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Mensagem  
do presidente |gri g4-1, g4-2|

“nossos objetivos são  
claros desde a criação  
do inpev: contribuir para  
a conservação do meio 
ambiente e ser referência  
em logística reversa”

a produção agrícola brasileira atingiu 
209,5 milhões de toneladas em 
2015, crescimento de 7,7%, segundo 
o ibge. a alta do dólar favoreceu 
a exportação de commodities e 
os reflexos negativos da taxa de 
câmbio chegaram mais tarde, com a 
importação de insumos. apesar da 
crise generalizada, o pib agrícola foi 
o único que cresceu no país.

na ponta da cadeia agrícola, a 
devolução de embalagens de 
defensivos foi impactada no quarto 
trimestre, e o Sistema campo limpo 
encerrou 2015 com estoques mais 
baixos. entretanto, atentos ao 
cenário de instabilidade apontado 
desde o início do ano, focamos a 
produtividade, o fazer mais com 
menos, e cumprimos nossa meta 
de receber 45.500 toneladas de 
embalagens vazias, contabilizando 
45.537 toneladas em dezembro de 
2015. Os esforços em eficiência e 
produtividade, aliados a um plano 
de ação para a redução de custos, 

contribuíram para uma redução de 
4% no orçamento de 2015.

nossos objetivos são claros desde 
a criação do inpev: contribuir para 
a conservação do meio ambiente e 
ser referência em logística reversa. 
Somado a isso, continuamos em 
busca do autofinanciamento para 
reduzir os custos do Sistema, 
compartilhado entre os elos da cadeia. 
olhamos a questão por diferentes 
vertentes: aumento de eficiência, 
redução de custos e captura de valor. 

em 2015, demos um importante 
passo nessa direção ao iniciarmos 
as atividades da fábrica de tampas 
em taubaté, no interior de São paulo, 
focados em agregar valor no material 
reciclado. a campo limpo tampas 
e resinas plásticas ltda. simboliza 
mais uma ruptura em nossa história.

avançamos ao conseguir 15% 
de redução em nossos custos 
com incineração, que trouxe uma 
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economia anual de quase r$ 1 
milhão. também continuamos o 
trabalho para conseguir reduções 
fiscais. Nossa argumentação de que 
o imposto sobre a circulação de 
mercadorias e Serviços (icmS) das 
embalagens já é tributado na origem 
foi recusada pelo conselho nacional 
de política fazendária (confaz), mas 
acreditamos que há dupla tributação 
e insistiremos em caminhos para 
conseguir a isenção.

atentos à expansão das áreas de 
cultivo no brasil, investimos em 
conhecimento e infraestrutura para 
ampliar a capilaridade do Sistema 
campo limpo, especialmente na 
região de matopiba (maranhão, 
tocantins, piauí e bahia), onde 
inauguramos, em alto parnaíba 
(ma), a nossa terceira central de 
gerenciamento próprio.

padronizamos os recebimentos 
itinerantes e implementamos o 
recebimento de sobras e impróprios. 
atualmente, 24 centrais do Sistema 
campo limpo estão preparadas para 
receber embalagens com sobras de 
produtos. nossa meta é ampliar esse 
recebimento para outras 45 centrais em 
2016 e as demais em 2017. estamos 
trabalhando para que, em 2020, 100% 
das unidades do Sistema (centrais e 
postos) estejam aptas para receber 
embalagens com sobras dos produtos.

o recebimento de sobras atende a 
uma demanda da política nacional 
de resíduos Sólidos (pnrS) – a 
de implementar a logística reversa 
também para esses produtos –, além 
de beneficiar a saúde humana, animal 
e ambiental, pois mitiga os riscos de 
descarte inadequado.

a melhoria contínua de nossa operação 
de transporte e logística reversa em 
2015 obteve êxito com a expansão 
do Sistema de agendamento de 
devolução de embalagens vazias 

(adev), via web, em todas as centrais 
de recebimento com acesso à internet. 
e, para marcar nosso compromisso 
em relação às emissões, aderimos 
ao protocolo climático do governo 
do estado de São paulo, iniciativa 
voluntária para estimular as empresas 
a reduzir emissões de gases do 
efeito estufa (gee) e adotar ações de 
adaptação às mudanças climáticas.

o valor da sustentabilidade está 
na essência do inpev. reciclar 
traz ganhos ambientais, sociais e 
econômico-financeiros, traz valor para 
dentro do Sistema e ajuda na busca 
do autofinanciamento. É para celebrar 
os excelentes resultados do Sistema 
que há 11 anos desenvolvemos 
diversas atividades no dia nacional do 
campo limpo (dncl). comemorado 
em 18 de agosto, já é um marco 
consolidado, com a participação de 
mais de 1 milhão de pessoas desde a 
sua primeira edição.

com foco nas futuras gerações, 
também investimos em educação. 
o programa de educação ambiental 
campo limpo (pea) teve o material 
reformulado em 2015 e ganha uma 
plataforma digital em 2016, ampliando 
seu alcance, levando conhecimento 
transformador e sustentável para a 
comunidade escolar do entorno das 
unidades de recebimento.

continuamos engajados em busca da 
inovação no Sistema campo limpo. 
lançado em novembro, o projeto 
empresarial “Um novo amanhã já! 
como?” vai apoiar nossos objetivos 
estratégicos de médio prazo utilizando 
a experiência adquirida ao longo desta 
caminhada de 14 anos para seguir 
nossa história de sucesso.

o nosso amanhã chegou. e ele 
começa já!

João Cesar M. Rando 
diretor-presidente
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A inovação  
faz parte da 
nossa história
em 14 anos de 
existência, o inpev 
superou inúmeros 
desafios. Abaixo, os 
principais marcos 
desta trajetória.

•�
2001 
criação do inpev
14 de dezembro: 
assembleia de 
instalação, em São 
paulo. o inpev nasce 
tendo como associadas 
sete entidades 
representativas do 
setor e 27 empresas 
fabricantes e 
comercializadoras de 
defensivos agrícolas.

•�
2002 
Sic
com 80 centrais 
de recebimento 
no Scl, entra em 
funcionamento o 
Sistema de informações 
das centrais (Sic), que 
informatiza a operação 
das centrais.

•�
2005 
dncl
18 de agosto: primeiro 
dia nacional do campo 
limpo (dncl), data que 
celebra anualmente os 
resultados da logística 
reversa de embalagens 
vazias de defensivos 
agrícolas no brasil. 
desde então, já envolveu 
mais de 1 milhão de 
pessoas.

•� 
2006 
liderança 
mundial
brasil é líder na 
logística reversa de 
embalagens vazias de 
defensivos agrícolas. 
o Sistema campo 
limpo ganha projeção 
mundial, e o inpev 
torna-se referência.
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MiSSão
contribuir para a preservação 
do meio ambiente e do Sistema 
campo limpo por meio da 
gestão autossustentável 
da destinação final de 
embalagens vazias de produtos 
fitossanitários e da prestação 
de serviços na área de resíduos 
sólidos, com envolvimento e 
integração de todos os elos da 
cadeia produtiva agrícola.

ViSão
Ser reconhecido mundialmente 
como centro de excelência 
na destinação final de 
embalagens vazias de produtos 
fitossanitários e referência 
na prestação de serviços na 
área de resíduos sólidos e em 
autossustentabilidade no brasil.

VALoRES E  
PRinCíPioS 
• Atitude integradora
• Inovação
• Integridade
•  Responsabilidade 

socioambiental
• Segurança

Missão, visão e valores |gri g4-56|

•�
 2008 
campo limpo 
reciclagem e 
transformação  
de plásticos 
•  Criação da Campo 

limpo reciclagem 
e transformação de 
plásticos S.a., empresa 
que fecha o ciclo de 
gestão das embalagens 
dentro da própria cadeia.

•  A lei federal 11.657, de 
16 de abril de 2008, 
institui o dia nacional do 
campo limpo, em 18 de 
agosto, no calendário 
nacional.

•�
2010 
pea
início do programa 
de educação 
ambiental campo 
limpo (pea), voltado 
a estudantes do 
ensino fundamental 
nas escolas no 
entorno das centrais.

•�
2013 
adev e ris
•  Implementação 

do projeto-piloto 
de agendamento 
de devolução de 
embalagens vazias 
(adev), via web, em 
sete centrais.

•  Sistematização 
dos recebimentos 
itinerantes (ris) 
em regiões onde a 
dinâmica produtiva 
não justifica a 
manutenção de uma 
infraestrutura fixa.

•�
2015 
campo limpo tampas 
e recebimento de 
sobras
•  Inauguração da Campo 

limpo tampas e resinas 
plásticas ltda., em taubaté 
(Sp), nova parceira do 
Sistema campo limpo para 
reciclagem das tampas das 
embalagens.

•  Início do recebimento 
de sobras e impróprios 
(produtos fabricados 
e comercializados 
regularmente, mas com 
validade vencida ou avaria 
que impossibilite seu uso).

fabricação da ecoplástica na 
campo limpo reciclagem e 
transformação de plásticos S.a.
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