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Como nos anos anteriores, em 2019 o Instituto 
Jogue Limpo se manteve firme na sua função 
de entidade gestora oficial dos fabricantes e 
importadores de óleos lubrificantes associa-
dos, e assim, consolida sua atuação na logís-
tica reversa das embalagens plásticas usadas. 
Conseguiu atingir as metas de destinação 
ambientalmente correta das embalagens 
plásticas recebidas pelo sistema, de crescer no 
número de Estados e de munícipios atendi-
dos, aumentar o número de PEVs (pontos de 
entrega voluntária), de introduzir nova mode-
lagem de recebimentos denominada “coleta 
por campanha”, além de começar a atuar na 
gestão da logística reversa de óleo lubrificante 
usado ou  contaminado (OLUC).

A expansão e as novas iniciativas não desvia-
ram o foco do Instituto, que, mais uma vez, 
encerrou o ano cumprindo todas as metas 
com os órgãos ambientais, com os fabricantes 
e importadores associados, como também, 
com a sociedade em geral.  
 
O Instituto Jogue Limpo cresceu também no 
número de empresas associadas, fechando 
o ano com 44 produtores ou importadores 
que representam mais de 90% do mercado 
de lubrificantes (conforme dados publicados 
pela ANP), e que são responsáveis por man-
ter o sistema funcionando, arcando com os 
gastos de mais de R$ 32 milhões, em forma 
de rateios proporcionais. Além disso, o sistema 
iniciou atuação na região Norte. Desde outu-
bro, está presente nos Estados de Amazonas 
e Roraima. Também, em função da expansão 
durante 2019, mais 61 municípios passaram a 
ter a disponibilidade da logística reversa das 
embalagens plásticas de óleos lubrifican-
tes usadas, totalizando disponibilização do 
atendimento a 4.310 cidades de 18 Estados e     
mais o DF. 

Ao longo de 2019, o Instituto Jogue Limpo 
manteve-se firme em seus propósitos de agir 
totalmente sintonizado com sua Missão, Visão 
e Valores, de modo a contribuir com o desen-
volvimento sustentável.

MENSAGEM DA 
LIDERANÇA GRI 102-14, 102-16

Ezio Camillo Antunes 
Diretor-executivo do Instituto Jogue Limpo

2019: ano 
marcado pelas 
novas iniciativas, 
consolidação e 
expansão das 
atividades!

O Instituto Jogue Limpo apresenta seu           
Relatório Anual de Desempenho 2019, docu-

mento que traz as principais informações relati-
vas às atividades desempenhadas pelo sistema 
Jogue Limpo durante o ano de 2019. As pági-

nas a seguir trazem um panorama completo do 
momento atual do Instituto, incluindo as em-

presas e entidades que compõem o sistema, as 
bases legais para suas operações de logística 

reversa, os indicadores que comprovam a con-
solidação e a expansão de suas atividades e as 
ações de relacionamento com seus principais                     

grupos de stakeholders. 

APRESENTAÇÃO

Este Relatório Anual de Desempenho 
tem como foco apresentar as ações e 
resultados do Instituto Jogue Limpo 
na condução da logística reversa das 

embalagens plásticas de óleo lubrifican-
tes usadas. Eventualmente, em breves           

momentos apenas, poderá ocorrer 
alguma menção à logística reversa do 
óleo lubrificante usado ou contamina-
do (OLUC), sem, no entanto, qualquer 

aprofundamento, visando assim manter 
o foco deste Relatório.

Na compilação do conteúdo do          
Relatório, foram empregadas as di-

retrizes GRI Standards, padrão reco-
nhecido mundialmente para relatos 
de sustentabilidade e desempenho 

corporativo. 

Boa leitura e obrigado.
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Atingir um ano inteiro de operação com “Zero 
Acidentes” é resultado da forte conscientiza-
ção de todos. É o 1º ano que se consegue este 
feito. Isto só foi obtido devido ao elevado nível 
de comprometimento de todos com as cam-
panhas de segurança implementadas. 

O 7º ano consecutivo do Concurso de Reda-
ção mais uma vez demonstrou a assertividade 
que esta ação representa. Quase 3.000 alunos 
participantes de 43 escolas públicas demons-
traram a força crescente deste forte instru-
mento de educação ambiental.

Seguidas auditorias externas nos resultados 
contábeis e financeiros (pelo quinto ano se-
guido), com resultados ano a ano superiores, 
indicam o elevado grau de comprometimento 
da administração com as melhores práticas 
do mercado, do mundo corporativo e de 
sustentabilidade. Ao longo do ano, 10 centrais 
receberam inspeções operacionais de audi-
tores externos e apresentaram melhorias nos 
índices de efetividade superiores em 25% às 
das inspecionadas no ano anterior.

Ao final do ano havia 177 PEVs – Pontos de 
Entrega Voluntária, que demonstram a im-
portância que o sistema dá à busca por uma 
atuação mais ambientalmente eficiente e lim-
pa. Assim, os caminhões podem rodar menos 
para receber as quase 13 toneladas por mês. 
É uma prática totalmente necessária quando 
se pensa na sustentabilidade, e que amplia o 
atendimento a diferentes tipos de geradores, 
de modo eficaz.

As Coletas por Campanha, modalidade aplica-
da em cidades com menos de 15 mil habitan-
tes, visam dar mais atenção àquelas cidades 
com menor potencial de geração de emba-
lagens usadas. A modalidade foi aplicada em 
seis cidades, com recebimento de quase 400 
kg de embalagens plásticas.

As Regras de Compliance e a introdução dos 
termos de confidencialidade aplicadas ao dia 
a dia do Instituto valorizaram ainda mais as 
boas práticas concorrenciais, de ética, integri-
dade e credibilidade.

O crescimento da atividade e o compromisso 
com atingimento das metas é ponto funda-
mental das boas práticas do Instituto. Deve-se 
considerar que por mais um ano o mercado 
de lubrificantes permaneceu sem crescimento, 
mas o sistema obteve seus resultados supe-
riores ao ano anterior, comprometido com o 
atingimento das metas que foram crescentes.

Por mais um ano, a pegada de carbono apre-
sentou resultado superior em 80% ao que se 
espera de um sistema ambientalmente equili-
brado. Destaque-se a importância dada pelo 
sistema para os efeitos da economia circular, 
privilegiando fortemente as ações de recicla-
gem para os seus resíduos. 

Assim, atingimos o quarto ano de apresenta-
ção do Relatório Anual de Desempenho com 
este formato. Ano após ano vem passando 
por aprimoramentos, visando atender os pa-
drões e diretrizes da Global Reporting Initia-
tive (GRI) de informes de sustentabilidade, e 
também implantando outras melhorias que 
eventualmente o Ministério do Meio Ambiente 
e outros órgãos ambientais (estaduais ou mu-
nicipais) entendam ser necessários adicionar. 

No momento do fechamento deste Relatório, 
já estamos vivendo 2020, ano que o sistema 
Jogue Limpo de logística reversa de emba-
lagens plásticas de óleo lubrificante usadas 
celebra 15 anos de operação. Durante o ano, 
existirão alguns momentos específicos de co-
memoração, mas nada substituirá a importân-
cia de cada pessoa e de cada profissional que 
se envolveram no sucesso e desenvolvimento 
do Jogue Limpo. Aqui fica registrado um 
grande agradecimento a todos pelo compro-
metimento diário. Muito obrigado.   

Boa leitura a todos.

A Missão: “Oferecer soluções na gestão dos 
sistemas de logística reversa, priorizar a reci-
clagem dos seus resíduos, de modo a ma-
ximizar valor para o meio ambiente, para os 
associados, a sociedade e as gerações futu-
ras”. Assim, em perfeito alinhamento com sua 
missão, diversas realizações se sucederam ao 
longo do ano.

Foi destinado para reciclagem 98,5% de todo 
plástico oriundo das embalagens de óleo lu-
brificante usadas que foram encaminhadas de 
forma ambientalmente correta pelo sistema. 
Junte-se a isso, 100% de todo o óleo lubrifi-
cante escorrido das embalagens seguiu para a 
indústria de rerrefino (processo de reciclagem 
do óleo).  Este expressivo resultado, que vem 
evoluindo ano após ano, reforça a posição do 
sistema de estar totalmente comprometido 
com os efeitos da economia circular.

Após anos de estudos e testes, também em 
2019, foi possível incluir o plástico PET no 
processo de reciclagem. Com este feito, será 
evitado que cerca de 70 toneladas anuais 
tenham outra destinação que possivelmente 
não agregue valor à economia circular.

Foram 4.790 toneladas de plástico destinadas 
de forma ambientalmente correta – resultado 
superior em 1,8% à meta proposta e submeti-
da ao Ministério do Meio Ambiente. Também, 
seguiram mais 72 toneladas de óleo escorrido 
das embalagens para a destinação ambiental-
mente correta, para o processo de rerrefino. 

Registro de recebimentos (coletas) “sem papel” 
– na busca por soluções mais eficientes para 
o meio ambiente, o sistema Jogue Limpo está 
totalmente apto para realizar seus registros de 
recebimentos sem a necessidade de utilização 
de qualquer documento papel. Trata-se de 
aprimoramento do sistema, pois continuará 
dando aos geradores, aos órgãos ambientais 
e para a sociedade em geral, o registro em 
tempo real do recebimento, com mais automa-
tização e menos riscos de eventuais erros com 
digitações das informações.

A Visão: “Ser referência nas atividades que 
executa, reconhecido pelo eficiente sistema 
de gerenciamento e transparência nas infor-
mações”. O último ano foi caracterizado por 
fortes investimentos para tornar o sistema de 
gerenciamento mais moderno, como destaca-
do a seguir. 
 

A transição para novos provedores/servido-
res, demonstrou terem sido muito proveitosos 
os investimentos realizados, pois foi possível 
agregar mais capacidade e segurança das 
informações, e, melhor, sem qualquer interrup-
ção das operações.

A introdução de um novo aplicativo propiciou 
às operações do dia a dia, forte aprimoramen-
to com mais dinamismo, agilidade e agora 
também, disponível na Play Store – sendo 
muito mais prática qualquer atualização. 

O sistema fechou 2019 com mais de 63.000 
geradores cadastrados, que com tamanho 
crescimento no armazenamento de dados, 
também exigiu, evolução nas “trilhas de au-
ditoria” das já existentes e criação de outras 
considerando os números grandiosos.

Interface com as duas logísticas reversas tam-
bém se transformou num requerimento básico 
do sistema, que hoje, de forma simultânea, 
simples e confiável, congrega as informações 
das embalagens plásticas e do OLUC.

Ainda, dentro do conceito de ser “referência 
nas atividades que executa”, destaque-se 
as diversas manifestações elogiosas e de 
aprovação, à atuação e ao formato adotado 
para apresentação do Relatório Anual de 
Desempenho ao Ministério do Meio Ambiente 
e às SEMAs dos Estados que o sistema está 
operante. Paraná, Mato Grosso do Sul, Distri-
to Federal e Ceará evidenciaram ao Instituto, 
através de ofícios, a qualidade dos dados e da 
apresentação. 

Os Valores: “Comprometimento com as 
melhores práticas; Ética, Integridade e Cre-
dibilidade; Respeito com as pessoas; Res-
ponsabilidade Socioambiental e Segurança 
nas operações”. Todos eles ao longo de 2019 
sobressaíram de alguma forma nas diversas 
atividades do Instituto. A seguir é possível 
conferir alguns detalhes.

“Zero Acidentes” em toda a operação ao 
longo do ano – Os 74 caminhões rodaram 
mais de 3 milhões de quilômetros sem aciden-
te algum. Os mais de 200 profissionais das 
centrais trabalharam mais de 422 mil horas – 
também sem acidentes. 

O expressivo 
resultado 
operacional de 
2019 comprova 
que nosso Sistema 
vem evoluindo ano 
após ano
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O SISTEMA  
JOGUE LIMPO  

GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-7, 102-10

O Instituto Jogue Limpo é uma associação 
de empresas fabricantes ou importadoras 
de óleo lubrificante. Sua função é realizar a 
logística reversa das embalagens plásticas de 
óleo lubrificante usadas e a gestão de OLUC 
(óleo lubrificante usado ou contaminado). 
O sistema é estruturado e disponibilizado 
gratuitamente pelos fabricantes e importado-
res associados. A prioridade é a reciclagem, 
o tratamento adequado das embalagens 
recebidas e a destinação ambientalmente 
correta, transformando-as em insumo indus-
trial e minimizando impactos ambientais. O 
reaproveitamento proveniente da reciclagem 
reduz a extração de combustíveis fósseis do 
meio ambiente e a geração de resíduos no 
planeta, e também, reforça o compromis-
so do sistema em valorizar cada vez mais a                          
economia circular.

Sediado na cidade do Rio de Janeiro, o 
Instituto representa seus 44 associados para 
fazer cumprir as obrigações assumidas no 
Acordo Setorial assinado com o Ministério do 
Meio Ambiente em dezembro de 2012, bem 
como a lei 12.305/2010 (Política Nacional 
de Resíduos Sólidos). Utiliza para tanto seis 
operadores logísticos, que com 23 centrais 
de recebimento e uma frota de 74 caminhões 
realiza roteirizações, recebimento das em-
balagens dos geradores por meio de visitas 
itinerantes ou de entregas feitas diretamente 
nas centrais ou nos 177 Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs) e a segregação dos resídu-
os até o encaminhamento para destinação 
ambientalmente correta. 

Além do sistema estruturado para as em-
balagens plásticas, o Jogue Limpo também 
iniciou a atuação na gestão da Logística 
Reversa do OLUC. 

O início das operações do sistema                    
Jogue Limpo foi em 2005, no estado do Rio 
Grande do Sul, a partir de uma demanda 
do órgão ambiental local. O sistema opera 
no Brasil, portanto, desde antes da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – lei 
12.305/2010 – e, no ano da promulgação da 
legislação, já estava presente no Paraná, Rio 
de Janeiro, Santa Catarina, na cidade de São 
Paulo, além do estado pioneiro, o Rio Grande 
do Sul. Atualmente o sistema está disponível 
em 4.310 munícipios de 18 Estados e mais 
o Distrito Federal.  São eles, em ordem de 
início de operação: Rio Grande do Sul, Para-
ná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, 
Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Nor-
te, Paraíba, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Amazonas e Roraima. Os dois últi-
mos estados foram incorporados ao siste-
ma em 2019, com operações em Manaus e                                                         
Iranduba, no Amazonas, e na capital Boa 
Vista em Roraima.  

44 
NÚMERO TOTAL DE 
ASSOCIADOS DO SISTEMA  
EM 2019

98,5% 
DAS EMBALAGENS 
DESTINADAS PELO 
JOGUE LIMPO FORAM 
ENCAMINHADAS À 
RECICLAGEM EM 2019

9
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EMBALAGENS SÃO RECOLHIDAS POR 
OPERADORAS LOGÍSTICAS 

O Jogue Limpo contrata empresas operado-
ras logísticas nos estados onde atua. Essas 
empresas são responsáveis por realizar o ca-
dastro de geradores, coleta e recebimento das 
embalagens, administração das centrais de 
armazenagem e beneficiamento do material.

Toda a frota de caminhões é equipada com 
alta tecnologia e atende aos requisitos de se-
gurança, controle e cuidado com o meio am-
biente. O sistema de monitoramento permite 
acompanhamento de rotas e informações do 
peso do plástico recebido nos pontos gera-
dores cadastrados.

ENTREGA DAS EMBALAGENS PARA A 
DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE  
ADEQUADA

No ato do recebimento de embalagens é 
entregue um comprovante, que poderá ser 
exigido pelo órgão ambiental durante o pro-
cesso de licenciamento do gerador.

A informação do peso é transmitida em tem-
po real ao website do sistema, por meio da 
leitura do código de barras pelo smartphone 
disponível em cada caminhão. As visitas do 
Sistema de Recebimento Itinerante são reali-
zadas de forma programada e periódica aos 
geradores cadastrados.

Usando seu número do CNPJ, os geradores 
podem ter acesso, em segundos, a um extra-
to com demonstrativo dos dados dos últi-
mos 12 meses de destinação realizada pelo 
Sistema. Os órgãos ambientais estaduais e 
municipais também têm acesso aos dados a 
partir de login e senha disponibilizados pela 
administração do Instituto e podem acessar 
toda a evolução do Sistema em seu estado 
ou município, em tempo real.

O website é o principal canal de comunica-
ção do sistema com os interessados no tema. 
Esse modelo está em evolução para incluir 
também a utilização dos Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs).

NAS CENTRAIS DE RECEBIMENTO, AS 
EMBALAGENS SÃO PREPARADAS PARA 
SEREM RECICLADAS OU TEREM OUTRO 
DESTINO AMBIENTALMENTE CORRETO

Nas centrais de recebimento as embalagens 
são drenadas, em alguns casos segregadas 
por cor, prensadas ou trituradas, acondiciona-
das e encaminhadas às recicladoras creden-
ciadas. Na recicladora, se for necessário, o 
material é triturado. Depois de submetido a 
processo de descontaminação do óleo lubri-
ficante residual, é transformado em matéria-
-prima para novas embalagens e outros 
produtos plásticos, retornando à cadeia de 
produção. Deste modo, o sistema dá gran-
de impulso à economia circular, evitando o 
desperdício de um material plástico derivado 
do petróleo.

Desde outubro de 2014, o sistema atua como 
Instituto Jogue Limpo, com a aprovação no 
Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica (CADE), quando iniciou suas atividades 
em sede independente, com a função de rea-
lizar a gestão do sistema de logística reversa 
dos fabricantes e importadores aderentes. 
O Instituto não detém o monopólio sobre 
a devolução das embalagens, havendo nas 
áreas onde atua outras empresas que tam-
bém realizam a coleta das embalagens nos              
pontos geradores.

O mapa a seguir identifica a localização das 
operações do Instituto Jogue Limpo.  
GRI 102-4, 102-6 4.310 

MUNICÍPIOS

18 
ESTADOS E O  
DISTRITO FEDERAL

2019 
AM e RR

2014 
BA, SE, AL, PE,  
RN, PB e CE

2005 
RS

2010 
SC

2012 
SP, MG E DF 2013 

ES

2010 
RJ2009 

PR

2017 
MS

2018 
MT

2010 
SP - capital

Expansão gradual 
a partir de 2020 
Centro-Oeste

COMO O SISTEMA 
JOGUE LIMPO OPERA

A atuação 
do Instituto 
impulsiona a 
economia circular, 
estimula a 
reciclagem e reduz 
o desperdício. 
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ASSOCIADOS 

O Instituto Jogue Limpo representa seus 
associados, de acordo com sua natureza jurí-
dica. Estão distribuídos da seguinte forma:

Associadas Fundadoras

Durante 2019, ingressaram 14 novas as-
sociadas ao Instituto Jogue Limpo:                                
Ternec  Lubrificantes, Yushiro do Brasil Indús-
tria Química, Lubmaster Produtos Especiais, 
Safra Química Ind. Com. Lubrificantes, Tamco 
Lubrificantes e Derivados, Interlub Brasil Ind. 
e Com. Óleos Automotivos, Caterpillar Brasil 
Comércio de Máquinas e Peças, Fersol Indús-
tria e Comércio, Siva Siroll Produtos Químicos 
e Lubrificantes, Sigla-Oil Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação, Menzoil Indústria 
de Lubrificantes, Lubrichemical Indústria e 
Comércio de Lubrificantes, Spark Lubrificante 
Eireli e Molecular Brasil Limitada. A Pack-
blend, já associada, mudou a razão social 
para Energis 8 Agroquímica. Em 4 de dezem-
bro, a PDV solicitou a baixa do quadro asso-
ciativo, pois não geram mais resíduos desde 
15 de junho de 2019, data de assinatura de 
contrato com a Ultrax do Brasil Ind. Química, 
que já é associada, para comercialização dos 
lubrificantes marca PDV.

O regimento interno do Instituto Jogue Limpo 
apresenta as regras de adesão ao sistema de 
forma transparente para qualquer fabricante 
ou importador que queira se associar. Por ser 
a logística reversa um custo novo a todas as 
organizações do setor de lubrificantes, e nas 
atividades do Instituto não está prevista a 
geração de lucro. Assim, todos os gastos são 
rateados entre os associados, e este regra-
mento está claramente definido no regimen-
to interno, inclusive quanto a adesão para 
novos associados. Não cabendo à adminis-
tração permitir qualquer desvio às normas 
definidas. GRI 102-43, 102-44

Associadas Não Fundadoras

NÚMERO DE ASSOCIADAS (2014-2019)

50
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44O número de 
associadas 
quadruplicou 
desde 2014
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LINHA DO TEMPO

2005 
>Início das operações no Rio 
Grande do Sul, como Progra-

ma Jogue Limpo, iniciativa 
dos fabricantes associados  

do Sindicom.

2014 
>Setembro – Criação do Instituto 
Jogue Limpo aprovada no CADE. 

>Novembro – Estatuto e Regi-
mento Interno registrados e CNPJ 

liberado. 
>Termos de compromissos assi-

nados com os estados da BA, AL, 
ES e PE. 

>Regiões Sul, Sudeste e Nordeste 
(com 14 estados) e DF: 70% das 

cidades atendidas 
>Premiações: AmCham e  

Hugo Werneck.

2016 
>Completada a expansão geográfica 
do sistema com 4.213 cidades atendi-
das em 14 estados + Distrito Federal. 

>Superada a meta do Acordo Setorial 
do destino ambiental correto de 4.400 
toneladas de plásticos – 4.455 tonela-
das de plástico com destinação am-

bientalmente correta. 
>Premiação: Troféu Alagoas Verde – 

IMA e Governo do Estado de Alagoas. 
>Renovada a Certificação do Selo Ver-
de do Instituto Internacional de Pesqui-
sa e Responsabilidade Socioambiental 

Chico Mendes. 
>Adesão ao “Pacto Global da ONU”.

2018 
>Expansão para o Mato Grosso em 13 cida-
des e atendimento a todas as cidades do 

estado do MS. 
>Operação de OLUC no ES – decisão de não 

oposição do CADE, em março. 
>Inauguração de 103 PEVs, concluído o ano 

com 112 PEVs em operação. 
>Superada a meta do ano de destinação am-
bientalmente correta de 4.647 toneladas de 
plásticos – 4.674 toneladas de plástico com 

destinação ambientalmente correta. 
>Certificação Selo Verde do Instituto Chico 

Mendes – 4º ano consecutivo. 
>Entrega dos relatórios do COE referente a 
2016 e 2017 para o Pacto Global da ONU. 

>Ultrapassada a marca de 700 milhões de 
embalagens recicladas desde 2005.

2019 
>Expansão para os Estados de Amazonas e 

Roraima.  
>Assinado o 1º contrato para realizar a logís-
tica reversa do OLUC com a empresa Eternal 

para região Norte do país. 
>Contratação de logística reversa de OLUC 
nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste  

e Sudeste. 
>Inauguração de 65 PEVs, chegando ao final 

do ano com 177 PEVs em operação. 
>Destinadas 4.790 toneladas de plástico de 
forma ambientalmente correta. Sendo 98,5% 
deste total com destino à reciclagem. Peso 

de plástico destinado 1,8% acima da meta do 
ano e 4,3% a mais que ano anterior.   

>Certificação Selo Verde do Instituto Chico 
Mendes – 5º ano consecutivo. 

>Ultrapassada a marca de 800 milhões de 
embalagens destinadas de forma ambiental-

mente corretas desde 2005. 
>Zero Acidente em toda operação.

2017 
>Iniciada a expansão com operação no 

estado do MS. 
>Prêmio AEA de Meio Ambiente – Res-

ponsabilidade Social. 
>Renovação dos Termos de Compro-

misso com os estados de SP e ES. 
>Certificação Selo Verde do Instituto 
Chico Mendes – 3º ano consecutivo. 

>Ultrapassada a marca de 600 milhões 
de embalagens recicladas desde 2005.

2015 
>Operação plena, já na nova sede 
com a marca de 400 milhões de 

embalagens recicladas  
desde 2005.  

>Premiação: Von Martius/AHK 
>Certificação: Selo Verde do Ins-
tituto Internacional de Pesquisa e 
Responsabilidade Socioambiental 

Chico Mendes.

2012 
>Dezembro – Assinatura do 

acordo setorial com o Ministé-
rio do Meio Ambiente (MMA). 

>Termos de compromissos 
assinados com os estados de 

SP, RJ, MG e PR.

2013 
>Termos de compromissos 

assinados com os estados do 
CE, RN, PB e DF.

2020  
>Celebra 15 anos de existência e 

operação. 
>Metas:  

-Atender 4.311 municípios. 
-Destinar de modo ambientalmente 

correto 4.890 toneladas. 
-Implementar mais 40 PEVs. 
-Zero Acidentes na operação.

2010 
>Início das operações em 

Santa Catarina, Rio de Janeiro 
e São Paulo Capital. 

>Agosto – promulgação da 
Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) –  
lei 12.305/2010.

2009 
>Início das operações  

no Paraná.
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Por ser um sistema de logística reversa, o   
Jogue Limpo tem foco de fortalecer em seu 
dia a dia o modelo de Economia Circular, 
com o objetivo de contribuir para o desenvol-
vimento sustentável.

A Economia Circular é um modelo econômi-
co oposto ao ciclo atual, no qual os recursos 
são extraídos, usados e descartados. Neste 
modelo, os materiais e produtos devem ser 
reduzidos, reciclados e reutilizados, aumen-
tando sua eficiência e vida útil e promovendo 
um desenvolvimento econômico sustentá-
vel – aquele que atende às necessidades do 
presente sem comprometer a possibilidade 
de atender às necessidades das gerações 
futuras (fonte: Rio+10 Brasil, 2002).

Como forma sinérgica de aplicar na prática 
esses conceitos, o Instituto Jogue Limpo 
tem em sua Missão, Visão e Valores todos 
os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável correlacionados, de modo a ser um 
sistema benéfico para a preservação do 
meio ambiente, com respeito e valorização                                   
das pessoas. 

MISSÃO, VISÃO E VALORES DO 
INSTITUTO JOGUE LIMPO GRI 102-14

MISSÃO  
“Oferecer soluções na 

gestão dos sistemas de 
logística reversa, priorizar 

a reciclagem dos seus 
resíduos, de modo a 

maximizar valor para o 
meio ambiente, para os 
associados, a sociedade             
e as gerações futuras” 

ODS – 17

VISÃO  
“Ser referência nas 

atividades que executa, 
reconhecido pelo eficiente 
sistema de gerenciamento 

e transparência nas 
informações”    

ODS – 8, 9, 11 e 12

VALORES  
Comprometimento com as  

melhores práticas   
ODS – 4 

Ética, Integridade e Credibilidade   
ODS – 1, 2, 3 e 16 

Respeito com as pessoas   
ODS – 5, 10 

Responsabilidade Socioambiental 
ODS – 6, 7, 14 e 15 

Segurança nas operações 
 ODS – 13
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O Jogue Limpo é signatário do Pacto Global 
da ONU e aplica no cotidiano os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  Os 
ODS fazem parte da Missão, Visão e Valores 
do Instituto.  

do Instituto está relacionada aos              
objetivos 8, 9, 11 e 12. 

Objetivo 8. Trabalho Decente e Cresci-
mento Econômico: promover o cresci-
mento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, o emprego pleno e produtivo 
e o trabalho decente para todos. 

Objetivo 9. Indústria Inovação e Infraes-
trutura: construir infraestruturas resilien-
tes, promover a industrialização inclusiva 
e sustentável e fomentar a inovação. 

Objetivo 11. Cidades e Comunidades 
Sustentáveis: tornar as cidades e os as-
sentamentos humanos inclusivos, segu-
ros, resilientes e sustentáveis. 

Objetivo 12. Consumo e Produção Res-
ponsáveis: assegurar padrões de produ-
ção e de consumo sustentáveis.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL

do Jogue Limpo reflete o  
objetivo 17 de Parcerias e Meios de 
Implementação, que busca fortalecer os 
meios de implementação e revitalizar a 
parceria global para o desenvolvimen-
to sustentável. O Instituto representa 
44 fabricantes e importadores de óleo 
lubrificante para a gestão da logística 
reversa das embalagens plásticas de óleo 
lubrificante usadas e da gestão de OLUC, 
destinando-as de modo ambientalmente 
correto e priorizando a reciclagem. Assim, 
atinge o objetivo 17 e contribui para o 
desenvolvimento sustentável. 

A
 M

is
sã

o
A

 V
is

ã
o

do Jogue Limpo estão diretamente 
relacionados com os objetivos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 10, 13, 14, 15 e 16 de desenvolvi-
mento sustentável. 

O
s 

V
a
lo

re
s

Objetivo 1. Erradicação da Pobreza: acabar 
com a pobreza em todas as suas formas, em 
todos os lugares.

Objetivo 2. Fome Zero e Agricultura Susten-
tável: acabar com a fome, alcançar a seguran-
ça alimentar e melhoria da nutrição e promo-
ver a agricultura sustentável.

Objetivo 3. Saúde e Bem-Estar: assegurar 
uma vida saudável e promover o bem-estar 
para todos, em todas as idades.

Objetivo 4. Educação de Qualidade: asse-
gurar a educação inclusiva e equitativa de 
qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

Objetivo 5. Igualdade de Gênero: alcançar a 
igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas.

Objetivo 6. Água Potável e Saneamento: as-
segurar a disponibilidade e a gestão susten-
tável da água e saneamento para todos.

Objetivo 7. Energia Acessível e Limpa: asse-
gurar o acesso confiável, sustentável, moder-
no e a preço acessível à energia para todos.

Objetivo 10. Redução das Desigualdades: 
reduzir a desigualdade dentro dos países e 
entre eles. 

Objetivo 13. Ação Contra a Mudança Global 
do Clima: tomar medidas urgentes para com-
bater a mudança do clima e seus impactos.

Objetivo 14. Vida na Água: conservar e pro-
mover o uso sustentável dos oceanos, dos 
mares e dos recursos marinhos para o desen-
volvimento sustentável.

Objetivo 15. Vida Terrestre: proteger, recupe-
rar e promover o uso sustentável dos ecossis-
temas terrestres, gerir de forma sustentável 
as florestas, combater a desertificação, deter 
e reverter a degradação da terra e deter a 
perda.

Objetivo 16. Paz, Justiça e Instituições               
Eficazes: promover sociedades pacíficas e in-
clusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis.
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FABRICANTES E IMPORTADORES                 
ASSOCIADOS AO INSTITUTO 

Dispõem de recursos financeiros para que o 
sistema opere. 

GERADORES 

Varejistas ou não, que retêm as embala-
gens plásticas de óleo lubrificante após a 
utilização do produto (postos de serviços, 
concessionárias de veículos e comerciantes 
atacadistas). Em 2019 foram 177 PEVs em 
operação, sendo 65 inaugurados ao longo do 
ano, para atender outros segmentos como 
oficinas mecânicas, supertrocas de óleo, cen-
tros automotivos e lojas de autopeças. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E OU-
TROS ÓRGÃOS AMBIENTAIS ESTADUAIS 
OU MUNICIPAIS 

São organizações reguladoras e/ou fiscaliza-
doras do processo de logística reversa, que 
seguem as diretrizes da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), do Acordo Setorial 
assinado com o Ministério do Meio Ambiente 
e dos Termos de Compromisso assinados 
com as Secretarias Estaduais de Meio Am-
biente (SEMAs). 

Nossos diferenciais:
>Totalmente gratuito ao gerador.

>Possui Acordo Setorial assinado junto ao 
Ministro do Meio Ambiente (MMA).

>Conta com 12 termos de compromisso 
assinados com Secretarias de Meio Ambiente 
estaduais (SEMAs) – PR, SP, RJ, MG, ES, BA, 
AL, PE, PB, CE, RN e DF.

>Reconhecido pelo MMA e SEMAs como sis-
tema de Logística Reversa oficial do setor.

>Representante habilitado pelos fabricantes 
e importadores.

PÚBLICOS COM OS QUAIS O 
INSTITUTO SE RELACIONA   
GRI 102-40, 102-42

DESTAQUES  
DO ANO

203 
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 
NAS OPERAÇÕES

230.066 
 VISITAS REALIZADAS A PONTOS 
GERADORES

4.310 
MUNICÍPIOS VISITADOS

3.018.052 
 KM RODADOS NO ANO

4.790 
TONELADAS DE EMBALAGENS 
DESTINADAS DE MANEIRA 
AMBIENTALMENTE CORRETA 
– 98,5% DO TOTAL FOI 
DESTINADO A RECICLAGEM

R$ 32.545.473 
 INVESTIDOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA JOGUE LIMPO

44 
FABRICANTES E 
IMPORTADORES ASSOCIADOS 
(DADOS DE DEZEMBRO DE 
2019)

6 
EMPREGADOS PRÓPRIOS

5.036 
TONELADAS DE EMBALAGENS 
RECEBIDAS, O EQUIVALENTE A 
100.720.866 EMBALAGENS

6 
OPERADORES LOGÍSTICOS

23 
CENTRAIS DE RECEBIMENTO

74 
CAMINHÕES (DADOS DE 
DEZEMBRO DE 2019)

177 
PEVS EM OPERAÇÃO E 
PRESENTES EM 13 ESTADOS 
ONDE O SISTEMA ATUA.
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CADEIA DE  
LOGÍSTICA  
REVERSA –  
BASE LEGAL

O processo de logística reversa do sistema 
Jogue Limpo é realizado por seis operado-
res logísticos, 23 centrais de recebimento 
e uma frota de 74 caminhões que efetuam 
o processo de roteirizações, o recebimento 
das embalagens dos geradores por meio de 
visitas itinerantes ou de entregas diretamente 
nas centrais e a segregação dos resíduos até 
o encaminhamento para destinação ambien-
talmente correta. Os operadores logísticos 
administram as 23 centrais de processamen-
to e os 177 PEVs do sistema, com equipe de 
203 profissionais, contratados de acordo com 
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
O número de empregados dos operadores 
logísticos é o mesmo ao longo do ano, pois 
na atividade do sistema Jogue Limpo não há 
variações que poderiam caracterizar sazonali-
dade. GRI 102-9

Consciente dos riscos ambientais envolvidos 
em seus processos, o Instituto Jogue Limpo 
adota medidas de prevenção e de mitigação 
desses riscos. Elas incluem: GRI 102-11 

>Contratação do seguro para ocorrência am-
biental (Riscos Ambientais com Transportes 
– AIG Seguros Brasil S.A.). 

>Programa de Atendimento a Emergências: 
todas as instalações são obrigadas a contra-
tar o serviço para operações e atendimentos 
emergenciais, realizado por empresas es-
pecializadas em mitigação e prevenção de 
impacto;

>Vistorias periódicas do Corpo de Bom-
beiros: monitoramento dos aspectos de 
segurança dos escritórios e prédios onde 
são realizadas as atividades do Instituto                  
Jogue Limpo;

>Treinamentos anuais de todos os funcioná-
rios e membros de cada unidade de opera-
ção do Instituto Jogue Limpo, com ações de 
aperfeiçoamento focadas em segurança na 
operação, direção segura (defensiva) e nos 
cuidados obrigatórios quanto às práticas 
ambientais;

>Campanha de segurança anual instituída 
pelo Instituto para atingir todos os seus ope-
radores logísticos contratados, inclusive to-
dos os colaboradores deles. O foco principal 
é a preservação da vida e do meio ambiente 
em qualquer atividade.O processo de 

mitigação de 
riscos ambientais 
inclui vistorias, 
treinamentos e 
campanhas de 
segurança 23
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Para implementar a logística reversa e ga-
rantir a destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos, empresas e orga-
nizações assinaram o Acordo Setorial com 
o Ministério do Meio Ambiente e Termos de 
Compromisso (TCs) com 12 Secretarias de 
Meio Ambiente da unidade da federação 
até 2019. Abaixo está a tabela com as infor-
mações dos TCs por estado e a respectiva 

Acordo Setorial assinado com o Ministério do 
Meio Ambiente em dezembro de 2012 com 
metas válidas até 2016. De 2017 em dian-
te são propostas metas crescentes a cada          
ano (1). As organizações participantes são: 

>Sindicato Nacional das Empresas Distribui-
doras de Combustíveis e de Lubrificantes 
(Sindicom) 

>Sindicato Interestadual das Indústrias Mistu-
radoras e Envasilhadoras de Produtos Deriva-
dos de Petróleo (Simepetro) 

QUADRO DE METAS DO ACORDO SETORIAL

ACORDO SETORIAL E 
TERMO DE COMPROMISSO

data de assinatura. Os instrumentos previstos 
pela PNRS comprometem e engajam em-
presas e organizações na implantação de 
sistemas de logística reversa, com atribuição 
de obrigações e de responsabilidades (mais 
informações sobre o Acordo Setorial estão 
disponíveis na página de Legislação no site: 
https://www.joguelimpo.org.br/institucional/
legislacao.php).

TERMOS DE COMPROMISSO
ESTADO DOCUMENTO ÓRGÃO AMBIENTAL DATA DE  

ASSINATURA

São Paulo
Termo de Compromisso Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e 

CETESB
dez.16 

São Paulo
Primeiro Aditivo ao  
Termo de Compromisso

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e 
CETESB 15.out.18

Pernambuco Termo de Compromisso Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco - 
CPRH

out.14

Distrito  
Federal

Termo de Compromisso Agência Estadual de Meio Ambiente e de Recursos Hídri-
cos do Distrito Federal - SEMARH

05.mar.13 

Minas Gerais Termo de Compromisso Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável - SEMAD 

26.set.12 

Alagoas
Termo de Compromisso Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Recursos 

Hídricos e Alagoas - SEMARH
24.mar.14 

Ceará Termo de Compromisso Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 13.nov.13 

Espiríto 
Santo 

Termo de Compromisso Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
- IEMA

05.mai.14 

Espiríto 
Santo 

Primeiro Aditivo ao        
Termo de Compromisso

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
- IEMA

27.abr.17 

Paraná
Termo de Compromisso Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Recursos 

Hídricos do Paraná - SEMA
10.dez.12 

Rio de  
Janeiro 

Termo de Compromisso Secretaria de Estado do Ambiente - SEA 04.jun.12 

Rio Grande 
do Norte 

Termo de Compromisso Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos do Rio Grande do Norte - SEMARH

03.dez.13 

Paraíba Termo de Compromisso Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hí-
dricos e do Meio Ambiente da Paraíba - SERHMACT

2013 

Bahia
Termo de Compromisso Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia - SEDUR 11.mar.14 

ITENS UNIDADES 2019
2020

METAS  
PROPOSTAS COMENTÁRIOS

Abrangência Estados + 
DF 18 19 105,6% 19 Em 2019 foram adicionados dois 

estados (AM e RO)

Municípios 
atendidos # 4.249 4.310 101,4% 4.311

>Manter atendimento aos 4.307 
municípios (e o DF) 
>Ampliar atendimento no AM com 
mais três municípios (Itacoatiara, 
Manacapuru e Rio Preto da Eva)

Destinação 
ambientalmente 
correta

toneladas 4.705 4.790 101,8% 4.890
Crescimento real de 3,9% vs. meta 
submetida para 2019 e de 2,1% vs. 
resultado real de 2019

Implantação de 
PEVs # 40 65 162,5% 40

>Implantar nos 18 estados e no DF 
>Maturar operação dos 177 PEVs  
>Aprimorar atendimento a 
outros segmentos (oficinas,                         
supertrocas etc.)

>Federação Nacional do Comércio de Com-
bustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis) 

>Sindicato Interestadual do Comércio de 
Lubrificantes (Sindilub) 

>Sindicato Nacional do Comércio Transpor-
tador Revendedor Retalhista de Óleo Diesel 
Óleo Combustível e Querosene (SindTRR) 

>Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC)

(1)  prática adotada até que se assine um novo ou aditivo 

ao Acordo Setorial original.

As tratativas para oficializar um aditivo ao 
Acordo Setorial para a implantação das 
etapas 2 e 3 permaneceram ainda durante 
todo o ano de 2019. Continua a ser o maior 
desafio obter uma mais efetiva participação 
das entidades representativas dos varejistas 
na responsabilidade compartilhada para a 
destinação ambientalmente adequada dos 
seus resíduos. Independentemente das difi-
culdades mencionadas, com aprovação dos 
associados, o sistema vem aumentando a 
cada ano o peso destinado de forma am-
bientalmente correta e, também, sua abran-
gência geográfica. 

Parte das iniciativas externas continuou a 
ser materializada pelo Instituto durante 2019 
na busca por desenvolver novas tecnologias 
ou práticas que possibilitem a reciclagem de 
plásticos do tipo PET. Atualmente, eles têm 
destino ambientalmente correto através de 
utilização de coprocessamento na indústria 
cimenteira. Os esforços continuam, pois os 
testes ainda não apresentaram uma solução 
totalmente viável para os aspectos econômi-
co e ambiental, mas, no último mês do ano, 
foi possível já destinar como reciclagem uma 
parte deste plástico.

25

INSTITUTO JOGUE LIMPO

24

CADEIA DE LOGÍSTICA REVERSA - BASE LEGAL



Aprovação

Representação

Periodicidade 4 vezes por ano 2 vezes por ano 2 vezes por ano 1 vez por ano

Funções 1 3 42

Conselho 
Gestor

Conselho 
Fiscal

Assembleia 
Geral

Auditoria 
Externa

11 representantes
(8) fundadoras

(3) não fundadoras

3 representantes
(3) fundadoras

Todas as  
associadas

Empresa 
Contratada

Instituto Jogue LimpoEntidade Gestora

GOVERNANÇA
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A estrutura de governança do Instituto           
Jogue Limpo segue o estabelecido no Esta-
tuto e no Regimento Interno aprovados pelo 
Conselho de Administração do Direito Eco-
nômico (CADE) e registrado em cartório para 
obtenção de CNPJ.

A administração do Instituto é realizada pelo 
Diretor-executivo, que se reporta a um Con-
selho Fiscal, em duas reuniões anuais, e ao 
Conselho Gestor, em quatro reuniões anuais. 
São realizadas, também, pelo menos duas 
assembleias de associados a cada ano. 

O balanço de resultados da organização é 
avaliado e aprovado pelos Conselhos Fis-
cal e Gestor e, ainda, pela Assembleia de 
Associados. Toda a operação do Instituto                    
Jogue Limpo e seus resultados são avaliados 
por auditoria externa independente, realizada 
em bases anuais.

1. CONSELHO GESTOR

I. supervisionar e fiscalizar a administração do 
Instituto;

II. propor modificações ao Regimento Interno;

III. monitorar as decisões envolvendo as diretri-
zes de atuação do Instituto, de acordo com as 
premissas aprovadas pela Assembleia Geral;

IV. analisar e, se for o caso, alterar o orça-
mento anual do Instituto elaborado pelo                  
Diretor- executivo, submetendo-o à aprova-
ção pela Assembleia Geral;

V. indicar, eleger e recomendar a destituição 
e perda de mandato do Diretor Executivo do 
Instituto, submetendo suas decisões à ratifi-
cação da Assembleia Geral;

VI. fazer cumprir as deliberações das Assem-
bleias Gerais;

VII. sempre que necessário, realizar reuniões 
com o Conselho Fiscal, se instalado, para tra-
tar de assuntos de interesse do Instituto;

VIII. deliberar sobre punições aplicáveis à 
Associada que descumprir suas obrigações 
e deveres, inclusive suspensão de direitos 
e exclusão do quadro associativo, subme-
tendo sua deliberação e homologação pela              
Assembleia Geral;

IX. deliberar sobre ingresso de novas Associa-
das, na qualidade de Associadas Não Fun-
dadoras, nas hipóteses e condições descritas 
neste Estatuto;

X. autorizar a celebração de convênios com 
entidades nacionais e internacionais; 

XI. autorizar a celebração, rescisão ou altera-
ção de quaisquer instrumentos contratuais e/
ou outros instrumentos firmados pelo Institu-
to, seja como parte, seja como interveniente, 
a qualquer título, cujo valor exceda os limites 
e/ou parâmetros a serem fixados para cada 
exercício social, conforme aprovados em reu-
nião do Conselho Gestor;

XII. fixar os limites para movimentação da 
conta bancária pelo Diretor-executivo e 
autorizar a movimentação de qualquer conta 
bancária de titularidade do Instituto, em valor 
superior ao limite a ser fixado para cada exer-
cício social, em uma única operação ou em 
uma série de operações relacionadas;

XIII. autorizar a aquisição ou alienação de 
bens imóveis do Instituto;

XIV. recomendar e propor eventuais ajustes 
ao Estatuto Social ou ao Regimento Interno 
do Instituto à Assembleia Geral; e

XV. deliberar sobre a criação de qualquer 
ônus ou gravame, seja de que tipo ou natu-
reza for, sobre quaisquer bens ou direitos de 
titularidade do Instituto, presentes ou futuros, 
tangíveis ou intangíveis, no todo ou em parte, 
bem como a concessão ou modificação de 
qualquer garantia real ou fidejussória que 
tenha sido ou venha a ser oferecida pelo 
Instituto. 

2. CONSELHO FISCAL

I. examinar os documentos e livros em uso 
pelo Diretor-executivo, levantando quaisquer 
irregularidades e fazendo a respectiva comu-
nicação ao Conselho Gestor ou à Assembleia 
Geral, conforme o caso; 

II. emitir pareceres, por escrito, em qualquer 
matéria relacionada com o setor financeiro 
do Instituto; e

III. analisar o balanço geral de encerramento 
do exercício, submetendo o relatório final à 

apreciação da Assembleia Geral Ordinária.

IV. emitir parecer sobre o Balanço Patrimonial 
do exercício social findo para posterior deci-
são da Assembleia Geral;

V. emitir parecer sobre a proposta orça-
mentária do Instituto para o exercício social 
seguinte;

VI. reunir-se sempre que julgar necessário ou 
por convocação do Diretor-executivo;

VII. denunciar, por qualquer de seus 
membros, ao Conselho Gestor e/ou ao                      
Diretor-executivo e, se estes não tomarem as 
providências necessárias para a proteção dos 
interesses do Instituto, à Assembleia Geral, 
as irregularidades e os erros de que tomar 
conhecimento, além de sugerir providências 
úteis ao Instituto;

VIII. analisar, ao menos uma vez ao ano, o ba-
lancete e demais demonstrações financeiras 
elaboradas periodicamente pelo Instituto; e

IX. se necessário, consultar profissionais ex-
ternos, remunerados pelo Instituto, para obter 
subsídios em matérias de maior relevância.

3. ASSEMBLEIAS GERAIS

I. aprovar qualquer alteração aos dispositivos 
deste Estatuto ou do Regimento Interno do 
Instituto;

II. deliberar, em última instância, sobre puni-
ções e eventual exclusão de Associadas que 
descumprirem suas obrigações e deveres, 
inclusive suspensão de direitos e exclusão do 
quadro associativo;

III. homologar eleição do Conselho Gestor, 
destituição do Diretor-executivo e suas atri-
buições;

IV. acompanhar e fiscalizar a gestão dos ad-
ministradores;

V. discutir e aprovar as decisões envolvendo 
as diretrizes de atuação do Instituto;

VI. deliberar sobre a instalação do Conselho 
Fiscal, bem como nomear e destituir os res-

pectivos membros;

VII. escolher e avaliar a auditoria independente;

VIII. homologação do orçamento do exercício 
social corrente, que deverá ter sido previa-
mente aprovado pelo Conselho Gestor ad 
referendum;

IX. manifestar-se sobre o relatório da adminis-
tração, sobre as contas apresentadas pelos 
administradores, examinar e aprovar as de-
monstrações financeiras anuais do Instituto; 

X. orientar e supervisionar a gestão do pa-
trimônio do Instituto, bem como definir as 
linhas gerais das atividades da entidade para 
consecução de seus fins; 

XI. autorizar qualquer ato gratuito que vier a 
ser praticado pelo Instituto.

XII. fixar as contribuições mensais das Asso-
ciadas;

4. AUDITORIA EXTERNA

I. Auditoria das Demonstrações Contábeis.

II. Auditoria de Fraudes ou Investigativa

III. Auditoria de Obras e Canteiro de Obras

IV. Indicação dos procedimentos mais ade-
quados a serem aplicados nos ciclos de 
negócios

V. Elaboração de Manuais de Normas e Pro-
cedimentos

VI. Auditorias de Compliance

VII. Mapeamento, Avaliação e/ou Gerencia-
mento de Riscos

VIII. Implementação ou Revisão dos requisi-
tos da Lei Sarbanes Oxley (SOX)

IX. Estruturação e/ou Implementação de 
Centro de Serviços Compartilhados (CSC)

X. Implementação ou Revisão dos requisitos 
da Lei Anticorrupção.

XI. Auditoria da Prestação de Contas Mensais
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Toda administração do Instituto é realizada 
por seis profissionais: um Diretor-executivo, 
um gerente de operações, uma analista de 
comunicação, uma analista de logística, uma 
assistente de contabilidade e uma auxiliar 
administrativa, todos com contratos de acor-
do com a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Todos os funcionários são abrangi-
dos pelo acordo coletivo assinado com o 
Sindicato dos Trabalhadores em Entidades 
Sindicais, Órgãos Classistas, Associações, 
Confederações e Federações dos Empre-
gados e Empregadores Intermunicipais no 
Rio de Janeiro (Sintesi-RJ) e o Instituto                                   
Jogue Limpo. Toda a equipe passa por trei-
namento de Zero Acidente e Anticorrupção, 
além de assinar Termo de Compromisso de 
Confidencialidade no trato das informa-
ções dos Associados e do próprio Instituto.                                            
GRI 102-7, 102-8, 102-41

SEGURANÇA DO TRABALHO GRI 403-3 

O Jogue Limpo tem como valor a Seguran-
ça nas Operações e leva esse tema como 
prioridade para a organização e operadores 
logísticos. 

Em 2019 tivemos um excelente resultado de 
“Zero Acidente” em todas as operações. Os 
74 caminhões rodaram mais de 3 milhões 
de quilômetros sem acidentes. Foram 203 
profissionais das centrais trabalharam mais 
de 422 mil horas – também sem acidentes. 

COLABORADORES Não houve acidente que envolvesse os seis 
colaboradores diretos do Instituto. 

Em 2016, foi iniciada a medição de acidentes 
nas centrais de recebimento e na frota de ca-
minhões. O trabalho continuou sendo execu-
tado nos anos seguintes. Todos os acidentes 
que ocorreram no período foram reportados. 
Ações de correção e de evolução com as 
lições aprendidas de cada caso também 
foram executadas. Nas centrais, foram reali-
zados ajustes na sinalização das instalações 
e reuniões extras para engajar e conscien-
tizar o público interno em relação às boas 
práticas para uma operação segura. Quanto 
aos acidentes com caminhões, os motoristas 
envolvidos em cada uma das operações pas-
saram por treinamentos extras para reforçar 
as regras de direção defensiva.

Ao longo de 2019, como nos anos anterio-
res, foi realizada mais uma Campanha de 
Zero Acidente, com objetivo de evoluir na 
construção de uma cultura de segurança 
para alcançar tal resultado. No início de cada 
ano são enviados para as centrais cartazes 
da Campanha de Zero Acidente, e, num dia 
especial, é realizado o treinamento anual de 
Segurança nas Operações.

Além disso, mensalmente todos da organi-
zação e os operadores logísticos receberam 
e-mails com conteúdo de segurança no 
trabalho, com temas como o uso correto dos 
equipamentos de proteção individual (EPIs) 
e direção defensiva, por meio de textos ou 
vídeos. Os operadores foram orientados a 
multiplicar as informações com todos os fun-
cionários das centrais de recebimento. 

O resultado de 2019 foi excelente, e o foco 
agora é repetir esse resultado para 2020. A 
comunicação da nova Campanha de Zero 
Acidente foi elaborada pensando em aproxi-
mar ainda mais o tema para a realidade diária 
da operação. Para isso, foi utilizada uma foto 
de uma das centrais do Jogue Limpo, junto à 
mensagem da campanha. Nossa meta é a se-
gurança como forma preventiva para manter 
a integridade de cada um dos funcionários 
do sistema, sendo dos operadores logísticos 
ou próprios do Instituto.

COMPROMISSOS COM INICIATIVAS 
DESENVOLVIDAS EXTERNAMENTE 
GRI 102-12 

Pelo quarto ano consecutivo, o Instituto 
Jogue Limpo se manteve signatário do Pacto 
Global da ONU que, por meio de 10 princípios 
básicos, pressupõe boas práticas corporati-
vas que possibilitem um mundo melhor. Tem 
como compromisso seguir e difundir os seus 
preceitos fundamentais em quatro áreas: 
direitos humanos, trabalho, meio ambiente e 
combate à corrupção. Em 2018 foi submetido 
ao Pacto Global o relatório de Comunicação 
de Engajamento – COE (Communication on 
Engagement) referente aos anos de 2016 
e 2017. O COE deve ser submetido no site 
internacional do Pacto Global a cada dois 
anos. O objetivo é permitir a oportunidade 
de demonstrar às partes interessadas as 
boas práticas de sustentabilidade em apoio à 
iniciativa global. Em 2020 será submetido o 
relatório com as informações referentes aos 
anos de 2018 e 2019.

Por força do estabelecido em seu estatuto, o 
Instituto Jogue Limpo não mantém relaciona-
mento com outras associações ou entidades 
de classe. GRI 102-13

TOTAL DE ACIDENTES POR ANO

2016

3

4

2

3

2

2017 2018 2019

ZERO 
ACIDENTE

Veículo Operação

CARTAZES DA CAMPANHA DE 
ZERO ACIDENTE (2016 A 2019)

Em 2019, uma 
marca histórica 
foi atingida: 
zero acidente 
nas operações 
do Sistema              
Jogue Limpo

ZERO ACIDENTE
ATÉ 31/12/2018

FUNCIONÁRIO CONSCIENTE

MAS CASO OCORRA 
ALGUM ACIDENTE,
REPORTE IMEDIATAMENTE.

ESSA É A SUA META!

30

INSTITUTO JOGUE LIMPO

31

GOVERNANÇA



>Todas as centrais receberam a mesma 
apresentação padrão do Jogue Limpo para 
realizar os treinamentos de anticorrupção e 
acidente zero de trabalho (direção defensiva) 
para aplicar com seus respectivos funcioná-
rios. 

>Lista de presença: é obrigação da central 
passar a lista de presença para certificar 
que toda equipe foi treinada. Todos devem 
tirar fotos do treinamento e enviar para o                
Jogue Limpo.

>Políticas anticorrupção: todas as centrais 
assinam um termo de Compromisso – Políti-
ca Anticorrupção e Antissuborno. 

TREINAMENTO NAS CENTRAIS
REGRAS DE COMPLIANCE  
 
As Regras de Compliance e a introdução dos 
termos de confidencialidade aplicadas ao 
dia a dia do Instituto valorizou ainda mais as 
boas práticas concorrenciais, de ética, integri-
dade e credibilidade.

1. Toda e qualquer reunião com a participa-
ção de associados é precedida de convite 
formal (eletrônico ou por escrito) com o 
informe da pauta específica, sendo, a pos-
teriori, redigida ata executiva, registrando 
todos os assuntos e temas debatidos entre 
os presentes. 

2. Após a sua aprovação e assinada por 
todos, a ata será devidamente arquivada pelo 
Diretor-executivo do Instituto Jogue Limpo, 
o qual, para todos os efeitos, também assu-
me em todos os encontros as funções de           
Compliance Officer.

3. Nenhuma reunião poderá tratar de temas 
alheios àqueles previstos na pauta enviada 
previamente a cada um dos presentes no 
mencionado convite.

4. Em relação aos temas tratados, todos eles 
se encontram de acordo com as funções do 
Instituto, com os ditames da Lei Concorren-
cial, bem como com os melhores standards 
de compliance concorrencial.

5. Durante as discussões, está terminante-
mente proibida e afastada qualquer troca de 
informações comerciais sensíveis entre os 
associados, assim entendidas, por exemplo, 
como aquelas informações, individualizadas 
e atualizadas, dos associados sobre custos, 

preços, estratégias comerciais e de investi-
mento, nível de produção, lista de clientes, 
lançamento de novos produtos etc.

6. Todos os presentes deverão assinar a lista 
de presença que será circulada, reafirmando 
nesse ato seu compromisso com a governan-
ça do Instituto Jogue Limpo.

Além das regras de Compliance, o                      
Jogue Limpo exige em suas cláusulas con-
tratuais com os operadores logísticos e 
fornecedores que não é permitido de modo 
algum qualquer tipo de trabalho infantil e/ou 
forçado, assim como a exigência da manu-
tenção do sigilo das informações pessoais. 
GRI- 408-409

O Instituto Jogue Limpo contrata serviços ju-
rídicos, de contabilidade, de informática e de 
comunicação (site do Instituto), de empresas 
especializadas, fornecedoras do sistema e 
auditoria.

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PARA O JOGUE LIMPO

DOCUMENTO ÓRGÃO AMBIENTAL
QUANTIDADE DE FUNCIO-

NÁRIOS ENVOLVIDOS PARA 
ATENDER O JOGUE LIMPO

Amroxo S/A – Consultoria Operacional e Participações 13.805.024/0001-60 2

Del Clean Imunização e Serviços LTDA. 15.057.879/0001-85 3

Hime Navarro LTDA 14.814.063/0001-96 4

Honorato – Serviços Combinados de Apoio Administrativo 
LTDA 10.762.418/0001-90 1

Ícaro Consultoria Empresarial LTDA 07.551.058/0001-72 1

Magalhães e Dias – Advocacia 04.548.425/0001-90 4

Refrigeração Cgair LTDA 05.475.614/0001-43 3

Report Comunicação LTDA 05.487.380/0001-54 7

Domingues, Cintra, Napoleao, Lins e Silva – Advogados 13.701.765/0001-09 5

SOMAT Contabilidade e Gestão LTDA 09.420.095/0001-77 16

Solução e Performance Auditores SS LTDA 06.144.571/0001-86 2

ViewPoint Arquitetura e Consultoria LTDA 39.072.954/0001-45 3

Vinicius Telles Farah Serviços de TI 28.781.901/0001-87 1

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PARA O JOGUE LIMPO
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RECONHECIMENTOS EM 2019 
 
Em 2019, o Sistema Jogue Limpo foi reco-
nhecido pelo quinto ano consecutivo com 
a certificação do Selo Verde, conferida pelo 
Instituto Internacional Socioambiental Chico 
Mendes, organização não governamental 
fundada em 2004 para promover o desen-
volvimento sustentável, por meio de progra-
mas, projetos e ações que contribuem com a 
conservação ambiental e o desenvolvimento 
humano. O Selo Verde é conferido a órgãos 
públicos, entidades do terceiro setor e a 
iniciativa privada, que buscam a sustentabili-
dade em todos os seus negócios.

Para obtenção do Selo Verde, a instituição 
e/ou empresa passa por um processo de 
seleção que engloba a autoavaliação por 
meio de um questionário, a visita técnica e 
um parecer final.  O Programa de Certificação 
pelo Compromisso com a Gestão Socioam-
biental Responsável (PROCERT) elabora o 
parecer técnico da entidade a ser certificada, 
dentro de critérios que levam em conside-
ração o potencial de poluição e o grau de 
utilização de recursos naturais baseado na lei 
10.165/2000. O resultado do parecer aponta 
se a entidade está apta ou não para a aquisi-
ção do Selo Verde. 

Desde 2015, o Instituto Jogue Limpo tem a 
certificação do SELO VERDE, anualmente 
renovada. A avaliação é realizada com base 
em três eixos: Política de Sustentabilidade, 
Gestão Social e Gestão Ambiental. Os grá-
ficos ao lado representam a evolução do              
Jogue Limpo no período da certificação.

O Instituto não apresenta nenhuma não con-
formidade ambiental, não havendo multas nem 
processos contra suas operações. GRI – 307-1
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concedido pelo Instituto 
Internacional Socioambiental 
Chico Mendes
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PEVS
O PEV é o espaço disponibilizado de modo 
voluntário para que pessoas físicas e/ou 
jurídicas deem a destinação ambientalmen-
te correta para as embalagens plásticas de 
óleo lubrificante usadas. As embalagens ali 
entregues serão acondicionadas em con-
tentores e, posteriormente, retiradas e envia-
das para a central mais próxima do sistema                      
Jogue Limpo.

O objetivo dos PEVs é aumentar a capilarida-
de do sistema, possibilitando o atendimento 
de geradores varejistas de outros segmentos, 
sendo estes também geradores de embala-
gens. Representam um esforço importante 
do sistema de logística reversa de embala-
gens plásticas de óleo lubrificante usadas, 
visando aumentar a quantidade de embala-
gens plásticas usadas destinadas de maneira 
ambientalmente correta.

O intuito do sistema Jogue Limpo é expandir 
o número de pontos de entrega voluntária, e, 
de forma a atender as metas estabelecidas 
internamente, foram inaugurados mais 65 
PEVs em 2019. Assim, encerrou-se o ano com 
177 pontos disponíveis para receber as emba-
lagens plásticas de óleo lubrificante usadas, 
estrategicamente localizados em 13 das 19 
unidades da federação onde o sistema atua.

O esperado com essa expansão é um maior 
nível de conscientização ambiental envol-
vendo todos os segmentos do varejo que 
comercializam óleo lubrificante, tais como: 
supertrocas, centros automotivos, oficinas, 
trocas de óleo, lojas de peças, supermerca-
dos, pequenos geradores e outros.

Para os geradores, os PEVs ainda permitem 
que fiquem respaldados com o recibo auto-
declaratório, caso necessitem comprovar a 
destinação para aos órgãos ambientais e de 
fiscalização. Através de acesso e cadastro 
simples e rápido no site do sistema (www.
joguelimpo.org.br), informarão a quantida-
de de embalagens que serão destinadas e 
qual o local de entrega. Ao levar para o PEV 
suas embalagens e o recibo já previamente 
gerado, poderá obter assinatura nele. É uma 
forma simples e eficiente de documentar a 
destinação ambientalmente correta dada 
àquelas embalagens. No site, também é 
possível identificar quais locais têm pontos 
disponíveis para o recebimento de embala-
gens plásticas de óleo lubrificante usadas, na 
página “Onde atuamos”. Basta selecionar o 
estado e a página PEV: 
 
https://www.joguelimpo.org.br/institucional/
ondeatuamos.php?estado=SP&tipo=pevs
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RESULTADO DOS PEVS 
 
Foi estabelecida a meta de inauguração de 
40 PEVs em 2019, que foi atingida e supera-
da pelas centrais do Jogue Limpo. Cada uma 
das centrais foi responsável por selecionar e 
escolher cada um dos novos pontos; estes 
foram aprovados pelo Instituto e devida-
mente cadastrados no sistema. Ao final do 
ano, foram inaugurados 65 PEVs. Abaixo, a 
tabela com a disposição dos pontos em cada 
estado:

O gráfico abaixo apresenta o volume rece-
bido em quilos nos PEVs durante o ano. Em 
2019, os PEVs foram responsáveis por rece-
ber para o sistema mais de 105 toneladas.

*O resultado total inclui os 65 novos PEVs.

Evolução da quantidade de PEVs em 
operações e de seus respectivos dos vo-
lumes recebidos de 2016 a 2019:

2,000
2019 - PEVS INAUGURADOS POR ESTADO

PEVS 
2016-18

TOTAL 
AO 

FINAL 
DE 

2019
ESTADOS SET OUT NOV DEZ TOTAL

PEVS INAUGURADOS NO MÊS 1 12 29 23 65 112 177

AL - - - 3 3 12 15

MG - - - 6 6 12 18

BA - - - 6 6 10 16

CE - - 3 - 3 5 8

DF - - - 3 3 5 8

ES - - - 3 3 5 8

MS 1 - 1 - 2 3 5

PE - 2 1 - 3 5 8

PR - - 9 - 9 15 24

RJ - 1 6 - 7 5 12

RS - 8 1 - 9 15 24

SC - - 2 1 3 5 8

SP capital - - 5 - 5 10 15

SP interior - 1 1 1 3 5 8

Peso Recebido (KG) - 2019 13 1.003 1.979 4.084 7.079 98.532 105.611

Pontos visitados 1 11 40 64

A meta de 
expansão do 
número de PEVs 
instalados foi 
alcançada em 2019

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Resultado dos 112 Pevs Resultado total
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Em 2019 foi criada a iniciativa “Coleta por 
Campanha”, com objetivo de obter apoio 
das prefeituras municipais e aumentar a 
abrangência de atendimento e o volume 
coletado para destinação ambientalmente 
adequada nos municípios com menos de                       
15.000 habitantes.

O caminhão do Jogue Limpo fica disponí-
vel em determinada praça da cidade ou em 
algum ponto de grande movimento para 
receber as embalagens plásticas. No local, 
as embalagens são pesadas, é feita a leitura 
do código de barras e essa informação vai 
diretamente para o sistema do Jogue Limpo. 
A pessoa física ou jurídica pode ter o recibo 
da entrega dessas embalagens caso precise 
do comprovante para apresentar aos órgãos 
ambientais. Esse comprovante pode ser 
retirado no site do Jogue Limpo colocando o 
CNPJ ou CPF, no campo recibo autodeclara-
tório.

Foram realizadas em 2019 seis “Coletas por 
Campanha” nos municípios de Morro Re-
dondo (RS), Capinópolis (MG), Quitandinha 
(SC), Carmo (RJ), Icapuí (CE) e Águas Mor-
nas (SC). Para a realização dessa iniciativa, 
contamos com o apoio das centrais para a 
escolha dos municípios e disponibilização do 
caminhão. 

Resultado dos recebimentos da “Coleta” por 
Campanha:

Para a “Coleta por Campanha” ter sucesso 
é fundamental ação conjugada da Prefeitu-
ra e o Jogue Limpo. Este faz a divulgação 
nas suas redes sociais, site, e-mails etc., e as 
prefeituras das cidades envolvidas também 
fazem a comunicação localmente. Em alguns 
casos, foi utilizado carro de som anunciando 
a data e hora que o caminhão ficaria dispo-
nível na região para receber as embalagens 
plásticas de óleo lubrificante usadas. Em 
Capinópolis, a “Coleta por Campanha” foi 
destacada no Jornal Tudo em Dia, ressaltan-
do a importância da iniciativa para o meio 
ambiente. Link do vídeo: https://www.youtu-
be.com/watch?v=j_cps9KD2DI

Além da comunicação nas redes sociais, site, 
e-mails, o Instituto enviou para as prefeituras 
o informativo para que as pessoas fossem 
instruídas sobre como acondicionar as emba-
lagens e o modo correto para o descarte ter 
uma destinação ambientalmente adequada. 
 
Informações importantes do material:

>Acondicione as embalagens plásticas de 
lubrificantes usadas em sacos plásticos trans-
parentes após o consumo e disponibilize-as 
para o sistema de recebimento do fabrican-
te, importador ou do sistema Jogue Limpo, 
conforme o caso.

>Não coloque as embalagens plásticas de lu-
brificantes usadas nos depósitos de lixo para 
coleta da prefeitura.

>Não entregue as embalagens plásticas 
de lubrificantes usadas aos catadores. Este 
resíduo é perigoso e contém material conta-
minante.

>Não jogue os resíduos do óleo lubrificante 
no sistema de ralos de água do seu estabele-
cimento. O produto é tóxico. Um litro de óleo 
pode contaminar um milhão de litros  
de água.

MÊS MUNICÍPIO PESO COLETADO 
(KG)

mar.19 Morro Redondo (RS) 208 

jul.19 Capinópolis (MG) 30 

ago.19 Quitandinha (SC) 0 

set.19 Carmo (RJ) 0 

out.19 Icapuí (CE) 93 

nov.19 Águas Mornas (SC) 50 

Total Coletado 381 

COLETA POR  
CAMPANHA      

NOVAS INICIATIVAS
INSTITUTO JOGUE LIMPO
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COLETA SEM PAPEL 

Na busca por soluções mais eficientes para o 
meio ambiente, o sistema Jogue Limpo criou 
a iniciativa de registro de recebimentos (co-
letas) “sem papel.” O sistema operacional é 
totalmente apto para realizar os registros de 
recebimentos sem a necessidade de utiliza-
ção de qualquer documento em papel. 

O objetivo é o aprimoramento do sistema, 
mantendo o registro em tempo real do rece-
bimento, com mais automatização e menos 
riscos de eventuais erros de digitação das 

informações. Os geradores, órgãos ambien-
tais e a sociedade continuarão com o acesso 
às informações em tempo real, com uma 
confiabilidade ainda maior. Essa iniciativa 
está diretamente relacionada com a Visão do 
Instituto: “Ser referência nas atividades que 
executa, reconhecido pelo eficiente sistema 
de gerenciamento e transparência nas infor-
mações”.

Com o uso de 
aplicativos digitais, é 
possível dispensar o uso 
de papel no registro  
dos recebimentos.

1 PESAGEM DO RESÍDUO

2 COMUNICAÇÃO COM CELULAR 
E PROCESSAMENTO

3 ASSINATURA DO  
RECIBO DIGITAL  
NO APLICATIVO

4 TRANSMISSÃO DOS DADOS 
AO AMBIENTE DE GESTÃO

5 GERADORES OBTÊM RECIBO 
E EXTRATO DE COLETAS NO SITE

FLUXO DO PROCESSO – COLETA SEM PAPEL

INSTITUTO JOGUE LIMPO
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DADOS OPERACIONAIS E 
RESULTADOS DE 2019
O Acordo Setorial assinado em 2012 entre 
as entidades representativas das empresas 
do setor e demais entidades participantes 
do sistema e o Ministério do Meio Ambiente 
é válido por prazo indeterminado. No entan-
to, as metas haviam sido estabelecidas até 
o final de 2016. Assim, para não haver solu-
ção de continuidade do sistema nos anos 
subsequentes, foi apresentado ao Ministério 
do Meio Ambiente o seguimento de metas 
básicas, considerando uma condição obriga-
tória – elas devem ser crescentes versus ao 
exercício do ano anterior, e incluir as seguin-
tes condições:

>Encaminhamento de 4.705 toneladas de 
plásticos para destinos ambientalmente 
corretos; 
>Atendimento de 4.249 municípios; 
>Iniciar a operação do sistema em mais um 
estado; 
>Implantação de mais 40 PEVs.

As metas foram 100% atingidas. 

>Em 2019 foram recebidas 5.036 toneladas 
de embalagens. O Instituto Jogue Limpo                                                                   
destinou 4.790 toneladas e reciclou 4.718 
toneladas de plástico, o que representa um 
nível de reciclagem de 98,5%. Todas as emba-
lagens foram destinadas de modo ambiental-
mente adequado. A cada tonelada de plás-
tico recebido, o sistema Jogue Limpo evita 
que o equivalente a 20 mil embalagens de 1 
litro de óleo lubrificante seja depositado ina-
dequadamente no meio ambiente. GRI 301-2

>Foram realizados atendimentos a 28.147 
geradores nos 4.310 municípios, com abran-
gência superior à meta estabelecida.

>O Jogue Limpo iniciou sua operação nos 
estados de Amazonas e Roraima em 2019. 

>Foram inaugurados mais 65 PEVs.

Os resultados foram auspiciosos e evidencia-
ram o quanto o caminho da organização está 
correto. Apesar dos 74 caminhões do sistema 
terem rodado mais 3 milhões de km ao longo 
do ano na comparação com o ano anterior, 
a prioridade dada à reciclagem mostrou 
sua eficácia, fazendo com que a pegada de 
carbono tivesse um resultado próximo a duas 
vezes melhor do que se espera de um siste-
ma ambientalmente equilibrado. 

Maior equilíbrio ambiental no sistema  
GRI 305-5

Avaliado de acordo com o cálculo dispo-
nibilizado pelo Centro de Estudos em Sus-
tentabilidade da Fundação Getulio Vargas 
(CES-FGV), o sistema Jogue Limpo obteve o 
seguinte desempenho em 2019: 

1 foram recicladas efetivamente 4.718 tone-
ladas de plásticos, o que gerou um benefício 
ao meio ambiente (já descontado o ônus 
com seu processo de industrialização) de 
2.972 toneladas de CO₂ a menos no meio 
ambiente.

2 os caminhões do sistema rodaram mais 
3.018.052 km, gerando com isso como ônus 
ao meio ambiente cerca de 1.612 toneladas de 
CO₂ a mais no meio ambiente.

Um sistema ambientalmente equilibrado 
deve apresentar resultado igual ou superior a 
1 quando se divide o resultado do item 1 pelo 
item 2. No caso do sistema Jogue Limpo, no 
ano de 2019 esse resultado foi de 1,8, muito 
superior ao mínimo para ser considerado um 
sistema ambientalmente equilibrado.
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A redução do consumo de energia elétrica é 
um objetivo do Jogue Limpo. Na sede con-
seguimos uma redução de 11% no consumo 
de energia comparando os anos de 2018 e 
2019. O resultado foi possível por medidas de 
economia de energia pela equipe do Instituto 
e pela troca de 100% das lâmpadas fluores-
cente por modelo de led. 
 
Na sede do Jogue Limpo, é aferido mês 
a mês o consumo de energia elétrica, 
bem como metas de redução conforme o               
gráfico abaixo:    

O consumo de água no Jogue Limpo é rea-
lizado de modo a respeitar o meio ambiente. 
Na sede e nas 23 centrais, há tubulação de 
esgoto e água conforme a legislação, todas 
têm saneamento básico adequado. Em 2018, 
o Instituto foi iniciado um controle mensal 
em relação ao consumo de água nas centrais, 
e este foi de 191 m³/mês em 21 centrais. Em 
2019 esse volume aumentou 8,5%, foram gas-
tos na operação 207 m³ mês.

O Instituto estimula ações para preservação e 
uso racional da água. Nas redes sociais, Insta-
gram e Facebook,foram publicados posts, em 
comemoração ao Dia da Água.  
 
A central do Mato Grosso do Sul é um mode-
lo de utilização bem-sucedida dos recursos 
hídricos. O operador logístico EcoSupply 
possui um sistema de captação de água da 
chuva para fazer a lavagem de pisos e pátios; 

O controle do consumo de energia nas 21 
centrais foi iniciado em 2018, somando 20.753 
kWh consumidos mensalmente, resultando 
em um consumo anual de 249.036 kWh, o 
equivalente a 896,5 GJ. Em 2019 o consumo 
foi 21.434 kWh mensalmente, o que corres-
ponde a 257.208 kWh, o equivalente a 925,9. 
Isso representa um aumento de 3,3% em rela-
ção a 2018. Houve mudança de central (a que 
está localizada em Hortolândia/SP) e esta 
divide o terreno com outras operações. Desse 
modo, a mensuração dos gastos de energia 
e a água precisam ser devidamente rateados. 
Esta é uma das metas para essa central em 
2020. Não se considerou o consumo de ener-
gia elétrica nas duas novas centrais, Amazo-
nas e Roraima, em 2019. O principal gasto de 
energia nas centrais é o uso dos equipamen-
tos prensa ou moinho. São utilizados para 
prensar ou triturar as embalagens plásticas 
nas próprias centrais. Para 2020, o sistema 
Jogue Limpo vai perseguir a meta de reduzir 
o consumo de energia. GRI 302-1

ENERGIA ELÉTRICA RECURSOS HÍDRICOS 
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DE ENERGIA 
ELÉTRICA

TOTAL

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -  
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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (KWH)

a lavagem e a descontaminação das emba-
lagens plásticas recebidas pela central, antes 
de encaminhar para o reciclador, são feitas 
em um sistema fechado com recirculação do 
efluente, em que a água da lavagem entra em 
um sistema separador de água e óleo e é reu-
tilizada até sua saturação. A água saturada é 
tratada na Estação e Tratamento de Efluentes 
do operador logístico e pode ser reaprovei-
tada para um novo ciclo de lavagem. A borra 
oleosa gerada no tratamento do efluente é 
encaminhada para o processo de blendagem 
e posterior co-processamento, com reapro-
veitamento energético do material (abaixo 
foto da Estação e Tratamento de Efluentes).

A Estação de Trata-
mento de Efluentes 
da EcoSupply (MS): 
operador consegue 
captar água da chuva e 
promove seu reúso. 

DEZ
/17

JA
N/18

DEZ
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DEZ
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46

INSTITUTO JOGUE LIMPO

47

DADOS OPERACIONAIS E RESULTADOS DE 2019



REGIÕES KM % # CAMINHÕES
KM /

CAMINHÕES

KM /
CAMINHÃO / 

MÊS

Sul 1.000.412 33,1% 19 52.653 4.388

Sudeste 1.293.549 42,9% 28 46.198 3.850

Centro Oeste 214.104 7,1% 7 30.584 2.549

Nordeste 476.749 15,8% 11 43.341 3.612

Norte 33.238 1,1% 2 16.619 1.385

Totais 3.018.052 100% 67* 45.045 3.754

ESTADOS
PESO RECEBIDO  
POR ESTADO EM 

2019

RS 879

SC 337

PR 718

SP 1.036

RJ 436

ES 139

MG 419

DF 83

BA 330

AL 55

SE 33

PE 127

PB 34

RN 67

CE 122

MS 130

MT 75

AM 12

RR 4

TOTAL 5.036

QUANTIDADE DE QUILÔMETROS RODADOS POR REGIÃO 

EVOLUÇÃO ANUAL DOS TOTAIS  
DE PLÁSTICO RECEBIDOS  
E DESTINADOS À RECICLAGEM* 

VOLUME DE PLÁSTICO COLETADO 
POR REGIÃO (TONELADAS)

VOLUME DE  
PLÁSTICO RECEBIDO  
POR ESTADO  
(TONELADAS)

DADOS DO DESEMPENHO OPERACIONAL EM 2019 GRI 306-2 

*Média anual de caminhões na operação – ao final do ano eram 74 caminhões. 

* A diferença entre o reciclado e recebido se deve aos materiais que 
tem outros destinos ambientalmente corretos, que não foram envia-
dos para  as recicladoras dentro do mesmo ano e os resíduos e rejei-
tos que tenham vindo misturados com as embalagens plásticas de 
óleo lubrificante usadas (nesses casos o destino também é realizado 
de modo adequado) .

3 
MILHÕES DE KM RODADOS  
EM 2019

5.036 
TONELADAS DE PLÁSTICO 
RECEBIDAS EM 2019

SUL  1.934

SUDESTE  2.030

NORDESTE  768

CENTRO-OESTE  288

NORTE  16
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ESTADOS TOTAL RECICLADO 
DE PLÁSTICO

OUTROS DESTINOS – PET E PVC EN-
VIADOS PARA ATERRO CLASSE 1 E  

COPROCESSAMENTO*

TOTAL DESTINADO 
POR ESTADO EM 

2019

RS 813 19 832

SC 307 4 311

PR 646 13 659

SP 982 16 999

RJ 447 0 447

ES 136 0 136

MG 412 9 421

DF 79 1 80

BA 311 0 311

AL 52 0 52

SE 32 0 32

PE 110 4 114

PB 30 1 31

RN 59 2 61

CE 106 1 107

MS 115 0 115

MT 67 0 67

AM 11 0 11

RR 4 0 4

TOTAL 4.718 72* 4.790

VOLUME DE PLÁSTICO RECICLADO  
POR ESTADO, NA ORDEM DE INÍCIO  
DE OPERAÇÃO (TONELADAS)

72 
TONELADAS RESIDUAIS DE 
OLUC FORAM RECEBIDAS

100% 
DO OLUC RESIDUAL É 
DESTINADO AO REREFINO

*42 toneladas enviadas para coprocessamento e 30 toneladas enviadas para aterro classe 2.  

*Para facilitar a visualização da informação foi 
realizado o arredondamento sem nenhuma 
casa decimal. Assim a soma das linhas acima 
apresentam um volume de 70 toneladas, en-
tretanto quando considerado o volume sem 
os arredondamentos o total é equivalente a 
72 toneladas. 

*Dentre os valores destinados para a reciclagem temos os seguintes volumes em toneladas de 
OLUC. A destinação é 100% para o rerrefino. 

ESTADO
TOTAL OLUC – 
RESIDUAL DAS 
EMBALAGENS*

RS 13

SC 10

PR 24

SP 8

RJ 1

ES 0

MG 5

DF 3

BA 1

AL 0

SE 0

PE 2

PB 0

RN 1

CE 1

MS 0

MT 0

AM 1

RR 0

TOTAL 72

TOTAL DESTINADO DE PLÁSTICO EM 2019 – TONELAS POR ESTADO*

RS

813

307

646

TOTAL DESTINADO  
EM 2019
4.790 TONELADAS

982

447

136

412

79

311

52 32 110
19

0
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30 59 67106 115

1 2 11 4

SC SPPR ESRJ MG BADF SE PE PB RN CE MS MT AM RRAL

Total reciclado de plástico Outros destinos - PET e PVC enviados para 
aterro classe 1 e coprocessamento.
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GERADORES CADASTRADOS EM  
2019 – TOTAL POR ESTADO*

GERADORES CADASTRADOS EM 2019 - 
TOTAL POR ESTADO*
*ordem de implantação

Geradores Ativos

ESTADOS GERADORES  
CADASTRADOS 

GERADORES 
ATIVOS

RS 8.965 4.701

SC 3.622 2.185

PR 7.483 5.060

SP 11.061 5.430

RJ 3.390 1.424

ES 1042 908

MG 4.382 3.173

DF 402 260

BA 1.957 1.367

AL 330 191

SE 225 174

PE 1.162 751

PB 617 372

RN 602 418

CE 1.160 745

MS 693 634

MT 208 203

AM 95 95

RR 56 56

TOTAL 47.452 28.147

*Os geradores ativos são aqueles que des-
tinaram resíduos de embalagens plásticas 
nos últimos 12 meses ao sistema.

RS SC SPPR ESRJ MG BADF SE PE PB RN CE MS MT AM RRAL
0

2.000

4.000
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5695203
634745

TOTAL DE 47.452 
GERADORES 
CADASTRADOS ATÉ 
O FINAL DE 2019 

418372751
174191260

1.367

3.173

5.4305.0604.071

908
1.424

Geradores Cadastrados

MUNICÍPIOS VISITADOS EM 2019 –  
% POR ESTADO 

ESTADOS
% Municípios 
com sistema 

disponibilizado

N° municípios 
com sistema 

disponibilizado

Munícipios atendidos em 
2019, mas sem recebimen-
tos devido à ausência de 

geradores

Munícipios atendidos em 
2019, mas sem recebimen-
tos devido à ausência de 

geradores

RS 100 497 1 1

SC 100 295 0 0

PR 100 399 1 1

SP 100 645 1 1

RJ 100 92 0 0

ES 100 78 0 0

MG 100 853 12 12

DF 100 1 0 0

BA 100 417 0 0

AL 100 102 7 7

SE 100 75 5 5

PE 100 185 2 2

PB 100 223 2 2

RN 100 167 3 3

CE 100 184 1 1

MS 100 79 0 0

MT 9 15 0 0

AM 3 2 3 3

RR 7 1 0 0

TOTAL
4.310 38 4.510

100% da meta

Foram realizadas 1.672.152 visitas desde o 
início do sistema até 31 de dezembro de 2019, 
sendo 230.066 em 2019.

2.185

>Total de 4.310 municípios com disponi-
bilidade para atendimento pelo sistema                  
Jogue Limpo, atingindo a abrangência supe-
rior a 100% da meta;

>No Estado do Mato Grosso foi iniciada a 
operação em novembro de 2018, incluindo 
atendimento aos 13 municípios mais próximos 
a capital Cuiabá.

>Nos estados do Amazonas e Roraima foram 
iniciadas as operações em outubro de 2019, 
incluindo atendimento aos municípios de: 
Manaus, Iranduba e Boa Vista.
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É um desafio estimular a responsabilidade 
compartilhada no setor. Apesar de a questão 
ser tratada na lei e no texto do acordo seto-
rial, ainda há dificuldades na sua implemen-
tação. A execução do processo de logística 
reversa está concentrada entre os fabricantes 
e importadores, e a responsabilidade com-
partilhada não se faz presente nos demais 
segmentos que também auferem lucro com a 
comercialização do óleo lubrificante. 

A implantação do modelo de Pontos de En-
trega Voluntária (PEVs) ainda sofre resistên-
cia de alguns segmentos de varejistas. Outros 
setores, como o de pneus e de lâmpadas, 
usam-no com sucesso. 

Reduzir o número de viagens ambientalmen-
te ineficientes dos caminhões é outro desafio. 
Assim como também é necessário um envol-
vimento maior dos órgãos ambientais esta-
duais e municipais, no sentido de fomentar a 
responsabilidade compartilhada em todos os 
participantes do setor nesses mercados. 

Plásticos com destino  
ambientalmente correto

4.890  
toneladas

Municípios atendidos 4.311

Pegada de carbono > 1,0

Implementar novos PEVs 40

IMPLEMENTAÇÃO  
E OPERAÇÃO  
DO SISTEMA

O Sistema        
Jogue Limpo 
chegou em 2019 
aos estados de 
Amazonas e 
Roraima

OBJETIVOS PARA 2020

CUSTOS DO SISTEMA EM 2019

Custos Total

Custos administrativos R$ 2.773.000,00

Custos com logística reversa R$ 29.772.473,00

Custos totais R$ 32.545.473,00

DESAFIOS PARA 2020 
 
>Chegar ao final do ano com ao menos 217 
PEVs em operação, modelo que visa reduzir 
visitas “porta a porta” e o total de quilôme-
tros rodados pelos caminhões, trazendo 
maior eficiência ambiental a todo o sistema.

>Expandir o atendimento a outros segmen-
tos: oficinas, lojas de peças, supertrocas, 
supermercados, centros automotivos etc.;

>Evoluir em tecnologia do sistema – coleta 
“sem papel”; 

>Continuar a expansão da gestão da Logísti-
ca Reversa de OLUC nas atividades do Insti-
tuto, visando atender demanda dos fabrican-
tes e importadores associados.
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RELACIONAMENTO  
COM PÚBLICOS 
ESTRATÉGICOS 
O público-alvo do Jogue Limpo é compos-
to pelos agentes que exercem um papel na 
responsabilidade compartilhada da logística 
reversa e que têm seus devidos compromis-
sos, descritos a seguir: 

>Consumidor (pessoa física): deve devolver a 
embalagem usada aos canais de comerciali-
zação onde foi adquirida, preferencialmente.

>Rede de Revenda e demais comerciantes 
varejistas: devem receber as embalagens 
entregues pelo consumidor e armazená-las 
de forma adequada, em conjunto com aque-
las geradas em seu próprio estabelecimento, 
disponibilizando-as para o Sistema de Rece-
bimento ou encaminhando-as diretamente às 
Centrais de Recebimento do fabricante e/ou 
importador.

>Comerciantes atacadistas: devem receber 
as embalagens de seus clientes revende-
dores ou consumidores e armazená-las de 
forma adequada, em conjunto com aquelas 
embalagens geradas em seu próprio estabe-
lecimento, disponibilizando-as para o ser-
viço de Recebimento ou encaminhando-as 
diretamente as Centrais de Recebimento do 
fabricante e/ou importador.

>Fabricantes e importadores: manter o siste-
ma de logística reversa de embalagens plás-
ticas de óleo lubrificantes usadas operando, 
recebendo-as dos comerciantes atacadistas 
e varejistas, assegurando a destinação am-
bientalmente correta dessas embalagens.

Consumidores, revendas, 
comerciantes, fabricantes e 
importadores são os públicos 
abrangidos pelo Sistema 
Jogue Limpo
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As ações de comunicação e educação 
ambiental são planejadas para atender os 
públicos-alvo do Instituto citados na sessão 
anterior. No decorrer do ano, foram realizados 
oito eventos voltados para divulgação do 
sistema de Logística Reversa e para educa-
ção ambiental; cada um deles será descrito          
nesta sessão. 

O Concurso de Redação 
Jogue Limpo se tornou uma das 
principais ações de educação ambiental 
do sistema, devido à seriedade como tudo 
é conduzido e pela grande receptividade 
junto às escolas envolvidas. Foi instituído em 
2013, destinado a desenvolver a consciência 
ambiental nos jovens das escolas públicas. O 
público-alvo são alunos com idades entre de 
10 e 17 anos, que estejam cursando qualquer 
série entre o 6° ano do Ensino Fundamental 

Um dos maiores desafios da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos é fazer com que cada 
elo da cadeia de logística reversa exerça o 
seu papel devidamente. Como forma de miti-
gar as não conformidades, o Instituto promo-
ve ações de comunicação e educação am-
biental para conscientizar cada elo. O quadro 
abaixo apresenta quais ações foram realiza-
das para os consumidores, rede de revenda, 
demais comerciantes varejistas e atacadistas, 
fabricantes e importadores:

>Divulgação dos PEVs. 

>Postagem com conteúdo de 
educação ambiental que são 
comunicados no Facebook, Insta-
gram e LinkedIn. 

>Publicação de anúncios em re-
vista e matérias sobre o Instituto. 

>7ª edição do Concurso de 
Redação Jogue Limpo, realizado 
por 20 centrais, com 2.882 alunos 
de 43 escolas participantes. 

>Participação em eventos de 
Educação Ambiental em escolas 
– divulgação da revista a História 
da Família Lubis e Agenda Am-
biental.

>Inauguração de mais 65 PEVs 

>Divulgação dos 177 PEVs em 
operação. 

>Material informativo sobre a 
logística reversa – institucional. 

>Publicação de anúncios em 
revistas do setor de lubrificantes, 
postos de combustíveis e sindi-
catos. 

>Participação em eventos e feiras 
direcionados a consumidores e 
revendedores de óleos lubrifican-
tes. Ex: ExpoPostos e Congresso 
Minaspetro. 

>Divulgação do Jogue Limpo 
em parceiros como sindicatos de 
posto. 

>Website, Facebook, Instagram e 
LinkedIn. 

>Material informativo sobre a 
logistica reversa – institucional. 

>Palestras sobre a atuação do 
Jogue Limpo. 

>Participação em congressos. 

>Eventos ligados a sustentabili-
dade e Meio Ambiente. 

>Divulgação do Jogue Limpo  no 
site das Associadas. 

e o 3° ano do Ensino Médio. O concurso é 
aplicado em duas modalidades diferentes: 
categoria carta, para alunos do 6º ano ao 
9º ano do Ensino Fundamental, e categoria 
dissertação, para alunos do 1º ao 3° ano do 
Ensino Médio. 
 
Desde 2013, foram abordados os seguintes 
temas: 

2013 Lixo

2014 Meio Ambiente

2015 Água 

2016 Consumo consciente

2017 Sustentabilidade

2018 Coleta seletiva

2019 Desenvolvimento sustentável

CONSUMIDOR (PESSOA FÍSI-
CA): EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
GRI 102-44 - ODS 4

REDE DE REVENDA, DEMAIS 
COMERCIANTES VAREJISTAS E 
ATACADISTAS

FABRICANTES E IMPORTADOR: 
INSTITUCIONAL

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Instituto emprega meios 
distintos de engajamento e 
comunicação de acordo  
com as características do 
público-alvo

1° 
Concurso  
de redação 
Jogue Limpo

2019 
Desenvolvimento 
Sustentável

2020 
Saneamento 
Básico

2018 
Coleta 
Seletiva

MOSTRE O 
VERDADEIRO
VALOR DA SUA
ASSINATURA.

Mais informações: www.joguelimpo.org.br

2013 
Lixo

2014 
Meio Ambiente

2015 
Água

2016 
Consumo 
Consciente

2017 
Sustentabilidade
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Em 2019 participaram 43 escolas da rede 
pública, selecionadas por 20 centrais do          
Jogue Limpo, com 2.882 alunos envolvidos. O 
tema do concurso foi “Desenvolvimento Sus-
tentável: o que você pode fazer para transfor-
mar o mundo?”. Foram premiados seis alunos, 
sendo três vencedores na categoria carta 
e três vencedores na categoria dissertação.                                                          
São eles: 

No dia 22 de agosto, foi realizada a entrega 
do prêmio para o aluno Ronald Viana Santos 
do Colégio Estadual Padre Luiz Soares Pal-
meira, em Vitória da Conquista/BA, vencedor 
em 3º lugar na categoria carta.

Para 2020 já foi lançado o VIII Concurso 
de Redação, que tem como tema o “Sane-
amento é o conjunto de medidas que visa 
preservar o meio ambiente: qual o papel do 
cidadão para isso se tornar uma realidade?” A 
aplicação do concurso está programada para 
acontecer entre os meses de fevereiro a abril. 
Em maio, as redações serão avaliadas, e, no 
mês de junho, serão agendadas as datas de 
entrega dos prêmios para os seis vencedores. 
O regulamento o concurso ficará disponível 
no site do Jogue Limpo de janeiro até julho. A 
organização do concurso de 2020 se iniciou 
em setembro de 2019, para que as centrais se 
antecipassem junto às escolas participantes 
e, assim, incluírem no calendário escolar esta 
importante iniciativa.

O tema foi escolhido por sua relevância e por 
estar alinhado com os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS), referente ao 
Objetivo 6 – Água Potável e Saneamento – 
Assegurar a disponibilidade e gestão susten-
tável da água e saneamento para todos.

CATEGORIA CARTA

1º Lugar  
Leonardo Augusto Hannecker 
EENAV – Escola Estadual Nicolau de Araújo 
Vergueiro 
Passo Fundo/RS.

2º Lugar  
Lívia Inácia dos Santos 
Escola Municipal Sebastião Ferreira  
de Oliveira 
Betim/MG

3º Lugar  
Ronald Viana Santos 
Colegio Estadual Padre Luiz Soares Palmeira-
Vitória da Conquista/BA  
 

CATEGORIA DISSERTAÇÃO

1º Lugar  
Fernanda Fachinello 
Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone 
Cascavel/PR

2º Lugar  
Milena Azevedo de Souza e Silva 
Escola Estadual General Malan 
Mato Grosso do Sul/MS

3º Lugar  
Ana Beatriz Sousa Prado 
EEM José de Alencar 
Fortaleza/CE

Os primeiros colocados de cada categoria 
receberam um tablet; os segundos coloca-
dos receberam um mini-tablet, enquanto os 
terceiros colocados receberam um livro com 
temática de desenvolvimento sustentável.

O reconhecimento do concurso, desta vez, foi 
além da escola, ganhando uma reportagem 
no telejornal local (BATV – afiliada da Rede 
Globo), com destaque para a importância da 
educação ambiental nas escolas públicas do 
país. Para assistir a reportagem, basta acessar 
o link: https://youtu.be/zSVJ5yf1Bak.
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O Instituto esteve presente em oito eventos 
durante o ano de 2019. Todas as participa-
ções foram divulgadas no site e no Facebook.

16º Congresso dos Revendedores de  
Combustíveis de MG - Minaspetro 
Data: 11/4/2019 
Local: Expominas BH

O Instituto Jogue Limpo no evento do Pro-
grama Lixão Zero, promovido pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente 
Data: 30/4/2019 
Local: Rua XV de Novembro/ 
rua das Flores – Curitiba/PR

O Instituto Jogue Limpo esteve presente no 
16º Congresso dos Revendedores de Com-
bustíveis de Minas Gerais, organizado pelo 
Minaspetro, nos dias 11 e 12 de abril, e realiza-
do no Expominas BH. O Congresso dos Re-
vendedores de Combustíveis de Minas Gerais 
já está consolidado como um dos maiores 
eventos do segmento no Brasil. Mais de 2 mil 
pessoas, entre revendedores, empresários 
e empreendedores, estiveram presentes e 
puderam presenciar o porquê de o evento ser 
considerado um dos principais encontros do 
setor de Revenda de combustíveis em todo o 
Brasil. 

Para o Jogue Limpo, é importante a parti-
cipação para dar visibilidade ao sistema de 
logística reversa das embalagens plásticas de 
óleo lubrificante usadas. Durante o evento fo-
ram tiradas dúvidas sobre o sistema, realiza-
dos cadastros de novos geradores, a divulga-
ção dos PEVs existentes no estado de Minas 
Gerais e nos estados onde o Jogue Limpo 
atua e a divulgação da agenda ambiental.

Em ação conjunta, o Ministério do Meio Am-
biente (MMA), o governo do Estado do Paraná 
e a prefeitura de Curitiba lançaram no dia 30 
de abril, em Curitiba (PR), o Programa Nacional 
Lixão Zero – parte da segunda fase da Agenda 
Nacional de Qualidade Ambiental Urbana, que 
tem como tema Resíduos Sólidos. O programa 
visa atender à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), com o objetivo de eliminar os 
lixões existentes no país e apoiar os municípios 
em soluções mais adequadas de destinação 
final dos resíduos sólidos, como os aterros sani-
tários.

O Instituto Jogue Limpo participou do lança-
mento do Programa Lixão Zero. No evento, 
foi realizada a demonstração de recebimento 
das embalagens plásticas de óleo lubrificante 
usadas no caminhão do Jogue Limpo. Tam-
bém houve a explicação ao público de como 
funciona o sistema de logística reversa, desde o 
recebimento, pesagem do material, transmissão 
da informação para o sistema em tempo real, 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS passando pela triagem nas centrais (segrega-
ção, prensagem ou trituração) e o destino am-
bientalmente correto para cada tipo de material. 
O processo da logística reversa para o Óleo 
Lubrificante Usado ou Contaminado (OLUC) 
também foi apresentado, com participação da 
empresa coletora, devidamente credenciada 
pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) Filtro-
ville Ambiental. 

Jogue Limpo na ExpoPostos & Conveniên-
cia 2019 
Data: 13/8/2019 
Local: São Paulo Expot

O Instituto Jogue Limpo esteve presente com 
um estande na 14ª edição da ExpoPostos & 
Conveniência, que foi realizada de 13 a 15 de 
agosto, em São Paulo. O evento foi históri-
co e reuniu mais de 200 marcas nacionais e 
internacionais, cerca de 30% a mais do que 
na edição passada, e 23 mil visitantes em 
três dias. Foram 37 encontros entre pales-
tras e painéis com público superior à edição 
de 2017. Para o Jogue Limpo é importante a 
participação para dar visibilidade ao sistema 
de logística reversa das embalagens plásti-
cas de óleo lubrificante usadas. Pensando 
nisso, no estande, foram apresentados os 
vídeos sobre os seguintes assuntos: o que é o                                                                        
Jogue Limpo, o histórico e o sistema de 
Logística Reversa – conceituação da Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei 
12.305/2010, Responsabilidade Compartilhada. 

Durante o evento foram tiradas dúvidas sobre 
o sistema, realizados cadastros de novos ge-
radores e a divulgação dos PEVs Além disso, 
o diretor-executivo do Instituto, Ezio Camillo 
Antunes, foi mediador no painel “Lubrifican-
tes – perspectivas do mercado brasileiro: 
Novas tecnologias, papéis dos principais 
players do mercado de lubrificantes e possí-
veis impactos com novas regulamentações”. 
Participaram do Painel o Sr. Leonardo Linden 
da ICONIC, Sr. Laercio Kalauskas Presidente 
do SINDILUB, Sr. Carlos Ristum Presidente do 
SIMEPETRO e o Sr. Francisco Nélson da ANP.

VIII Encontro de Revendedores de  
Combustíveis – Centro Oeste/Brasil 
Data: 11/9/2019 
Local: Fatec – Senai, em Cuiabá/MT

O Jogue Limpo e a EcoSupply estiveram 
presentes no VIII Encontro de Revendedores 
de combustíveis do Centro-Oeste/Brasil, nos 
dias 12 e 13 de setembro. A EcoSupply é a 
operadora logística contratada para realizar a 
logística reversa das embalagens plásticas de 
óleo lubrificante usadas no Mato Grosso e no 
Mato Grosso do Sul.  A participação conjunta 
foi importante para que os geradores locais 
conhecessem o sistema de logística reversa 
do Jogue Limpo e a operadora logística que 
atende a região. 
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Autonor - Feira de Tecnologia Automotiva 
do Nordeste 
Data: 11/9/2019 
Local: Centro de Convenções de  
Pernambuco/PE

Dia da Árvore: o Instituto Jogue Limpo 
doou 100 mudas de árvores nativas para 
escola pública de Minas Gerais 
Data: 24/9/2019 
Local: E. M. Sebastião Ferreira de Oliveira, da 
cidade de Betim/MG

O Instituto Jogue Limpo participou da Feira 
Autonor, realizada de 11 a 14 de setembro, no 
Centro de Convenções de Pernambuco (PE), 
acompanhado da MB Engenharia, operadora 
logística contratada para realizar a logística 
reversa das embalagens plásticas de óleo 
lubrificante usadas, nos estados de Pernam-
buco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.  
A edição de 2019 comemorou 20 anos de 
existência da Feira de Tecnologia Automotiva 
do Nordeste – Autonor e registrou um re-
corde de público, alcançando uma marca de 
mais de 45 mil visitantes.

O estande do Instituto Jogue Limpo foi den-
tro do Espaço Sebrae, o que permitiu uma 
boa visibilidade no evento para divulgar o 
sistema de logística reversa das embalagens 
de óleo lubrificante usadas, assim como, seu 
projeto de PEVs aos participantes. 

O Dia da Árvore é sempre comemorado no 
dia 21 de setembro, com objetivo de cons-
cientizar as pessoas sobre a importância 
da preservação das árvores e das florestas, 
incentivando a proteção do meio ambiente 
com atitudes que trazem benefícios à nature-
za. Pensando nisso, o Instituto Jogue Limpo 
realizou, neste ano, a doação de 100 mudas 
de árvore nativas para a escola E. M. Sebas-
tião Ferreira de Oliveira, da cidade de Betim, 
Minas Gerais. Foi uma forma educativa de 
mostrar para os alunos como cada um é ca-
paz de contribuir com a preservação do meio 
ambiente. 

No dia 24 de setembro foi realizado o plantio 
das mudas com os alunos de duas turmas da 
quinta série da escola, envolvendo aproxima-
damente 60 alunos. O Jogue Limpo esteve 
presente nesse dia junto com a GRI KOLE-
TA – Gerenciamento de Resíduos Industriais, 
operador logístico do contrato para realizar a 
logística reversa das embalagens plásticas de 
óleo lubrificante usadas no estado de Minas 
Gerais. Além das mudas e dos seus plantios, 
também foram distribuídos, materiais de edu-
cação ambiental e alguns brindes.
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Seminário | Resíduos Sólidos e Economia 
Circular – Museu do Amanhã. 
Data: 15/8/2019 
Local: Observatório do Amanhã

Importante componente no saneamento, a 
gestão de resíduos sólidos urbanos foi o foco 
de encontros nos dias 15 e 16 de agosto, no 
Museu do Amanhã. Em dois dias de encon-
tros foram debatidos os desafios para que 

O Instituto Jogue Limpo tem como compro-
misso garantir a transparência e rastreabilida-
de das atividades para os órgãos ambientais 
federal, estadual e municipal, operadores 
logísticos e geradores. Para atender a essa 
necessidade, o Instituto dispõe de site e siste-
ma que disponibilizam as informações trans-
mitidas via aplicativo em tempo real, através 
de smartphone de cada caminhão após a 
pesagem das embalagens recebidas.

SISTEMA DE CONTROLE  
INFORMATIZADO 

o país avance na destinação correta do lixo. 
O destaque no primeiro dia de evento foi o 
lançamento do novo Índice de Sustentabili-
dade da Limpeza Urbana (ISLU), que terá sua 
quarta edição apresentada com exclusivida-
de no seminário. O evento “Resíduos sólidos 
e economia circular” teve apoio da Foxx 
Haztec e da Associação Brasileira de Empre-
sas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(Abrelpe).

ÓRGÃOS AMBIENTAIS FEDERAL,  
ESTADUAL E MUNICIPAL 
 
O sistema permite que os órgãos visualizem 
periodicamente as informações disponíveis 
relativas às quantidades de embalagens 
entregues pelos geradores para as centrais 
de recebimento e pelas visitas itinerantes 
dos caminhões, que posteriormente serão 
encaminhadas à destinação ambientalmente 
correta.

MENU

LOGIN

Nessa área restrita ficam disponíveis as se-
guintes informações:

1. Coletas por geradores: que permite ver por 
período, por estado e por município,  
2. Envio para destinação: é possível pesqui-
sar por mês ou ano e por estado 
3. Coleta zero é possível emitir uma notifica-
ção e imprimir a lista com os geradores sem 
coleta e com campos para colocar a data de 
notificação e observações.  
4. Notificações: é possível incluir uma nova 
notificação para um gerador. 
5. Gestoras e centrais: 
6. Municípios com coletas: é possível pesqui-
sar por mês ou ano e por estado. 
7. Manual operacional: instruções para utilizar 
cada um dos 6 pontos supracitados.

O acesso para as informações ficam na pági-
na principal do site do Jogue Limpo: https://
www.joguelimpo.org.br/institucional/index.
php. Os órgãos ambientais devem inserir o 
usuário e senha nos campos de acesso ope-
racional.
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OPERADORES LOGÍSTICOS 
 
Os seis operadores logísticos credenciados 
ao Jogue Limpo têm acesso às informações 
em tempo real pelo acesso operacional, após 
inserir o usuário e senha.

GERADORES DE ENTREGA VOLUNTÁRIA 
OU PESSOA FÍSICA 
  
Os geradores ou pessoas físicas que desti-
nem as embalagens plásticas de óleo lubrifi-
cante usadas em uns dos 177 PEVs do Insti-
tuto Jogue Limpo, têm a alternativa de retirar 
no site, antes de efetuar a entrega, o recibo 
autodeclaratório.

GERADORES CADASTRADOS  
 
Os geradores cadastrados no sistema podem 
emitir o extrato e certificado de destinação. 
Para isso, é necessário informar apenas os 
números do CNPJ. 

LOGIN

LOGIN

MENU

LOGIN

Na parte restrita dos operadores logísticos, 
estes têm acesso às informações do PEV 
(Recibos autodeclaratórios emitidos) e Cen-
trais (Cadastro de geradores, informações 
das coletas, geração de rotas, treinamentos, 
resultados e os manuais). 

As informações contidas no recibo são de 
responsabilidade de quem efetua a decla-
ração do que está sendo entregue. Esse 
recibo pode ser utilizado para informar ao 
órgão ambiental que as embalagens foram 
destinadas de modo ambientalmente corre-
to. O recibo deve ser assinado pelo gerador/
pessoa física e por um preposto do ponto de 
entrega voluntária. 

O Certificado de Recebimento e Destinação 
Final de Embalagem Plástica de Lubrificante 
Usada apresenta as informações de rece-
bimento em Kg por mês. O certificado tem 
os dizeres com base na legislação vigente: 
“Conforme Art. 33 parágrafo 6º. da Lei 12.305 
de 02.08.10 e a Cláusula 4ª., parágrafo 6º., 
letras d, e, f, g e h do Acordo Setorial assinado 
com o Ministério do Meio Ambiente - MMA 
em 19.12.12, confirmamos que, conforme abaixo 
descrito, as embalagens plásticas de lubri-
ficantes usadas recebidas nas quantidades 
indicadas no CNPJ cadastrado no Jogue Lim-
po, foram processadas e recicladas de acordo 
com as exigências legais mencionadas acima”.

No site do Instituto são disponibilizados os 
números de contato abaixo para que os ge-
radores, órgão ambientais e todo público ex-
terno possa ter um canal comunicação para 
tirar dúvidas sobre o sistema, resolver ques-
tões do dia a dia e solicitar informações. Não 
foi recebido nenhum tipo de queixa grave ou 
denúncia em 2019. GRI – 103-2 

>Mais de 835.649 acessos ao website Jogue 
Limpo ao longo de 2019, para atendimento das 
mais diversas necessidades – consultas para in-
formações institucionais e de eventos, downloa-
ds de materiais e acesso ao sistema operacional. 

-56.427 visitas ao site, contando revisitas do 
mesmo computador e visitas de diferentes 
máquinas (endereços IP diferentes e iguais), ao 
longo de todo o ano. 
-30.122 visitas somente feitas de computadores 
diferentes (somente endereços IP diferentes), ao 
longo de todo o ano. 
-835.649 visitas, contando qualquer tipo de 
acesso ou repetição de acesso, incluindo aces-
sos do aplicativo, robôs de pesquisa etc.

INFORMAÇÕES DO SITE DO JOGUE LIMPO

WEBSITE - INSTITUTO JOGUE LIMPO

O Jogue Limpo está presente nas redes 
sociais Facebook, Instagram e LinkedIn. 
Mensalmente são postados conteúdos com 
os temas de logística reversa, reciclagem, 
sustentabilidade, Pacto Global da ONU, 

REDES SOCIAIS

>Estão disponíveis para download dois ma-
teriais para serem utilizados para educação 
ambiental:  
-História da Família Lubis - Livreto direcionado a 
crianças da educação básica, sobre reciclagem 
de embalagens;  
-Agenda Ambiental - Material de educação 
ambiental para professores e alunos de ensino 
médio.  
 
>Os recebimentos são registrados em tempo 
real no sistema, através de conexões dos cami-
nhões utilizando tecnologias Wi-Fi, 3G, 4G etc.

INSTAGRAM  
O Jogue Limpo teve aumento de seguidores 
neste tipo de mídia: passando de 88 em 2017, 
233 em 2018 e para 591 em 2019.

consumo consciente e destaques nas datas 
comemorativas de Meio Ambiente, como os 
dias mundiais da Água, da Reciclagem e da 
Árvore, além de posts institucionais. 

LINKEDIN 
O Instituto tem uma página empresarial no 
LinkedIn, que assim como as outras redes 
teve um aumento no número de seguidores. 
Em 2018 eram 38; em 2019 o ano se encerrou 
com 133 seguidores.
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FACEBOOK  
 
O Facebook é uma das redes sociais do 
Jogue Limpo com maior abrangência e vem 
evoluindo em visibilidade ao longo dos anos. 
Abaixo está o gráfico com os seguidores e 
curtidas da página do Facebook do Instituto: 
www.facebook.com/institutojoguelimpo.

Em relação à interação nas postagens, 
também houve aumento no número de 
curtidas por post de 2017 a 2019. Os gráficos 
na página ao lado mostram a evolução das 
publicações, curtidas e a média de curtidas 
por postagem: 

8.217 
SEGUIDORES NO PERFIL 
OFICIAL NO FACEBOOK

O perfil dos seguidores no Facebook se man-
teve com a mesma distribuição de 2018 para 
2019, em relação ao gênero e faixa etária.  
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>Veiculação de 11 newsletters e 2019 para 
públicos específicos (associadas, operador 
logístico, órgãos ambientais, recicladoras, sin-
dicatos etc.), com mais de 1.800 inscritos; 

>Comunicação itinerante, com mais de 3 
milhões de quilômetros rodados no ano, 
divulgando o Jogue Limpo, através dos 74 
caminhões identificados com a marca, que 
circulam pelas regiões Sul, Sudeste, Nordeste, 
Centro-Oeste e Norte. 

COMUNICAÇÃO DOS NOSSOS 
DIFERENCIAIS

O foco em 2019 foi na divulgação dos 
diferenciais do Jogue Limpo. A divulga-
ção foi realizada nas redes sociais, site 
do Jogue Limpo, anúncios em revistas,                              
e-mail marketing de sindicatos e newsletter. 

VEICULAÇÃO DE MATERIAL  
INFORMATIVO 

>Divulgação do sistema: os sindicatos de 
classe das atividades copartícipes do Acordo 
Setorial tem divulgado o sistema com a pro-
dução de matérias sobre o assunto em suas 
revistas de comunicação aos associados.  

>Publicação de 21 anúncios em diversos 
meios de comunicação (jornais e revistas) do 
segmento.

>Atuação em oito eventos em 2019, divul-
gando o sistema e as obrigações do Acordo 
Setorial. 

Conscientização 
dos revendedores 
retalhistas, 
atacadistas e TRRs 

Para divulgar os diferenciais do Jogue Lim-
po, foram veiculados 21 anúncios em revistas 
de sindicatos de postos de combustíveis em 
diversos estados. Ao lado está a tabela com 
o cronograma das publicações dos anúncios.

Anúncios 
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Combustíveis e Conveniência                
(revista da Federação Nacional do Comércio 
de Combustíveis e de Lubrificantes).  Dois 
anúncios (fevereiro, março e dezembro) com 
objetivo de divulgar os telefones das centrais 
(http://www.fecombustiveis.org.br/revista/).  

Fevereiro e Março (http://www.fecombusti-
veis.org.br/revista/edicoes/revista-combusti-
veis-conveniencia-ed-175/) 

Outubro e Novembro (http://www.fecombus-
tiveis.org.br/revista/edicoes/revista-combusti-
veis-conveniencia-ed-179/)

Lubes em Foco 
Um anúncio Abril e Maio (2019): https://por-
tallubes.com.br/2019/06/mistura-de-lubrifi-
cantes-efeitos-em-equipamentos-moveis-e-
-industriais/

MinasPetro/MG  
Agosto, Setembro e Outubro: (http://minas-
petro.com.br/noticias/revista-minaspetro/)

Sindicombustiveis/AL  
Maio, Julho e Setembro (http://sindicombus-
tiveis-al.com.br/boletim-informativo/) 
Sindicombustiveis/PE  
Maio (http://www.sindicombustiveis-pe.org.
br/revistas.php?codigo=35) 
Sindicombustiveis/PR   
Junho: (https://sindicombustiveis-pr.com.
br/?menu=revistas) 
Sindcomb/RJ   
Março/Abril – Publicação em Maio e Maio/
Junho – Publicação em Julho (https://
sindcomb.org.br/categoria/revistas/)

Sindipetro Serra Gaúcha/RS    
Maio (http://sindipetroserra.com.br/noticias/
informativo/) 
Sindicombustíveis - Resan/SP     
Maio (http://www.resan.com.br/revista-pos-
tos-e-servicos/) 
Sulpetro/RS  
Junho: (http://sulpetro.org.br/revistas/) 
Recap/SP   
Junho (https://recap.org.br/revista-recap/)

Sindipetroleo/MT    
Março/ Abril (http://www.sindipetroleo.com.
br/portal/revistas/sindinews-96)

 
Entrega do Relatório Anual de Desempenho 
do Instituto Jogue Limpo para Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo do PR(24/5/2019): 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.
php?storyid=102286&tit=Logistica-reversa-de-
-oleo-atende-todos-municipios 
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/lo-
gistica-reversa-de-oleo-atende-todos-municipios 

Sindcomb/RJ  
Março/Abril (http://sindcomb.org.
br/2019/04/01/posto-rio-99-marabr-2019/)
Portal Lubes 
Notícia sobre os 112 PEVs em operação ao 
final de 2018 (Março): https://portallubes.com.
br/2019/03/jogue-limpo-pevs/ 
SEMARH    
e Instituto Jogue Limpo entregam pon-
tos para descarte correto de vasilhames 
de óleo lubrificante em Marechal Deodo-
ro/AL (30/10/2019): http://www.semarh.
al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/2019/
outubro-2019-1/semarh-e-instituto-jogue-
-limpo-entregam-pontos-para-descarte-cor-
reto-de-vasilhames-de-oleo-lubrificante-em-
-marechal-deodoro 
SINDILUB    
Abril (https://www.sindilub.org.br/revistas/) 
Secretaria de Agropecuária e Meio Am-
biente Orienta os Postos de Combustível 
sobre Logística Reversa de Embalagens 
de Óleos Lubrificantes - Programa Jo-
gue Limpo (16/9/2019). https://www.val-
paraiso.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/1228/
secretaria-de-agropecuaria-e-meio-am-
biente-orienta-os-postos-de-combustivel-
-sobre-logistica-reversa-de-embalagens-de-
-oleos-lubrificantes---programa-jogue-limpo 
Sindpese/SE  
Julho: (https://www.sindpese.com.br/revista)

Sindipetroleo/MT    
Janeiro/Fevereiro: (http://www.sindipetroleo.
com.br/portal/revistas/sindinews-95#page/1)

Reportagens do 
Jogue Limpo
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Ipiranga 
(https://portal.ipiranga/wps/portal/ipiranga/
aempresa/sustentabilidade/maisiniciativas/
joguelimpo/)

No site das associadas são divulgadas in-
formações de como funciona o sistema do 
Jogue Limpo, de modo a informar para a 
sociedade que a empresa está em conformi-
dade com a legislação e que realiza a logísti-
ca reversa das embalagens plásticas de óleo 
lubrificante usadas de modo ambientalmente 
correto, com prioridade para reciclagem.

Shell (https://www.shell.com.br/motoristas/
oleos-e-lubrificantes/instituto-jogue-limpo.
html) 
Total (https://www.totalbr.com.br/sobre-nos/ 
sustentabilidade)  
YPF (https://ypf.com.br/sobre-a-ypf/labora-
torio/) 
Incol-Lub (http://www.incollub.com.
br/?s=jogue+limpo) 

Raízen - Moove  
(https://www.raizen.com/
busca?search=jogue%20limpo)

Petrobras  
(http://www.br.com.br/pchome/)

Jogue Limpo no site  
das Associadas 

Repsol (https://www.repsol.br.com/pt/lubrifi-
cantes/jogue-limpo/index.cshtml) 
PETROL (http://www.incollub.com.
br/?s=jogue+limpo) 
Ingrax (http://146.66.68.135/~blendmar/in-
grax.com.br/ecoingrax/) 
TEXSA (https://www.texsadobrasil.com.br/br/
pagina/logistica-reversa) 
Lucheti (https://www.lucheti.com.br/site/qua-
lidade/responsabilidade-ambiental/) 
PAX (http://www.paxlub.com.br/instituto-
-jogue-limpo/logistica-reversa) 
Lubrimotors (http://www.lubrimotors.com.br/
site/conteudo/jogue-limpo?menu_id=184) 
GT – Oil  (http://www.gtoil.com.
br/?s=jogue+limpo&submit=) 
Lubrichemical (https://www.lubrichemical.
com.br/)

Em 2019 foram 15 sindicatos de postos que 
divulgaram os diferenciais do Jogue Limpo. 
O objetivo é informar os geradores a repre-
sentatividade do Instituto e a importância de 
destinar as embalagens para o sistema oficial 
do setor de óleo lubrificante. 
 
Minaspetro/MG (http://minaspetro.com.br/) 
Sindipostos/ES (http://www.sindipostos-es.
com.br/#3) 
Sindestado/RJ (http://sindestadorj.org.br/
website/) 
Sindcomb/RJ   
(https://sindcomb.org.br/) 
Sindicombustíveis/BA (http://www.sindi-
combustiveis.com.br/)  
Sindópolis/SC (https://sindopolis.com.br/) 

Fecombustíveis  
(http://www.fecombustiveis.org.br/meio-am-
biente/programa-jogue-limpo/)  

Recap 
(http://www.recap.com.br/ecotroca/)

Jogue Limpo no site de 
sindicatos de postos

SINDPETRO-SC (https://www.sindipetro.com.
br/?s=jogue+limpo) 
Sindilub/RJ (https://www.sindilub.org.br/em-
balagem/) 
Sindipetroleo/MT (http://www.sindipetroleo.
com.br/portal/noticias/programa-jogue-lim-
po-chega-em-mato-grosso) 
Sindipostos/CE (http://cearensidade.com.
br/sindipostos-ceara-reafirma-compromisso-
com-o-meio-ambiente-atraves-de-parceria-
-com-projeto-de-reciclagem-de-galoes/) 
Sincombustíveis/SC (http://www.sincombus-
tiveis.com.br/prestadores-de-servico/)

Resan – A História da Família Lubis   
(http://www.resan.com.br/cartilhas/22-a-his-
toria-da-familia-lubis---jogue-limpo/)

 
Simepetro/SP (http://www.simepetro.com.
br/noticias/jogue-limpo/)  
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RECICLADORAS CNPJ ESTADO CONTATO TELEFONE E-MAIL ENDEREÇO OPERADOR LOGÍSTICO MATERIAL SITE

APOIO AMBIENTAL 
COMÉRCIO, SERVIÇOS 
E INDÚSTRIA LTDA ME

06.086.223/0001-08 BA Nabor Filho (71) 4117 - 0473 

naborfilho@uol.
com.br naborfilho@
apoioambiental.com.
br cleidenascimento@
apoioambiental.com.br

AC Cia Sul,04,br 324 Km 17, S/N, 
Simões Filho, BA, CEP: 43.700-000

GRI PEAD, PP, PET, PVC
http://www.apoioambiental.
com.br/

BERTON RECICLAGEM 
E PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL

26.633.906/0001-37 MS Wilson Berton (67) 3354-1411 adm@portoplast.ind.br
Av Consul Assaf Trad, 4236, Parque Dos 
Novos Estados, Campo Grande, MS, 
CEP: 79.035-490 

EcoSupply PEAD, PP http://berpram.ind.br/sobre/

BRESSAN INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE 
EMBALAGENS LTDA

89.840.094/0001-10 RS Marcos Arthuzo (51) 3051 - 8710
marcos@cyclosbrasil.
com.br

Rua Diretor Augusto Pestana, 2450, 
Fátima, Canoas, RS, CEP: 92.200-580

MB Engenharia PEAD, PP
http://www.bressantambor.
com.br/

CIMFLEX INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE 
PLÁSTICOS LTDA

07.009.980/0001-32 PR Ricardo Hajaj (44) 3266 - 6846
ricardo.hajaj@cimflex.
com.br

Rua 2, 61, Parque Industrial, Maringa, 
PR, CEP: 87.065-112 

Celus, MB Engenharia 
e Resi

PEAD, PP http://www.cimflex.com.br/

ECOLOG INDUSTRIA E 
LOG AMBIENTAL LTDA 

04.517.241/0015-69 MG Terencio José (34) 3241-6723 ecologg@live.com
Rodovia br-050 margem esquerda 700, 
Distrito Industrial, Araguari, MG,  
CEP: 38446-232

GRI PEAD, PP Não tem site.

ETERNAL INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO, SERVIÇOS 
E TRATAMENTO 
DE RESÍDUOS DA 
AMAZÔNIA LTDA 

84.527.274/0001-23 AM Juarez
(92) 3616-4700 
(92) 3616-4709

eternal@eternalam.
com.br 

Rua Guiana Francesa, 01 
Distrito Industrial 2. 
Manaus, Amazonas CEP: 69075-778

GRI PEAD, PP
https://www.facebook.
com/pg/gem.reciclagem/
about/?ref=page_internal

G&M RECICLAGEM 
LTDA - ME

 20.640.194/0001-05 MG
Gisele de Souza 
Pereira

(32) 3421-8451

cadastro@
precisaocataguases.
com.br  gem.
reciclagem@gmail.com

Av. Manoel Inácio Peixoto, 1282, B, 
Distrito Industrial, Cataguases, MG, CEP: 
36.771-000

GRI PEAD, PP
https://www.facebook.
com/pg/gem.reciclagem/
about/?ref=page_internal

MV IND E COM DE 
PLASTICOS LTDA (RS)

07.326.180/0001-45 RS
Alex ou 
Matheus

(54) 3223-0655
contato@mvplasticos.
com.br

Rod Federal, BR 116 KM 150,2800 
Pavilhão 03 – sl 2- Nossa Senhora de 
Lourdes – Caxias do Sul - RS, CEP: 
95052-500

MB
PEAD, PP - apenas 
descontaminação

http://www.mvplasticos.com.br/

NOVOFLEX INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS 
PLÁSTICOS LTDA

07.148.146/0001-28 SP Ricardo Hajaj (11) 4595 - 7548 ricardo@novoflex.com.br
Av. Duque de Caxias, 2375, Prédio 02, 
Jardim Promeca, Várzea Paulista, SP, 
CEP: 13.223-025

MB Engenharia e Resi PEAD, PP http://novoflex.com.br

PLASTIBRAS 
INDÚSTRIA E 
COMERCIO LTDAI

05.626.249/0001-20 MT (65) 3322-5186 
contato@plastibras.
ind.br

R K,  861, Qda Ind. 1/3 Lotes 45 A 50 E 
95 A 100, Distrito Industrial, Cuiabá, MT, 
CEP: 78.098-370 

EcoSupply PEAD, PP http://www.plastibras.ind.br/

POLIDEC INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE 
PLÁSTICOS - EIRELI

02.562.006/0001-88 PR Tarcio
(46) 3232 - 1136    
(46) 3232 - 2682

tarcio@polidec.ind.br
Rua Santa Catarina, 1584, 
Bandeirantes, Coronel Vivida, PR, CEP: 
85.550-000

CELUS e MB 
Engenharia

PEAD http://www.polidec.ind.br/
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AMBIENTALMENTE 
CORRETAS

CNPJ ESTADO CONTATO TELEFONE E-MAIL ENDEREÇO GESTORA (TRANS-
PORTADORA)

TIPO DE DESTINO SITE

CTR PE CENTRAL DE 
TRAT. RESÍDUOS LTDA 

07.534.580/0001-46 PE Eduardo (81) 4121-0230 eduardo@ctrpe.com.br
Rodovia BR 101 - Norte S/N, Zona Rural 
Km 28,5 - Igarassu- PE, CEP: 53640-000 

MB Engenharia Aterro Classe 1 http://www.ctrpe.com.br/site/

ESSENCIS MG SOLU-
ÇÕES AMBIENTAIS S/A

07.004.980/0001-40 MG
Célia de Paula 
Ribeiro

(31) 3539 - 1739           
cribeiro@essencis.
com.br  

BR 381 Fernão Dias S/n, Morada do 
Trevo,  Betim, MG, CEP: 32600-836

GRI
PET - Coprocessa-
mento; PVC -  
Aterro Classe 1

http://www.biomassa-
br.com/bio/detalhes.
asp?id=128&idatividade=35

ESSENCIS SOLUÇÕES 
AMBIENTAIS S.A.

40.263.170/0009-30 PR
Elisangela Per-
segona

(41) 3614-3050
epersegona@essencis.
com.br

Rua dos Palmenses 4005, Curitiba, SC, 
Distrito Industrial, CEP: 81.450-775

Celus
PET -  
Coprocessamento

http://www.biomassa-
br.com/bio/detalhes.
asp?id=128&idatividade=35

FUNDAÇÃO PROAMB 
- UNIDADE DE BLEN-
DAGEM

91.987.024/0002-12 RS José de Bem (51) 3370 -1059
 jose.bem@proamb.
com.br

Av. Getulio Vargas, 7700, Morretes, Nova 
Santa Rita, RS, CEP: 92.480-000    

MB Engenharia
PVC - Aterro  
Classe 1

http://www.proamb.com.br/

HERA SUL TRATAMEN-
TOS DE RESÍDUOS 
LTDA

 07.756.675/0001-04 SC Geisa (47) 3644 - 9506
geisa.vicente@herasul.
com.br

Est Geral Colonia Miranda Km 3,1, Colô-
nia, Rio Negrinho, SC, CEP: 89.295-000

Celus
PVC - Aterro  
Classe 1

https://www.herasul.com.br/

RESICONTROL SOLU-
ÇÕES AMBIENTAIS S.A.

00.957.744/0004-41 SP Vanessa (15) 3235-6900
 vanessa.cruz@estre.
com.br

Avenida Garabed Gananian, 296, Distrito 
Industrial, Sorocaba, SP,  
CEP: 18.087-340

MB Engenharia
PET -  
Coprocessamento

http://www.estre.com.br/

RESICONTROL SOLU-
ÇÕES AMBIENTAIS S.A.

00.957.744/0002-80 SP
Tarsila de A L 
Rodrigues

(12) 3607-2126
 tarsila.rodrigues@
resicontrol.com.br

Estrada Luis Macedo Barroso, S/N, Tre-
membe, Mato Dentro, SP,  
CEP: 12.120-000

MB Engenharia
PVC -  
Aterro Classe 1; 

http://www.estre.com.br/

RECICLADORAS CNPJ ESTADO CONTATO TELEFONE E-MAIL ENDEREÇO OPERADOR LOGÍSTICO MATERIAL SITE

RAPOSO IND. E 
COMÉRCIO DE 
PLÁSTICOS LTDA

62.165.881/0001-58 SP Leadro Tanaka
(11) 4613 - 6000 
Fax: (11) 4613-
6009

vendas@
raposoplasticos.com.br;  
rh@raposoplasticos.
com.br

Estrada Municipal, 341, complemento: 
235, Jardim Santa Isabel, Cotia, SP,  
CEP: 06.709-530

GRI PEAD http://raposoplasticos.com.br/

WISEWOOD SOLUÇÕES 
ECOLÓGICAS S.A.

04.053.268/0001-42 SP

Bruno Igel e 
Luiz Jayme 
Vasconcellos 
Filho

(11) 3183 - 5220   
(11) 4594 - 5813

kazu@wisewood.com.br 
Av Osvaldo Berto, 405, Distrito 
Industrial,  Alfredo Rela, Itatiba, SP,  
CEP: 13.255-405 

GRI PEAD http://www.wisewood.com.br/

RICICLARE INDÚSTRIA 
DE RECICLAGEM DE 
PLÁSTICOS LTDA - 
EPP

26.642.679/0001-06 AL Carlos (82) 9376-6377 
carlos.arnt@riciclare.
ind.br 

Lourival de Melo mota 10a, Prefeito 
Antonio Lins de Souza, Rio Largo- AL, 
CEP: 57100-000

GRI PEAD, PP Não tem site.
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OPERADOR 
LOGÍSTICO

CENTRAL CNPJ ESTADO CONTATO TELEFONE E-MAIL ENDEREÇO SITE

CELUS CASCAVEL 11.581.612/0003-01 PR
Geraldo Alberto 
Vazzoler

(45) 3226 - 2971  
geraldo@
celusambiental.com.br

Rua Guaias, 209 – Lote 11 Quadra 39, Santo Onofre, 
Cascavel, PR, CEP: 85.806-360

http://www.grupotaborda.com.br/
quem-e-celus

CELUS
FAZENDA RIO 
GRANDE

11.581.612/0001-31 PR
Cinthia Chico ou 
Anderson Vazzoler

(41) 3392 - 3389

cinthia@
celusambiental.
com.br  anderson@
celusambiental.com.br

Rua Carlos Eduardo Nichele 2104, Santa Terezinha, 
Fazenda  Rio Grande, PR, CEP: 83.829-004

http://www.grupotaborda.com.br/
quem-e-celus

CELUS PAIÇANDU 11.581.612/0004-84 PR
Aparecido Edival 
Marchi

(44) 3244 - 4263
edival@
celusambiental.com.br

Rua Marechal Castelo Branco, 2520, Jardim Bela Vista, 
Paiçandu, PR, CEP: 87.140-000

http://www.grupotaborda.com.br/
quem-e-celus

CELUS PALHOÇA 11.581.612/0002-12 SC
Cristian Pedrosa 
Soares

(48) 3341 - 5668
cristian@
celusambiental.com.br

Rua Maiza Matarazzo, 49, Ponte do Imaruim, Palhoça, 
SC, CEP: 88.130-655

http://www.grupotaborda.com.br/
quem-e-celus

ETERNAL BOA VISTA 84.527.274/0002-04 RR Juarez Baldoino (92) 3616-4700
juarez@eternalam.
com.br

Rua Amazonas Brasil, 1241, Governador Aquilino Mota 
Duarte (dist.ind.) - Boa Vista

http://eternal.ind.br/

ETERNAL MANAUS 84.527.274/0001-23 AM Juarez Baldoino (92) 3616-4700
juarez@eternalam.
com.br

Rua Guiana Francesa, 01 
Distrito Industrial 2. 
Manaus / AM 
CEP: 69075-778

http://eternal.ind.br/

GRI  ARAGUARI
03.869.232/0010-70  
20.522.676/0001-52 
(Ecolog)

MG

Cissa Cristina 
Teles Lima (34) 3241-6723

ltriangulo.gri@solvi.
com

Rod BR - 050, 700, Margem Esquerda, Distrito 
Industrial - Araguari, CEP: 38446-232

http://www.solvi.com/?s=gri

GRI BETIM 03.869.232/0013-02 MG

Alice Luciana 
Francisco (31) 3597 - 0245 jlbetim.gri@solvi.com

Rua Toledo, 130, Distrito Industrial Jardim Piomont 
Norte - Betim, CEP: 32689-310

http://www.solvi.com/?s=gri

GRI BRASÍLIA 03.869.232/0014-93 DF
Alzira Rafaela 
Santos

(61) 3013 - 6623 jldf.gri@solvi.com QI 02 Lote 34, Ceilândia - Brasília, CEP: 72265-020 http://www.solvi.com/?s=gri

GRI
LAURO DE 
FREITAS

03.869.232/0016-55 BA
Alcebiades Neto  e 
Matheus Pereira

(11)94797 - 7703

ALCEBIADES - 
aepereira.gri@solvi.com         
 MATHEUS -  jlbahia.
gri@solvi.com

Rod. Dr. Maurício, n º 599, Lt. 199 e 200, Qd. Única, 
Itinga - Lauro de Freitas, CEP: 42700-000

http://www.solvi.com/?s=gri

GRI MACEIÓ 03.869.232/0010-90 AL Italo Felipe (82) 3334 - 0108
jlalagogipe.gri@solvi.
com 

Loteamento Canto do Mainá, Rua 0, Quadra 08, 
Número 40 - Maceió, Cidade Universitária, Maceió, AL,  
CEP:  57.073-486

http://www.solvi.com/?s=gri

GRI SERRA 03.869.232/0005-00 ES Mizael Ribeiro
(27) 3298 - 3914    
(27) 3298-3919 

jles.gri@solvi.com
Rua Jaburu, 73, Novo Porto Canoa, Serra, ES, CEP: 
29.167-548

http://www.solvi.com/?s=gri
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OPERADOR 
LOGÍSTICO

CENTRAL CNPJ ESTADO CONTATO TELEFONE E-MAIL ENDEREÇO SITE

GRI
VITÓRIA DA 
CONQUISTA

 23.484.576/0001-77 BA
Renato Veiga 
Scardua

(11) 94796-2757
jlconquista.gri@solvi.
com

Rua B, Quadra A, Lotes 23 e 24, Galpão D, Distrito 
Industrial dos Imborés, Vitória da Conquista, BA, CEP: 
45.089-410  

http://www.solvi.com/?s=gri

MB CANOAS 00.126.468/0003-99 RS André Pefatti (51) 3032 - 4433
andre@mbengenharia.
com

Rua Pandiá Calógeras , 804 Niterói, Canoas, RS,� Cep: 
92.120 - 150

http://www.mbengenharia.com/

MB FORTALEZA 00.126.468/0017-94 CE Bruno (85) 99205-3170
alencar@
mbengenharia.com

Rodovia Quarto Anel Viário, 2700 F, Paupina, Fortaleza, 
CE, CEP: 60.873-844

http://www.mbengenharia.com/

MB HORTOLÂNDIA 00.126.468/0004-70 SP Marco Antônio (19) 3845 - 3025     
marco.antonio@mben-
genharia.com

Rua das Acácias 779, Jardim Boa Vista, Hortolândia, 
SP, CEP: 13.187-042

http://www.mbengenharia.com/

MB  JABOATÃO 00.126.468/0016-03 PE Diogo Fernando (81) 3342 - 7883
diogo@mbengenharia.
com

Rua Nossa Senhora do Desterro, 362, Jardim Jordão,  
Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP: 54.320-410

http://www.mbengenharia.com/

MB PASSO FUNDO 00.126.468/0008-01 RS Jorge Oliveira (54) 3315 - 6691
jorge@mbengenharia.
com

Rua Álvares Cabral, 1000, Vila Petrópolis, Passo Fun-
do, RS, CEP: 99.050-070

http://www.mbengenharia.com/

MB SANTA MARIA 00.126.468/0009-84 RS Gabriel Dallaposa (55) 3211 - 1226
antonio@mbengenha-
ria.com

Estrada BR 287 Km 244, 170, Urlândia, Santa Maria, 
RS, CEP: 97.070-790

http://www.mbengenharia.com/

MB VOTUPORANGA 02.142.918/0001-09 SP Patrícia (17) 3845 - 7282
comercial@padol.com.
br

"Rod. Euclides da Cunha, km 535,2  
Zona Rural, Meridiano - SP”

http://www.mbengenharia.com/

Resi DUQUE DE CAXIAS 62.004.692/0008-70 RJ Roberta Durval (21) 3656 - 4005     
roberta.durval@sua-
trans.com

Alameda Presidente Wilson 380, Jardim Primavera,  
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25.215-253 

http://www.grupoambipar.com.br/resi-
-solution/

Resi SÃO PAULO 62.004.692/0001-01 SP Anderson (11) 2086-4750
anderson.ferreira@
suatrans.com.br

Rua Roberto Koch, 41, Vila Independência, SP, CEP: 
04221-060

http://www.grupoambipar.com.br/resi-
-solution/

Supply CAMPO GRANDE 10.533.843/0001-07 MS
Filipe Andrade P. 
Lima

(67) 3373-0104
filipe@ecosupplyservi-
ce.com.br

Avenida Consul Assaf Trad, 2651, Coronel Antonino, 
Campo Grande, MS, CEP: 79.013-545

https://www.supplyservice.com.br/

OLUC CNPJ ESTADO TELEFONE E-MAIL ENDEREÇO TIPO DE DESTINO SITE

ANTONIO HILARIO DE 
SOUZA EIRELI

00.064.368/0001-
13

SC (47) 3433-9091 FILTROVILLE@FILTROVILLE.COM.BR
ROD BR 280, 4425, CORVETA, ARAQUARI, SC CEP: 
89.245-000

Rerefino www.filtroville.com.br/

LWART 
LUBRIFICANTES LTDA

46.201.083/0001-
88

SP
(14) 3269 - 5000

CONTABIL@LWART.COM.BR
ROD JULIANO LORENZETTI, 9KM270, DISTRITO 
EMPRESARIAL LUIZ TRECENTI, LENCOIS PAULISTA, 
SP, CEP: 18.685-900

Rerefino http://www.lwart.com.br/site/content/
home/default.asp

LUBRASIL 
LUBRIFICANTES LTDA

49.396.591/0001-
57

SP (19) 3415-9955 coleta@lubrasil.com.br
Rua Olivia Gobbo Nardelli, 141 – Vale do Sol - 
Piracicaba – SP, CEP: 13406-005

Rerefino http://www.lubrasil.com.br/

ETERNAL - INDUSTRIA, 
COMERCIO, SERVICOS 
E TRATAMENTO 
DE RESIDUOS DA 
AMAZONIA LTDA

84.527.274/0001-
23

AM (92) 3616-4700

eternal@eternalam.com.br
Rua Guiana Francesa, 01, Distrito Industrial 2., 
Manaus / Amazonas, CEP: 69.075-778

Rerefino

http://eternal.ind.br/
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SOBRE O RELATÓRIO
O Relatório Anual de Desempenho 2019 
do Instituto Jogue Limpo resume as princi-
pais informações relativas às operações do 
sistema no referido ano, o que inclui dados 
quantitativos sobre suas atividades, des-
taques no relacionamento com todos os 
integrantes do sistema e as iniciativas de co-
municação com a sociedade. As informações 
financeiras incluídas referem-se unicamente 
ao Instituto Jogue Limpo. Não houve refor-
mulação de dados publicados em relatórios 

anteriores. Exceto quando especificado, os 
dados do Relatório englobam o período 
entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro 
de 2019. Dúvidas, comentários e sugestões 
sobre o documento serão recebidas pelo                                                                             
e-mail contato@joguelimpo.org.br. O con-
teúdo segue as orientações das diretrizes 
GRI Standards, na opção Essencial, sem 
verificação externa. GRI 102-45, 102-46, 
102-48, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53,                          
102-54, 102-56

REFERÊNCIA ÀS DIRETRIZES 
GRI STANDARDS, PACTO  
GLOBAL E ODS
GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVI-
MENTO SUS-
TENTÁVEL

DIVULGAÇÕES GERAIS

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 102:  
Divulgações 
gerais 2016 

102-1 Nome da organização 9

102-2 Atividades, marcas, produtos e 
serviços

9 11, 17

102-3 Localização da sede 9

102-4 Localização das operações 9, 10

102-5 Natureza da propriedade e forma 
jurídica

9

102-6 Mercados atendidos 10

102-7 Porte da organização 9, 30

102-8 Informações sobre empregados 
e trabalhadores

30 8

102-9 Cadeia de fornecedores 23

102-10 Mudanças significativas na 
organização e na sua cadeia de forne-
cedores

9

102-11 Abordagem ou princípio da pre-
caução

23

102-12 Iniciativas desenvolvidas exter-
namente

31

102-13 Participação em associações 31

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVI-
MENTO SUS-
TENTÁVEL

ESTRATÉGIA

GRI 102:  
Divulgações 
gerais 2016 

102-14 Declaração do tomador de de-
cisão sênior

5, 16

ÉTICA E INTEGRIDADE

GRI 102:  
Divulgações 
gerais 2016 

102-16 Valores, princípios, padrões e 
normas de comportamento

5 16

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

GRI 102:  
Divulgações 
gerais 2016 

102-40 Lista de grupos de             
stakeholders

20

102-41 Acordos de negociação coletiva 30 8

102-42 Identificação e seleção de 
stakeholders

20

102-43 Abordagem para engajamento 
de stakeholders

13 4

102-44 Principais tópicos e preocupa-
ções levantadas

13, 58 1, 10, 14

PRÁTICAS DE REPORTE

GRI 102:  
Divulgações 
gerais 2016 

102-45 Entidades incluídas nas de-
monstrações financeiras consolidadas

82

102-46 Definindo o conteúdo do rela-
tório e limites do tópico

82

102-48 Reformulações de informações não houve

102-49 Mudanças no relatório 82

102-50 Período do relatório 82

102-51 Data do relatório mais recente 82

102-52 Ciclo do relatório 82

102-53 Ponto de contato para pergun-
tas sobre o relatório

82

102-54 Opção de acordo com o GRI 
Standards

82

102-55 Sumário de Conteúdo GRI 82

102-56 Asseguração externa 82
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GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVI-
MENTO SUSTEN-
TÁVEL

TÓPICOS MATERIAIS

MATERIAIS

GRI 301:  
Materiais 
2016 

301-2 Materiais usados provenientes 
de reciclagem

45 8, 12

ENERGIA

GRI 302:  
Energia 2016

302-1 Consumo de energia dentro 
da organização

46 7, 8, 12, 13

EMISSÕES

GRI 305:  
Emissões 
2016

305-5 Redução de emissões de 
gases de efeito estufa

45 13, 14, 15

EFLUENTES E RESÍDUOS

GRI 306:  
Efluentes e 
resíduos 2016

306-2 Resíduos, discriminado por 
tipo e método de disposição

48 3, 6, 12, 14

CONFORMIDADE AMBIENTAL

GRI 307: 
Conformida-
de ambiental 
2016

307-1 Não conformidade com leis e 
regulamentos ambientais

Não foram regis-
tradas não con-
formidades e/ou 
multas referentes 
a questões am-
bientais

12, 13, 14, 15, 16

SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

GRI 403:  
Saúde e 
segurança 
ocupacional 
2016

403-3 Trabalhadores com alta 
incidência ou alto risco de doenças 
relacionadas à sua ocupação

30 8, 16

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. Erradicação da pobreza 9. Indústria, inovação e infraestrutura

2. Fome zero e agricultura sustentável 10. Redução das desigualdades

3. Saúde e bem-estar 11. Cidades e comunidades sustentáveis

4. Educação de qualidade 12. Consumo e produção responsáveis

5. Igualdade de gênero 13. Ação contra a mudança global do clima

6. Água potável e saneamento 14. Vida na água

7. Energia limpa e acessível 15. Vida terrestre

8. Trabalho decente e crescimento econômico 16. Paz, justiça e instituições eficazes

17. Parcerias e meios de implementação

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVI-
MENTO SUSTEN-
TÁVEL

TRABALHO INFANTIL

GRI 408: Tra-
balho infantil 
2016

408-1 Operações e fornecedores 
identificados como de risco signifi-
cativo para a ocorrência de trabalho 
infantil

Os riscos de 
trabalho infantil 
na cadeia são 
coibidos desde 
a assinatura de 
contratos, que 
contêm cláusulas 
abordando esses 
temas

3, 8

TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO

GRI 409: 
Trabalho 
forçado ou 
análogo ao 
escravo 2016

409-1 Operações e fornecedores 
identificados como de risco signifi-
cativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo

Os riscos de 
trabalho forçado 
ou análogo ao 
escravo na cadeia 
são coibidos des-
de a assinatura 
de contratos, que 
contêm cláusulas 
abordando esses 
temas.

3, 8
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CRÉDITOS
UMA PRODUÇÃO INSTITUTO JOGUE LIMPO

Rua Debret, 23, salas 410/412, Centro - Rio de 
Janeiro - RJ, CEP 20030-080 
www.joguelimpo.org.br

CONTEÚDO E INDICADORES 
Comunicação Instituto Jogue Limpo

CONSULTORIA GRI, EDIÇÃO E DESIGN 
rpt.sustentabilidade  
www.reportsustentabilidade.com.br

IMAGENS 
Banco de imagens Jogue Limpo/Divulgação

REVISÃO 
Alícia Toffani




