
Indústria Verde – produção e consumo sustentável no 

setor de alimentos e bebidas 

Nome 
Sustainable Consumption & Production for the Food and Beverage Sector 
in Sri Lanka 

Objetivo 

Melhorar o desempenho do setor de alimentos e bebidas no Sri Lanka, 

por meio da promoção de técnicas de produção eficazes e melhores 
práticas de produção sustentável. 

Público-alvo Pequenas e médias indústrias 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Alimentos e bebidas 

Justificativa 

A crescente demanda por recursos naturais provocou, nos últimos anos, 
acentuado aumento no custo das matérias-primas, resultando no 

aumento de custos de produção, ainda mais perceptíveis na indústria de 
alimentos e de bebidas. Em 2008, em meio à crise econômica global, 

houve um desabastecimento de alguns alimentos provocando um forte 
aumento de preços. Esse fenômeno, em parte ligado às transformações 

climáticas pelas quais passamos, foi apenas o alerta para grande parte da 

população mundial, que percebeu a necessidade de buscar mudanças de 
hábitos. Atualmente a sustentabilidade e a necessidade de conservação 

do meio-ambiente estão mais próximas das pessoas e fazem parte da 
pauta de preocupações das empresas. Agrega valor a processos e 

produtos. E é nesse cenário que a produção e o consumo sustentáveis 

vêm ganhando importância e espaço. Tem como foco o uso sustentável 
dos recursos naturais, através do melhor aproveitamento energético, 

menor produção de resíduos e utilização de materiais mais eficientes. 

No projeto da Câmara de Comércio Ceilão, o objetivo foi conscientizar, 
capacitar e apoiar pequenas e médias empresas para implementar uma 
série de práticas produção e consumo sustentáveis. 

Além disso, o projeto foi exemplo de parceria público-privada. Desde a 

promoção da produção sustentável entre as pequenas e médias 
empresas do setor de alimentos e bebidas, o Sri Lanka tem sido capaz de 

fornecer gama de serviços técnicos muito úteis para grande número de 
pequenos negócios, de uma maneira rentável e eficiente através de 

parcerias público-privadas. 

Escopo geográfico Sri Lanka 

Ano de 
implementação 

2009 a 2012 

Descrição dos 

serviços e atividades 

1. Integrar a sustentabilidade ambiental com o crescimento 

econômico e promoção das melhores práticas do SCP entre as 



realizados pequenas e médias empresas: O estabelecimento de parceiras locais 

e internacionais possibilitou o treinamento de formadores nas boas 

práticas de produção e consumo sustentáveis por europeus e indianos. O 
Instituto de Pesquisa de Amsterdã (IVAM) e a Confederação da Indústria 

da Índiay (CII) realizaram formação de formadores, programas 
envolvendo 20 membros do pessoal de organizações parceiras. Os 

programas de treinamento foram realizados em Sri Lanka, Holanda e 

Índia. O treinamento tem sido abrangente e os estagiários tiveram uma 
boa base estabelecida em práticas de produção e consumo sustentáveis, 

bem como metodologias de certificação, gestão integrada, análise de 
ciclo e contratos públicos ecológicos, entre outros. Além disso, foram 

capacitados empresários e colaboradores das pequenas e médias 
empresas para implantação das práticas para produção e consumo 

sustentáveis. 

2. Ajudar as pequenas e médias empresas a cumprir com as 
normas internacionais de segurança alimentar: As exportações do 

Sri Lanka de produtos processados devem respeitar as normas 
internacionais, como a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(HACCP) e ISO 2200:2005 Sistema de Gestão da Alimentação. O projeto 

presta serviços de consultoria para as pequenas e médias empresas para 
que a empresa possa cumprir com as normas e regulamentos que, em 

seguida, aumentam a aceitação de mercado e oportunidades. O primeiro 
projeto trabalha com um número limitado de pequenas e médias 

empresas e depois se estende para um maior número de empresas 
oferecendo assessoria e consultoria. 

3. Criação de Rede empresariais para estímulo à produção e 

comercialização de produtos sustentáveis: Uma das iniciativas que 
estimulou os negócios das empresas participantes foi a criação do 

chamado “Green Business Club”, na província ocidental norte do Sri 
Lanka, em parceria com o Industrial Service Bureau (ISB). Empresas de 

diferentes setores se uniram para fortalecer a cadeia produtiva. Foi criada 

uma plataforma de intercâmbio para a divulgação de casos de negócios 
bem-sucedidos. Também foram estabelecidas ligações entre produtores 

de pequeno e médio porte do setor de alimentos e bebidas locais e 
compradores locais, grandes varejistas, cadeias de varejistas e cadeias de 

hotéis, para criar pressão do mercado para estimular a produção e o 

consumo de produtos sustentáveis. 

4. Realizar avaliações ambientais para a otimização da utilização 

de recursos: O projeto estabeleceu um diálogo contínuo com o meio 
político. Ele também contribui ativamente para a implementação da 

Missão 9, que foca o desenvolvimento sustentável das indústrias do 
Green Lanka Plan, programa que visa integrar o tema “Meio Ambiente” 

no processo de planejamento do desenvolvimento nacional.  

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

Os resultados estimados do projeto contemplam pelo menos 500 PME do 

setor de alimentos e bebidas que adotaram práticas SCP que conduzem a: 

 Significativa redução de consumo de material e aumenta a 

percentagem e volume de materiais reciclados, 

 Melhoria da eficiência energética, 

 Redução do consumo de água, 



 Crescimento no percentual e o volume de água reciclada e reutilizada, 

 Redução de emissões, efluentes e resíduos e aumentar a reciclagem 

de resíduos. 

Impacto econômico 

 Aumento de receitas e lucros, medidas preventivas contra a poluição, e 
adoção de novas e avançadas metodologias. 

Impacto Ambiental 

 Redução de 3,5% no consumo de material, reduzindo resíduos (média 
de 15 empresas). 

 Redução de 10,1% no consumo de energia (média de 17 empresas) 

 Redução de 15,1% no consumo de água (média de 9 empresas) 

 15 pequenos negócios já certificados pela ISO 22000: 2005 Standard 

por vários organismos de certificação 

 55 pequenos negócios concluíram a fase de documentação na íntegra 

e estão em processo de mudança para obter a ISO 22000: 2005 

Capacitação do público-alvo 

 437 pequenos negócios treinados para adotar as melhores práticas de 

SCP; 

 143 pequenos negócios treinados para cumprir com as normas 
internacionais de segurança alimentar; 

Iniciativas políticas 

 Apresentado e discutido estudo sobre as políticas de produção e 
consumo sustentáveis no Sri Lanka para o Governo, departamentos / 

autoridades e os ministérios para identificar em conjunto novos 

instrumentos de melhoria; 

 Elaboração do documento com 08 solicitações do setor e entrega ao 
Ministro do Meio Ambiente, que já foram implementadas; 

 Apoio ativo aos Sistemas de Notificação Verdes Nacionais pelas 

empresas. 

Instituição Executora 

Nome Câmara do Comércio do Ceilão 

País Sri Lanka 

Setor Iniciativa privada – indústria, importação, exportação, agricultura, 
turismo, transporte, engenharia, mineração, serviços de consultoria, 



serviços financeiros, entre outros. 

Clientes Entidades empresariais e empresas associadas à entidade 

Instituições Parceiras 

Nome 

Parceiros Locais: 

 Industrial Technology Institute/Instituto de Tecnologia Industrial; 

 Industrial Service Bureau (ISB); 

 Industrial Development Board (IDB) /Conselho de Desenvolvimento 

Industrial. 

Parceiros internacionais: 

 IVAM Uva BV da Holanda 

 Confederation of Indian Industry (CII) of India/ Confederação da 

Indústria Indiana (CII) da Índia. 

 Comissão Europeia/União Europeia 

Setor Diversos setores 

Papel 

Industrial Technology Institute (ITI): Instituto de Tecnologia 

Industrial atua como membro da equipe de avaliação SCP com 
conhecimentos técnicos específicos em termos de eficiência de água e 

reciclagem.  

Industrial Service Bureau (ISB): Atua como membro da equipe de 
avaliação SCP com conhecimentos técnicos específicos sobre eficiência 
energética.  

Industrial Development Board (IDB): O Conselho de 

Desenvolvimento Industrial atua como membro da equipe de avaliação 
SCP. 

IVAM Uva BV de Amsterdã: Atua no compartilhamento de 
conhecimentos e experiências em ações de consumo e produção 

sustentáveis e na adaptação das empresas às normas internacionais 

de segurança alimentar. Fornece capacitação e treinamento no SCP para 
a equipe do projeto da Câmara de Comércio do Ceilão (CCC) e outros 

parceiros locais. 

Confederation of Indian Industry (CII): Atua no treinamento da 
equipe do projeto sobre gestão ambiental. 

Comissão Europeia: Cofinanciador 



Análise de Aplicabilidade 

Replicação 

No mundo empresarial globalizado de hoje, as atividades de negócios são 
dominadas por empresas multinacionais e nacionais de grande porte. As 

pequenas e médias empresas, que têm menos acesso a financiamento, 
tecnologia e mercado, enfrentam enormes desafios frente à concorrência 

acirrada representada por empresas de grande porte. Nas economias 

desenvolvidas, esses pequenos negócios desempenham um papel 
fundamental na economia nacional, principalmente quando estabelecem 

parcerias com empresas de grande porte enquanto fornecedores, sub-
empreiteiros e prestadores de serviços. Assim, as organizações de 

desenvolvimento de negócios, tais como associações, câmaras, 
sindicatos, entre outros, tem papel crucial na melhoria da competitividade 

e sustentabilidade a longo prazo. Por outro lado, o mundo está 

enfrentando desafios sérios devido ao impacto adverso das mudanças 
climáticas e do aquecimento global, o que é uma grande ameaça, não só 

para a sustentabilidade a longo prazo das empresas, mas também para a 
própria existência da humanidade. Empresas multinacionais e de grande 

porte, que tem acesso aos recursos necessários, do conhecimento e da 

tecnologia já tem práticas adotadas de consumo e produção sustentáveis, 
que minimizam a demanda de recursos naturais escassos, através da 

melhor utilização para maior eficiência de recursos. 

Embora, em geral, sem acesso aos recursos necessários, pequenas 
empresas também têm a responsabilidade de minimizar o impacto 
negativo sobre o meio ambiente através da redução de sua impressão da 

pegada ecológica. 

Quem poderia assumir cada papel? 

 Agente executor – entidades de apoio ao desenvolvimento 
empresarial (associações comerciais, associações de classe, 

demais entidades de apoio). 

 Agentes financiadores – entidades de apoio ou fomento, bancos, 
grandes empresas, governos e órgãos públicos, etc. 

Como poderia funcionar? 

Nos mesmos moldes do modelo da Câmara de Comércio do Ceilão (CCC), 
com pequenas adaptações para adequação à realidade econômica e 

institucional do Brasil. 

Conclusão 

A maioria das empresas de grande porte agora adota o Tripé da 
Sustentabilidade: Pessoas, Planeta e Lucro. People, Planet, Profit 

corresponde aos resultados de uma organização medidos em termos 
sociais, ambientais e econômicos. Em geral são apresentados nos 

relatórios corporativos das empresas comprometidas com o 

desenvolvimento sustentável. Porém, por enquanto, são medições de 
caráter voluntário. As práticas de consumo e produção sustentáveis 

incentivam as empresas a adotar uma abordagem do tripé da 
sustentabilidade. 

O Projeto implementado pela Câmara de Comércio do Ceilão (CCC) é um 
projeto muito bem sucedido, pois tem ajudado grande número de 



pequenas e médias empresas na adoção das melhores práticas de 

produção e consumo sustentáveis. 

O projeto incentiva a parceria público-privada, e tem demonstrado 
amplamente que as pequenas e médias empresas podem alcançar êxito 

em seus objetivos empresariais sem esquecer-se de sua responsabilidade 
ambiental e social. 

Poucas câmaras de comércio embarcaram em projetos desta natureza, 

porém, iniciativas como esta são cada dia mais valorizadas por todo o 
mundo. 

 


