalurgia,  
construção  civil,  
turismo,  hotelaria,  
etc...  



Biodiesel:    
Tecnologia Social 









Conceito de Sustentabilidade através da 
instalação de Pequenas Plantas de 
Usinas de Biodiesel para o destino 
adequado dos rejeitos de óleo de fritura  
 



Óleos e Gorduras Residuais 
Males  do  descarte  inadequado  de  OGR  

01  (um)  litro  de  óleo  residual  polui  ±  25  mil  litros  de  água  
(Sabesp),  pode  chegar  a  1  (um)  milhão  de  litros.  O  OGR  

obstrui  a  rede  de  esgoto  e  impõe  custos    para  
condomínios,  residências  e  Empresas  de  saneamento.  

Aumenta  a  ocorrência  de  enchentes  e  suas  seqüelas.    
  

Atrai  insetos  e  roedores  transmissores  de  várias  
doenças,  impermeabiliza  e  reduz  a  ferHlidade  do  solo  e  
contribui  para  formação  de  gás  metano  (efeito  estufa),    

  
O  reuso  excessivo  do  óleo  de  fritura  está  diretamente  
associado  à  maior  incidência  de  doenças  cardíacas,  

gastrointesSnais  e  degeneraSvas.  



O  Projeto  Bioplanet  World  Cup  consiste  
em  reaproveitar  mais  e  melhor  cerca  
de  1,5  bilhões  de  litros  de  Óleos  e  
Gorduras  Residuais  para  o  biodiesel  e  
outros  produtos.  

Project  Bioplanet  World  Cup  is  to  reuse  
more  and  beber  about  1.5  billion  gallons  of  
waste  oil  and  grease  for  biodiesel  and  other  
products.  

Óleos e Gorduras Residuais 
Volume  de  descarte  no  meio  ambiente  

Se  o  volume  de  óleo  de  
fritura  descartado  no  meio  

ambiente  no  Brasil    fosse  
transformado  em  biodiesel,  

poderíamos  abastecer  toda  a  
frota  de  veículos  a  óleo  diesel  
com  2%  de  biodiesel  (B2).    

If  the  volume  of  frying  oil  
discarded  into  the  environment  
in  Brazil  were  transformed  into  

biodiesel,  we  could  fuel  the  
enHre  fleet  of  diesel  vehicles  

with  2%  biodiesel  (B2).  

Fonte: Casa Civil Presidência da República 

ConsumpHon  

Collected  and  reused    
for  various  purposes  ...  

Discarded  into  the    environment  for    
about  50  million  homes  ...  

Source:  Office  of  the  President's  Office  





1.   MESA  DE  PRÉ-‐FILTRAGEM  E  DECANTAÇÃO 
2.   MESA  PARA  FILTRAGEM  DE  ÓLEOS  RESIDUAIS 
3.   USINA  PARA  PRODUÇÃO  DE  BIODIESEL   
4.   TANQUE  PARA  ARMAZENAGEM  DO  ÓLEO  FILTRADO 
5.   TANQUE  PARA  ARMAZENAGEM  DE  METANOL 
6.   TANQUE  PARA  ARMAZENAGEM  DE  GLICERINA 
7.   TANQUE  PARA  ARMAZENAGEM  DE  BIODIESEL 

MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS    
ARRANJO  PRODUTIVO  LOCAL  NA  CADEIA  DE  VALOR  DO  BIODIESEL  A  PARTIR  DE  ÓLEOS  E  GORDURAS  RESIDUAIS  
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