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Um projeto pioneiro por um mundo 
naturalmente mais sustentável.

Acreditamos que a mudança começa dentro das 
empresas, dentro da indústria, de seus produtos 
e das comunidades onde atuam. Por este motivo, 
a Avery Dennison está focada em fazer a mudança 
acontecer. Desafiando a nós mesmos e aos outros para 
ir além e pensar grande para melhorar a qualidade de vida 
de todos.

Em 2015, estipulamos 8 metas globais ambiciosas 
de sustentabilidade até 2025 e a empresa tem o orgulho 
de dizer que estamos, passo a passo, mais perto disso. 
No entanto, existem muitos desafios, entre eles está o 
descarte de resíduos. Em especial, a reciclagem dos 
liners e dos esqueletos, sobras de produção de toda a 
nossa cadeia de valor. Estamos falando de:

Com isso em mente, a Avery Dennison realizou um 
projeto-piloto com a Natura para alcançar a meta 
mundial de reciclagem de resíduos externos no Brasil.

Em conjunto com a Boomera, especializada em 
economia circular, a empresa idealizou um projeto 
pioneiro na indústria no país. A Natura foi a parceira 
escolhida para a implementação do projeto-piloto 
que teve início no primeiro trimestre de 2018.

O programa consiste no descarte correto e na coleta 
de todos os resíduos de autoadesivos da Avery 
Dennison no local em que os rótulos são impressos 
e, na sequência, ao serem aplicados nas embalagens 
dos produtos finais.
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Agora, a intenção é expandir gradativamente para 
outros clientes e marcas. A Boomera ficará responsável 
por gerenciar o armazenamento dos insumos 
da empresa e o encaminhamento às instituições 
recicladoras, que darão novos destinos aos materiais.

“Realmente uma iniciativa inovadora para nossa 
indústria, que promoverá resultados positivos junto 
aos nossos clientes e que servirá, inclusive, de 
benchmarking para outras unidades da Avery Dennison 
pelo mundo”, completa a Cecília.
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“ ”Cecília Mazza
Líder de Sustentabilidade 
Avery Dennison América Latina

Escolhemos a Natura para o 
projeto-piloto por ser, hoje, importante 
referência mundial, preocupada com 
o desenvolvimento sustentável de 
seus negócios.

Interessado?
Entre em contato conosco através 
do ad.br@averydennison.com


