
Wrap – minimização ou aproveitamento de resíduos e uso 

eficiente de recursos 

Nome Waste and Resources Action Programme 

Objetivo 

Objetivo Geral: apoiar uma economia verde forte e sustentável, 

resiliente às mudanças climáticas. 

Objetivos Específicos: trabalhar em parceria para minimizar resíduos 
através do design, fazer uso mais eficiente de recursos e maximizar o 

benefício econômico de resíduos que não podem ser evitados. 

Público-alvo Pequena e média empresa e empreendedores individuais 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Indústria (com forte participação do segmento de construção civil), 
comércio, serviços, agricultura, municípios e cidadãos. 

Justificativa 

Grande parte dos recursos naturais essenciais à economia se encontra a 

caminho da escassez. Entretanto, estima-se que 30% da demanda até 
2030 poderia ser suprida por ações de melhoria do desempenho e por 

tecnologias limpas que trariam benefícios ambientais e econômicos. 

Escopo geográfico Reino Unido 

Ano de 
implementação 

2000 

Descrição dos 

serviços e atividades 
realizados 

O programa estabelece parcerias para realização de atividades como: 

 Assistência técnica direta, pela qual um especialista vai à empresa e 

auxilia no processo de mudança, em geral, com foco no diagnóstico e 
também no planejamento de ações; 

 Difusão de informação (web e documentos) sobre boas práticas de 

gestão, casos de sucesso, tecnologias setoriais, entre outras; 

 Financiamentos de vários tipos; 

 Apoio para novos negócios e ampliação/diversificação dos existentes; 

 Capacitação e treinamento especializado; 

 Fornecimento de ferramentas como planilhas e resultados de 

benchmarkings. 

O programa apresenta metodologia própria de aferição dos resultados. 

Dependendo do projeto, há instrumentos específicos de monitoramento e 
um e-mail específico para o tema. São disponibilizados relatórios anuais 

na Internet, mas alguns dados são sigilosos e divulgados apenas para os 



financiadores. 

O programa não tem custos para a empresa que dele usufrui. 

Resultados e 

evidências 
disponíveis 

No período de 2008 a 2011 os principais resultados foram: 

 Redução de emissão de 6,6 milhões t CO2 eq. / ano para atmosfera; 

 Redução de geração de resíduos entre as empresas participantes em 
12,6 milhões t/ ano; 

 Prevenção do envio a aterros de 36 milhões de t/ ano de resíduos 

(redução de £1bilhão (R$ 3,1 bilhões) só com redução das taxas de 

aterro); 

 Economia geral de £ 2,2 bilhões (R$ 6,8 bilhões). 

 Redução de 50% do descarte no meio ambiente de resíduos das 
atividades de construção, demolição e escavação no Reino Unido. 

Instituição Executora 

Nome WRAP 

País Reino Unido 

Setor 

Entidade sem fins lucrativos financiada pelo Departamento de Meio 

Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais do Reino Unido – DEFRA/UK, 
Executiva da Irlanda do Norte, Governo da Escócia, Governo de Gales e 

União Europeia. 

Clientes 
Público diverso, mas voltado prioritariamente para empresas de até 250 
funcionários. 

Tamanho Orçamento anual de R$ 693 milhões (2012) 

Instituições Parceiras 

Nome 

Rede de parceiros interinstitucionais: NISP, Envirowise, Centro de 

Reciclagem e Reutilização, Plataforma de Recursos e Resíduos de 

Construção, Ação de sustentabilidade e Centro de Negócios para 
Eficiência e Descarte de Recursos – BREW. 

Setor 

O WRAP opera a partir de uma ampla rede de parceiros incluindo 

governos nacionais e internacionais, instituições filantrópicas, associações 
comerciais e grupos comunitários espalhados por toda sua área de 

abrangência. 



Papel Diversificado, ligado à missão institucional de cada parceiro. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Embora possa ser considerado custoso para os padrões nacionais (o 

orçamento anual em 2012 foi de R$ 693 milhões), além de dependente 

do aporte contínuo de recursos públicos, o Programa tem vários aspectos 
interessantes do ponto de vista da aplicabilidade para o SEBRAE. 

O escopo do trabalho de apoio técnico presencial é abrangente e 
interessante no sentido de que vai além da mera avaliação tecnológica e 

apoio à implantação de melhorias, para abranger também elementos 

necessários à estruturação de novos negócios, incluindo as agendas de 
estratégia de negócios, marketing e vendas, operações e apoio gerencial. 

O caráter contínuo do Programa é também uma característica 
interessante, muito embora ele se deva essencialmente ao acesso 

permanente a recursos públicos. 

Conclusão 

Há vários elementos no WRAP que podem inspirar uma iniciativa 
brasileira análoga. Entre estes, destaca-se principalmente a formatação 

dos serviços oferecidos, de modo a incluir o apoio à estruturação de 

novos negócios ofertantes de produtos e serviços relacionados ao setor 
de resíduos em seu processo de implementação de melhorias ambientais 

com benefícios econômicos. 

 


