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Colaboradores da Rio Deserto recebem mudas
de árvores

Criciúma (SC)

Clippagem - JINews - 09-06-2015

Doação foi viabilizada através do projeto Menos é Mais apoiado pela empresa e organizado internamente
Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, mais de 30 mudas de árvores foram doadas para os colaboradores do
Escritório Central das Empresas Rio Deserto, nesta quartafeira (03/06). A ação foi possível através do projeto "Menos é
Mais", organizado por uma equipe interna de colaboradores e que incentiva a redução de impressão e
consequentemente de uso de papel.

Na próxima semana, a equipe Menos é Mais fará a doação de 110 mudas para a Escola Municipal Núcleo Rio Caeté,
que fica no Bairro Rio Caeté, em Urussanga, próxima à Unidade Produtiva II da Rio Deserto. De acordo com o analista
de sistemas, Gustavo Ronconi Scarabelot, um dos idealizadores do projeto, a ideia consiste em gerar economia de
papel e impressões. A cada dez páginas de papel que deixam de ser impressas, uma muda de árvore será doada pela
empresa. Todos os meses uma instituição, localizada nas comunidades onde as Empresas Rio Deserto estão inseridas,
será escolhida para receber uma parte dessas mudas que serão doadas. No fim do ano, a quantidade restante das
mudas que foram acumuladas será plantada nas áreas de recuperação da própria empresa. “Incentivamos os
colaboradores a usarem mais arquivos em PDF ou mesmo conferir as informações na tela do computador, para evitar a
impressão, tudo através da conscientização entre os colaboradores da equipe”, explicou Gustavo.
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Fotos:

Projeto: Menos é Mais – Faça o seu papel
Organização: Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda.

Página: 1/1

23º Prêmio Expressão de Ecologia: inscreva seu projeto ambiental até 30/10/2015

#7

COMPLETAS
Coletor: Web Link 1 (Link)
Iniciado em: quinta-feira, 13 de agosto de 2015 15:00:47
Última modificação: terça-feira, 25 de agosto de 2015 14:27:17
Tempo gasto: Mais de uma semana
Endereço IP: 179.184.108.77

PÁGINA 2: Informações cadastrais:

Menos é Mais - Faça o seu papel

P2: Título do projeto ambiental participante:
P3: Categoria de inscrição:
(sem legenda)
Selecione:

Educação Ambiental

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.

O projeto Menos É Mais – faça o seu papel é um
projeto de redução de impressão e melhoria de
processos. Realizando uma melhoria em todos os
processos da empresa e uma maior conscientização
dos funcionários da importância de imprimir apenas o
que for realmente necessário, é possível obter uma
redução considerável do volume de impressão e, com
isso, facilitar o dia a dia dos próprios colaboradores,
bem como contribuir para a sustentabilidade ambiental.
Além disso, a partir de uma meta estipulada pela
empresa, 10% da quantidade economizada de
impressões será transformada em mudas de árvore.
Estas mudas serão doadas a instituições de ensino,
localizadas nas comunidades onde as Empresas Rio
Deserto estão inseridas, como também será feito o
plantio em áreas de recuperação ambiental da
empresa.

P5: Sobre a organização participante:
Razão social:

Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda.

Nome fantasia:

ICRDL – Escritório Central

Setor de atuação:

Extração de carvão mineral

Data de fundação:(dd/mm/aaaa)

07/12/1976

Número de colaboradores:

704

P6: Informações de contato:
Endereço:

Avenida Getúlio Vargas, 515

Bairro:

Centro

Cidade:

Criciúma

Estado:

Santa Catarina

CEP:

88.801-500

Telefone com DDD:

48 3431-9444
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo:
Gustavo Ronconi Scarabelot
Cargo:

Analista de Sistemas Sênior

E-mail:

gustavo@riodeserto.com.br

Telefone com DDD:

48 3431-9426

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo:

Gustavo Ronconi Scarabelot

Cargo:

Analista de Sistemas Sênior

E-mail:

gustavo@riodeserto.com.br

Telefone com DDD:

48 3431-9426

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a):

Valcir José Zanette

Cargo:

Administrador

E-mail:

diretor@riodeserto.com.br

Telefone com DDD:

48 3431-9460

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012)

19/05/2015

P11: O projeto está em andamento?

Sim

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

O respondente ignorou esta pergunta

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Voluntárias
11
P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas
540
P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

O respondente ignorou esta pergunta

P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?
Não
P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)
A burocratização de processos administrativos e gerenciais que dependiam de impressão de documentos para
aprovação e comprovação, bem como a impressão desnecessária de documentos, seja para armazenamento, controle
ou uso diário, eram problemas encontrados na empresa, causando desperdício de papel e custos desnecessário para
a empresa. Cada departamento tinha uma impressora, facilitando assim o acesso aos documentos impressos, porém
os equipamentos ficavam ociosos, consumindo energia sem necessidade, pois não eram utilizadas em sua plena
capacidade. Outro problema encontrado era a falta de espaço para armazenamento desses documentos e o descarte
de tanto material que não teria mais uso, após ser feito o controle ou revisão.
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P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)
Inicialmente fizemos um projeto para centralização das impressoras em setores onde havia mais fluxo de impressão.
Diminuindo assim, de treze impressoras para apenas seis equipamentos, o que reduziu o tempo ocioso das máquinas.
Após essa centralização, fizemos uma média de páginas impressas na unidade nos últimos 14 meses e definimos uma
meta de páginas impressas. Com essa meta estipulada, foi feita uma análise com cada responsável de departamento,
para levantar as mudanças que poderiam ser feitas nos processos de forma a diminuir o fluxo de impressão.
Posteriormente essas ações foram postas em prática, para que houvesse a redução das impressões.
P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)
O projeto constitui-se da redução das impressões e da melhoria dos processos. Cada responsável de departamento foi
chamado para uma reunião, e foi especificada as principais demandas de impressão. Com essas informações em
mãos, analisou-se a aplicabilidade de cada demanda, se era uma obrigação governamental ou lega (como por
exemplo, emissão de DANFE de nota fiscal, tramitações de processos judiciais, entre outros) ou demandas apenas
burocráticas da empresa (como por exemplo, impressão de autorizações de pagamento, capas de lote de notas
lançadas, entre outros). Após isso, cada responsável definiu o que poderia ser modificado, e o impacto que isso teria
no fluxo de impressão. Com as modificações feitas, é feito o levantamento mensal da quantidade de páginas
impressas, que são comparadas com uma meta, e após isso, feito o cálculo de quantas mudas serão geradas,
utilizando-se a proporção de 10% do total economizado a partir da meta. Cada quantidade impressa de cada setor
também é analisada com o mês anterior para verificar desvios no fluxo de impressão e a criação de um plano de ação
para correção, se for aplicável. Após a definição da quantidade de mudas que serão geradas, entra-se em contato com
uma instituição educacional em uma das comunidades onde a empresa possui uma filial instalada, e é definida a
quantidade de mudas que serão doadas para os alunos e para a instituição. Definida a data de entrega, a empresa
compra as mudas de árvores nativas, e os colaboradores voluntários, vão até a instituição fazer a apresentação do
projeto e entrega das mudas. Como a quantidade de mudas é superior a demanda das instituições, o projeto quantifica
a quantidade restante, para no final do semestre, realizar o plantio de mudas nas áreas de recuperação ambiental que
a empresa possui.
P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)
Em quatro meses de projeto, os colaboradores conseguiram a economia de quase 7.000 páginas, utilizando-se
soluções simples, como por exemplo, o armazenamento em PDF de comprovantes de pagamento, que anteriormente
eram impressos e estocados em arquivo morto. Três instituições de ensino já foram contempladas com as mudas de
árvores nativas, que são divididas em árvores frutíferas, para que os alunos e funcionários tenham acesso à frutas
dentro da própria instituição, e árvores de sombra, que criam espaços para descanso e sombra para os alunos e
funcionários da instituição. Somando essas 3 instituições, mais de 540 mudas de árvores nativas, como pitanga, araçá,
grumixama, gabiroba, uvaia, entre outras espécies, já foram entregues para alunos e funcionários. Já foram contatadas
mais 5 instituições para verificar a disponibilidade e aceite das mudas, colocando-as em uma lista de espera para
entrega. Os funcionários da empresa também foram contemplados, na semana do meio ambiente, com uma muda de
planta, somando 35 árvores frutíferas, já que são os principais agentes da mudança, e possibilitaram a grande
diminuição do fluxo de impressão.
P21: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Essa questão exige ao menos um
resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças
atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1
540 mudas de árvores doadas para alunos da
região carbonífera
Resultado 2

3 instituições já receberam mudas de árvores
nativas

Resultado 3

35 funcionários da empresa receberam mudas
de árvores nativas

Resultado 4

6.919 páginas economizadas

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim
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PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:

P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)
As Empresas Rio Deserto, com quase um século de existência e considerada uma das mais antigas da região Sul de
Santa Catarina, possuem uma estrutura de 15 unidades produtivas, administrativas e de pesquisas. Ao longo dos anos,
vêm diversificando suas atividades, concentrando seus investimentos em várias frentes no mercado nacional. Hoje,
têm negócios na indústria carbonífera, metalurgia, cerâmico, vidreiro, florestamento e reflorestamento, agronegócio,
entre outros. Tem em sua história o empreendedorismo dos irmãos gêmeos João e Gabriel Zanette (in memoriam). À
frente da organização ainda se encontra a família Zanette, hoje na 3ª geração. As Empresas Rio Deserto são
reconhecidas pelo respeito às normas técnicas, pelo tratamento correto que dispensam ao meio ambiente, pela
importância que dão aos seus clientes, colaboradores e pelo retorno social nas comunidades em que atuam. Com
cerca de 700 colaboradores, as Empresas Rio Deserto estão presentes em pelo menos 8 municípios catarinenses. As
contínuas mudanças econômicas têm obrigado as Empresas Rio Deserto a procurarem novas alternativas para suprir
as necessidades do mercado, cada vez mais exigente. Assim, esses últimos anos foram marcados por ampliar seus
investimentos na abertura de novas unidades extrativas, no aprimoramento de outras tecnologias, no desenvolvimento
profissional do seu quadro de colaboradores, a fim de proporcionar aos produtos uma qualidade assegurada e custos
competitivos.
P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?

Divulgou em 2013 , Divulgou em 2014

Entidades educacionais

P26: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s) link(s)
de acesso:
Link 1:
http://www.riodeserto.com.br/relatorios/relatorio
_social_2013.pdf
Link 2:

http://www.riodeserto.com.br/relatorios/relatorio
_anual_de_sustentabilidade_2014.pdf

P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Sim

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

P30: Por quais normas a organização é certificada?

Não se aplica

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

199.398.210,07

P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

5.710.561,72
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P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

1.190,00

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

0,00

P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Sim
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