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ESTRUTURA NA ÁREA DE SUSTENTABILIDADE - FIESC

 Gerência de Assuntos de Transporte, Logística, Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Gerente: Egídio Antônio Martorano

contato: martorano@fiesc.com.br; (48) 3231-4302

 Câmara de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Presidente: José Lourival Magri 

contato: camara.ambiental@fiesc.com.br;  (48) 3231-4140

 Comitê Estratégico para a Logística Reversa

Presidente: Albano Schmidt

contato: comite.logisticareversa@fiesc.com.br ;  (48) 3231-4340

 Instituto SENAI de Tecnologia (Ambiental e Logística)

Gerente: Geferson Santos

contato: geferson@sc.senai.br; (47) 3341-2929



AÇÕES INTEGRADAS DA FIESC NA ÁREA SOCIOAMBIENTAL

 Plano de Sustentabilidade para a Competitividade 

da Industria Catarinense

www.fiesc.com.br/sustentabilidade

 Instituto SENAI de Tecnologia:

 Implantação de Programas de Produção Mais Limpa

 Implantação de Programas de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

 BOLSA DE RESÍDUOS FIESC 

www.brfiesc.com.br



 Estudo da Cadeia de Reciclagem

Principais Dificuldades

• Carga tributária elevada;

• Falta de padronização do ISS entre os municípios. 

• Falta de ações governamentais. 

• Falta de instituições que defendam os interesses

da categoria;

• Legislação trabalhista;

• Informalidade (concorrência desleal);

• Conscientização da população para separação dos resíduos;

• Falta de matéria- prima de qualidade na região;

• Ampliação e implantação da coleta seletiva nas cidades; 

• Falta de mão de obra qualificada;

• Segurança (falta de identificação de produtos cortantes);

• Processo de lavação dos resíduos.  

• Custo dos equipamentos para modernização;

• Frete (alto valor combustível);

AÇÕES INTEGRADAS DA FIESC NA ÁREA SOCIOAMBIENTAL



Recomendações

• Desenvolver programas e campanhas de

educação e conscientização da população

para a separação adequada e destinação

correta de resíduos recicláveis;

• Valorizar os resíduos recicláveis, bem como

produtos com conteúdo reciclável;

• Implementar e ampliar a coleta seletiva em todos os municípios

de SC, adotando um modelo “ganha-ganha” de parcerias entre

catadores, cooperativas e prefeituras para que trabalhem de

forma sinérgica;

• Criar mecanismos de incentivo à reciclagem, desde o cidadão

(consumo consciente/preservação de meio ambiente) até

reciclador (com incentivos fiscais e tributários).



OBRIGADO!

Albano Schmidt

Coordenador do Comitê Estratégico 
para Logística Reversa

contato: 
comite.logisticareversa@fiesc.com.br ;  

(48) 3231-4340
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