
Minimização de Resíduos – eficiência produtiva para o 
aumento da competitividade e da sustentabilidade 

Nome East Anglian Waste Minimization In The Food And Drink Industry Project 

Objetivo 
Promover a minimização dos resíduos como forma de melhoria de 

desempenho ambiental, lucratividade e competitividade no setor. 

Público-alvo 
Pequenas e médias (11 das 13 empresas participantes têm menos de 
250 funcionários). 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Alimentos e bebidas 

Justificativa 

O setor de alimentos e bebidas de East Anglia, no Reino Unido, 
representa 70% da economia da região, e produz grande volume de 

resíduos se comparado a outras atividades, além de consumir água e 

energia em grande quantidade. Realizado por meio do estabelecimento 
de um “clube de negócios” na região, o projeto foi motivado pelo 

potencial de reduzir estes impactos, com retorno financeiro e melhoria da 
competitividade dessas empresas. 

Contexto geográfico Reino Unido 

Ano de 

implementação 
2002 

Descrição das 

atividades e serviços 

realizados 

O projeto é realizado conforme as seguintes etapas: 

 Realização de programa de recrutamento com 700 empresas da 
região; 

 Capacitações e treinamentos gerais e específicos; 

 Criação de um banco de dados de iniciativas; 

 Assistência técnica direta às empresas; 

 Criação de clube de negócios (business club) para intercâmbio de 

experiências entre as empresas; 

 Publicação de relatório final; e 

 Realização de conferência de encerramento com as lições aprendidas. 

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

Resultados e Em 13 empresas participantes, foram efetivamente implantadas 115 



evidências 

disponíveis 

medidas, o que equivale a 60% de todas as oportunidades de melhoria 

identificadas, tais como: 

 O “encamisamento” de tanques de vapor e água quente;  

 A colocação de termostatos nos trocadores de calor; 

 A melhoria do design de embalagem. 

A categoria de mudanças que respondeu pela maior contribuição nos 
benefícios identificados foi “matérias-primas”, que possibilitou a 

economia total de mais de £800.000,00/ano (R$2,4 bilhões/ano). 

Outros dados relevantes: 

 Economia geral de £1,1 milhões/ano (R$3,4 milhões/ano) nas 

empresas; e 

 Economia total de recursos naturais (1.390 t/ano), água (70 mil 
m3/ano) e energia (1.170 MWh/ano), além da redução na emissão de 

gases de efeito estufa em 670 t/ano. 

Instituição Executora 

Nome Universidade de Hertfordshire 

País Reino Unido 

Setor Educação – instituição de ensino superior 

Clientes Academia e extensão 

Tamanho 

Com orçamento anual de R$ 597 milhões, a Universidade possui 27.500 
estudantes, 2.500 funcionários, distribuídos em 10 escolas: Artes 

Criativas, Ciência da Computação, Ciências Médicas e da Vida, Direito, 

Educação, Engenharia e Tecnologia, Física, Astronomia e Matemática, 
Humanidades, Negócios, e Saúde e Serviço Social. 

Instituições Parceiras 

Nome 

Dez organizações: Anglian Water, British Standards Institution, Business 

Link Norfolk and Waveney, East Anglian Business Environment Club, 
Environment Agency, Environmental Technology Best Practice 

Programme, EnvirosMarch, Norfolk County Council, e Tesco Stores Ltd. 

Setor 
Empresas, órgãos ambientais, associações de classe e organizações 
normatizadoras, entre outras. 



Papel Apoio técnico e operacional 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

O caráter setorial e local/regional do projeto é característica interessante, 

do ponto de vista de sua replicação por meio do Sebrae no contexto 

brasileiro, havendo também outros elementos na proposta de ação com 
potencial de enriquecimento da iniciativa voltada à agenda dos resíduos, 

como, por exemplo, a formatação de banco de dados de iniciativas de 
melhoria. 

Conclusão 

O setor industrial de alimentos e bebidas é bastante relevante para a 

economia e, ao mesmo tempo, muito sensível a questões ambientais, por 

sua dependência de recursos naturais, principalmente água. Nesse 
sentido, incorporar o conceito de inovação e sustentabilidade na gestão 

estratégica dos pequenos negócios e na mensuração dos resultados 
econômicos é fundamental no cenário atual. O aspecto mais interessante 

do projeto é o seu caráter setorial e local, implementado a partir de uma 
rede estruturada ao redor de uma instituição capaz de prover apoio 

técnico (no caso, uma universidade), e contando com ampla 

participação, inclusive financeira, das próprias empresas que se 
beneficiaram da iniciativa. 

 


