
Batique Limpo – produção sustentável de tecidos tingidos 

Nome Clean Batik Initiative  

Objetivo 

 Reduzir os impactos ambientais negativos da produção do batique e 

ao mesmo tempo maximizar as receitas para as pequenas e médias 

empresas. 

 Melhorar a condição de trabalho e segurança da produção de batique 

para os trabalhadores. 

Público-alvo 

600 pequenas e médias empresas produtoras de batique em seis 
províncias da Indonésia (Java Ocidental, Java Central, DI Yogyakarta, 

East Java, Sulawesi do Sul, e East Kalimantan) e duas províncias na 
Malásia (Kelantan e Terengganu). 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Indústrias de pequeno e médio porte e artesãos 

Justificativa 

O batique impressiona pela sua beleza e pela carga cultural passada de 
geração em geração. Sua produção manual mantida nos mesmos moldes 

da sua criação agrega valor ao produto e a técnica é diferente de tudo 

que existe no mundo. Enraizada na cultura indonésia, a produção do 
batique conta com um lado nada glamoroso que leva à poluição do meio 

ambiente e à baixa produtividade devido aos problemas de saúde dos 
trabalhadores, decorrente do uso de produtos químicos. Foi com a 

intenção de melhorar os indicadores ambientais da indústria do batique e 
para criar um ambiente de produtores e consumidores conscientes que 

nasceu o Clean Batik Iniciative – Programa de Produção Limpa do 

Batique. 

Escopo geográfico Malásia e Indonésia 

Ano de 

implementação 
2010 a 2013 

Descrição dos 
serviços e atividades 

realizados 

Realização de capacitações dos mais diversos públicos 

envolvidos no Programa: 

 Seleção e treinamento de técnicos dentro das comunidades locais que 

produzem o batique; 

 Realização de treinamentos nas áreas de: gestão de custos ambiental 

orientada, serviço de limpeza, gestão de produtos químicos, 
tecnologia, água e eficiência energética, e corantes naturais; 

 Realização de oficinas de multiplicadores, como forma de desenvolver 

a capacidade de outras partes interessadas relacionadas (ex: Governo, 
outras entidades). 



Introdução de práticas sustentáveis e tecnologias 

ambientalmente amigáveis: 

 Promoção de um conceito de produção mais limpa; 

 Estabelecimento de normas para utilização de água, materiais e 
energia durante as várias etapas do processo de produção de batique; 

 Desenvolvimento e promoção de tecnologias de baixo custo, de fácil 

instalação e operação, e manutenção para as pequenas e médias 
empresas; 

 Substituição de corantes químicos por corantes naturais com o 

objetivo de reduzir a necessidade de tratamento de resíduos; 

 Construção de mercado voltado para o consumo ecofriendly, produtos 

mais amigáveis ao meio ambiente, a fim de acelerar a adoção do 
desenvolvimento sustentável e práticas na produção de batique por 

parte das pequenas e médias empresas; 

 Realização de campanhas de sensibilização para o consumo de batique 
dentro do conceito ambientalmente correto; 

 Realização de ações voltadas para a abertura de novos mercados para 

o batique limpo. 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

Os resultados estimados do projeto contemplam 600 pequenas e médias 
empresas produtoras de batique: 

 Melhoria na saúde e segurança dos trabalhadores; 

 Redução de resíduos sólidos com a troca do uso do corante artificial 

pelo uso corante natural pelas Pequenas e Médias Empresas; 

 Incentivo ao consumo de produtos ecofriendly tanto para varejistas 

quanto para consumidores finais. 

Impacto econômico 

 Redução de 10% nos custos de produção com a adoção do uso de 

corantes naturais; 

 Aumento da produtividade dos trabalhadores e a competitividade das 
PME. 

Impacto Ambiental 

 Redução de 10-50% no consumo de água; 

 Dependendo da tecnologia adotada, 30% – 90% de economia no 
consumo de energia; 

 Minimização da poluição do ar, reduzindo a fumaça através do uso de 

fogões elétricos e otimização das lareiras; 

 25% menos uso de corantes químicos. 



Instituição Executora 

Nome European Business Chamber of Commerce in Indonesia (EKONID) 

País Indonésia e Malásia 

Setor 

A Câmara Empresarial de Comércio Europeia na Indonésia é a maior 

Câmara de Comércio Europeia na Indonésia, com muitos anos de 

experiência na implementação de projetos de energia renovável, meio 
ambiente e desenvolvimento comunitário. 

 Constituição: 1924 

 Abrangência: Alemanha e Indonésia 

 Setor de atuação: Multissetorial 

 O que faz: Representa os interesses comerciais bilaterais das 

empresas associadas indonésias e alemães, e instituições. Age como 
uma interface estratégica entre as economias alemã e indonésia. 

Apoia empresas e instituições de ambos os países na abertura de 
novas oportunidades de comércio e investimento. 

Clientes 
Entidades empresariais, empresas associadas à entidade e Governos da 

Alemanha e Indonésia. 

Tamanho 400 membros 

Instituições Parceiras 

Nome 

 Malaysian-German Chamber of Commerce (MGCC); 

 IHK-Akademie München; 

 Indonesian Cleaner Production Centre (ICPC); 

 Centre for Batik and Handicraft; 

 Comissão Europeia/União Europeia; 

 Sarinah – The Indonesian Emporium. 

Setor 

Malaysian-German Chamber of Commerce (MGCC): Concentra-se 

em ajudar as pequenas e médias empresas a desenvolver as suas 
capacidades de produção e de gestão e na capacitação para a 

internacionalização. 

 Fundação: 1991 



 Abrangência: Malásia e Alemanha 

 Setor de atuação: multissetorial 

 O que faz: Representa os interesses das empresas malaias e 

alemãs. Realiza projetos na área de energias renováveis e 

eficiência energética com foco no leste da Malásia, região que 
concentra grande parte da indústria do batique. 

IHK-Akademie München: Maior Câmara de Comércio na Alemanha 
voltada para Educação e Formação. Destaca-se por sua alta qualidade de 

serviço. É composta por cinco centros de formação e tem cerca de 1.000 

formadores. Todos os formadores possuem competência profissional, tem 
experiência prática e são altamente qualificados em dar treinamentos. 

 Fundação: 1843 

 Abrangência: nacional com atuação em países que produzem produtos 

de interesse das empresas alemãs 

 Setor de atuação: multissetorial 

 O que faz: A Academia IHK fornece suporte, consultas (aprox. 3.000 
por mês) e seminários para empresas na área de energia renovável, 

atividades econômicas sustentáveis, tecnologia ambiental e produção 
mais limpa também. 

Indonesian Cleaner Production Centre (ICPC): Iniciativa do 

Ministério do Meio Ambiente da República da Indonésia, apoiada pelo 
Indonesian – German Environmental Program (ProLH-GTZ) (Indonésia – 

Programa Ambiental Indonésia – Alemanha). É liderado por um Diretor 
Executivo que se reporta diretamente ao Ministro do Meio Ambiente. 

 Fundação: 2004 

 Abrangência: Nacional 

 Setor de atuação: Meio Ambiente 

 O que faz: Facilita, promove, catalisa e implementa ações de produção 

sustentável na Indonésia 

Centre for Batik and Handicraft: Organização não governamental 
para a implementação técnica no âmbito do Departamento de Indústria e 

Comércio da Indonésia, que se reporta a Agência de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Indústria e Comércio. 

 Fundação: 1922 

 Abrangência: Nacional 

 Setor de atuação: Artesanato e Indústria Têxtil 

 O que faz: Atua no fornecimento de informações atualizadas sobre o 

batique e mercado têxtil para os artesãos. 

Sarinah – The Indonesian Emporium: Primeira loja de 



departamentos da Indonésia e a única varejista estatal no País. Sarinah 

começou seus negócios em Jacarta, e desde então se tornou uma 

empresa internacionalmente conhecida. 

 Fundação: 1962 

 Abrangência: Indonésia 

 Setor de atuação: varejo 

 O que faz: Atua com a venda de artigos da Indonésia. Atua com 

exportação, importação, varejo, atacado e distribuição. 

Papel 

Malaysian-German Chamber of Commerce (MGCC): A região leste 

da Malásia concentra grande parte da indústria produtora de batique. É 
uma região que apresenta um desenvolvimento menor que o restante do 

País. O foco no projeto é ajudar as Pequenas e Médias Empresas locais a 
desenvolver suas habilidades, desenvolver métodos de produção 

sustentável e na capacitação para a internacionalização. 

IHK-Akademie: Treinamento e capacitação. Fornece técnicos europeus 
responsáveis pelo repasse de conhecimento. 

Indonesian Cleaner Production Centre (ICPC): Apoio técnico na 
implementação de ações de produção sustentável através de 

sensibilização, gestão do conhecimento, formação, redes, assistência 

técnica e projetos de demonstração. 

Centre for Batik and Handicraft: Promoção e divulgação do Batique e 

atualização dos artesãos. 

Sarinah: Revitaliza e promove a riqueza do artesanato da Indonésia, 
tanto localmente quanto para outras partes do mundo. 

Comissão Europeia: Cofinanciador 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

A inserção de técnicos capacitados nas comunidades locais produtoras de 
batique foi essencial para o sucesso do projeto. Além da formação de 

multiplicadores das técnicas de produção consciente, os técnicos 
puderam vivenciar na prática a importância cultural do batique. Esses 

técnicos formaram consultores locais que ao final do projeto foram 
incluídos no time de consultores da Indonesian Cleaner Production Centre 

(ICPC), e podem ampliar o seu conhecimento para outras empresas que 

ainda não participam do Clean Batik Iniciative (CBI). 

O projeto CBI comercializa em nome das pequenas empresas produtoras 
de batique. Funciona como uma vitrine das Pequenas e Médias Empresas. 
Além de toda a consultoria para a produção sustentável, o projeto auxilia 

no marketing e comercialização dos produtos. As atividades da prática 

são abertas à participação de entidades externas e isso levou a uma 
melhor compreensão dos desafios e potencialidades na implementação 

de uma produção mais limpa. 



A socialização das conquistas com as empresas interessadas é outra 

parte importante do projeto. Todos os materiais e ferramentas de 
treinamento são disponibilizados no site do CBI e podem ser baixados por 

qualquer empresa interessada. A questão ambiental é parte primordial do 
projeto e deve ser levada em conta na reaplicação da atividade. O CBI só 

comercializa produtos de empresas que usam corantes naturais. Isso 

também incentiva que empresas que ainda usam corantes químicos 
migrem sua produção, ou parte dela, para o uso de corantes 

ambientalmente corretos. 

Conclusão 

A busca por harmonia entre o lucro, a sobrevivência das empresas, a 
valorização do ser humano e a preservação do meio ambiente é um 

grande desafio da economia moderna. Este projeto vem mostrar que é 
possível adaptar a importância cultural a técnicas de produção 

sustentável. A economia de recursos e maior produtividade resultaram 

numa produção mais limpa do batique. Este conceito relativamente novo 
foi abraçado pelas pequenas e médias empresas porque trouxe impactos 

diretos no dia-a-dia das empresas com ganhos de eficiência no uso de 
água, materiais e energia, obtidos com a ajuda de tecnologias. 

Foram registrados aumento nos lucros e redução nos acidentes de 

trabalho e na poluição do meio ambiente, e com isso aumento 
significativo na produção. Considerados os maiores poluentes da indústria 

da Indonésia, os corantes químicos utilizados na produção do batique, 
foram substituídos gradativamente pelas empresas participantes do 

projeto. O CBI conseguiu provar que é possível adaptar técnicas 
milenares de produção com técnicas de produção limpa, sem trazer 

prejuízos ao produto, e bem pelo contrário, agregar valor. As Pequenas e 

Médias Empresas aumentaram sua consciência ambiental e viram que o 
sucesso econômico está ligado a boas práticas ambientais. 

 


