
COPAGREM 

PLANO DE AÇÃO GRUPOS DE TRABALHO 
 

GRUPO 3 – SUSTENTABILIDADE 



OBJETIVO DO COPAGREM 

• Unir esforços e fortalecer os diversos setores que 
compõem esta cadeia produtiva, por meio de uma 
maior sinergia e desenvolvimento de ações 
estratégicas, tendo como consequência a melhoria do 
ambiente de negócios e o aumento de 
competitividade. 
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Grupo 3 – SUSTENTABILIDADE 



• Coordenação: ABRE – Associação Brasileira de Embalagem 
 

• Adesão: 

ABRE – ABIGRAF NACIONAL - ABIRP - SINDIPLAST - ABIMFI - ABTG – SBS - BRACELPA  
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PLANO DE AÇÃO – GRUPO 3 - SUSTENTABILIDADE 

• Trabalhar referências, conhecimento e o alinhamento 
frente a questões ambientais relacionadas direta e 
indiretamente ao universo da indústria gráfica.    

OBJETIVO 

• Trabalho inicial por meio do alinhamento de informações 
sobre temas de interesse comum entre as entidades 
envolvidas. 

• 1º passo: Questionário de alinhamento 

PRINCIPAIS AÇÕES 

• Geração de conteúdo e conhecimento RESULTADOS ESPERADOS 

• A definir 

CRONOGRAMA 

(Reuniões, Ações, 
Implementação e Resultados) 
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Análise do Questionário de Expectativas e Temas de Interesse 
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1. Informação e referências sobre desenvolvimento sustentável 

2. Consumo consciente 

3. Mudanças climáticas 

4. Gestão de resíduos / PNRS 

5. Reciclagem 

6. Certificação florestal 

7. Água 

8. Políticas públicas  

9. Biodiversidade 

  

Quais são as interfaces relacionadas ao tema Sustentabilidade hoje 
trabalhadas por sua entidade 
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1. Eventos / Workshops / Congressos internacionais 

2. Treinamentos 

3. Consultoria 

4. Certificação / Selos / Normas  

5. Grupos de Trabalho / Comitês / Câmaras 

6. Documentos referenciais / Posicionamentos setoriais 

7. Boletins informativos 

  

De que forma estes temas são trabalhados 
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1. Atuação responsável  

2. Gestão de resíduos / Reciclagem / Padronização do produto reciclado 

3. Logística reversa /Coleta seletiva 

4. Gestão de pessoas  

5. Uso da terra / Biotecnologias / Produtos químicos  

6. Mudanças climáticas 

7. Políticas públicas para o desenvolvimento sustentável 

8. Produção limpa 

9. Embalagem sustentável 

  

Em sua visão quais são os principais temas relacionados à sustentabilidade 
que de alguma forma impactarão o seu setor num intervalo de 15 anos? 
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1. Logística reversa / Coleta seletiva 

2. Desenvolvimento sustentável 

4. Água / Poluição  

5. Recursos para abastecimento da sociedade 

6. Educação / Responsabilidade individual e compartilhada do consumidor 

7. Inclusão social 

  

Em sua visão quais são os principais temas relacionados à sustentabilidade 
que de alguma forma impactarão a sociedade? 
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Temas Setoriais Específicos 

 

1. Logística reversa / Coleta seletiva / 
Reciclagem 

2. Produção limpa 

3. Políticas Publicas acerca de temas 
específicos 

4. Uso da terra / Biotecnologias / Produtos 
químicos 

5. Recursos para abastecimento da sociedade 

Conclusões 

Temas de escopo amplo  

 

1. Políticas Publicas acerca de temas globais 

2. PNRS  

3. Desenvolvimento sustentável 

4. Educação e Consumo consciente 

  



    Grupo 3 – SUSTENTABILIDADE 

Sugestão de encaminhamento: 

Trabalhar com foco nos temas de escopo mais amplo, que atendem a todas as 
entidades envolvidas 

 

Buscar entender os principais pontos a serem trabalhados dentro deste temas 

 

Criar um fórum via internet para o compartilhamento de referências e conteúdo 
sobre os temas  

 

Quando apropriado, nomear um palestrante para participar da reunião do 
COPAGREM ou agendar encontro presencial do grupo para alinhamento de tema 
específico.  


