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06 de junho  de 2018 

 
H.E. António Guterres 
Secretário Geral 
Nações Unidas 
Nova York, NY10017 
EUA 
 
Caro Sr. Secretário Geral, 
 

 
A Eco Panplas é uma empresa que foi criada devido aos principios do Pacto Global e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  
 
Viabilizamos a reciclagem de embalagens plásticas contaminadas, que possuem alto poder de 
contaminação ambiental, com benefícios socioambientais e econômicos, através de uma 
tecnologia limpa e ecológica que desenvolvemos ( patente verde) que não utiliza água na 
descontaminação, recupera o plástico e o contaminante sem gerar resíduos. É utilizado solvente 
ecológico liquido que faz a descontaminação junto com a tecnologia, e esse produto é 
recuperado no próprio sistema em circuito fechado voltando limpo. Todos os insumos dos 
resíduos são separados, recuperados e valorizados (plástico, óleo, rótulo) , possibilitando a 
economia circular e evitando risco ambiental. Dessa forma, o plástico da embalagem totalmente 
limpo, pode ser transformado em embalagem novamente, fechando o ciclo da logística reversa. 
 
Produzimos mensalmente com uma unidade produtiva 215 toneladas de plástico contaminando 
com óleo ( 4 milhões de garrafas) , gerando 200 toneladas de plástico descontaminado, 7500 
litros de óleo recuperado. Isso significa em termos de benefícios socioambientais: 7,5 bilhões de 
litros de água preservados do meio ambiente, 215 toneladas de plástico contaminado fora de 
aterros, 306 toneladas a menos de emissão gases efeito estufa, 632 catadores necessários para 
recolher esse volume de material, 75% de economia de energia e evitou-se o uso de 120 mil 
litros de água na produção. Além disso: 
 
• A PNUD (ONU) nos reconheceu em 2017 como uma empresa que contribui para o alcance 
dos Objetivos do Desenvolvimento  Sustentável. Fomos escolhidos finalistas com mais 11 
empresas na fase Nacional do Accelerate2030, programa transnacional de projeção em escala 
para empreendimentos de impacto. 
 Vencedor do 6º Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade, que prestigiou projetos que 
atendem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações 
Unidas (ONU), cuja representante da ONU, Denise Hamu, realizou a entrega do prêmio. 
• Vencedor do premio Eco Brasil 2017, tradicional selo de sustentabilidade empresarial 
País na categoria processo inovador e sustentável, da Amcham Brasil (Câmara Americana de 
Comércio Brasil - Estados Unidos) e jornal Estado de São Paulo.  
• Vencedor do Prêmio Brasil Ambiental da Amcham RJ-ES, na categoria empreendedorismo 
sustentável. 
• Vencedor do Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável 2018 na categoria 
Ambiental. 
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• Campeã do Camp de Ecoinovação: Desafio Água, organizado pela ONU Meio Ambiente e 
Sebrae, com apoio do Green Nation, durante o 8º Fórum Mundial da Água em Brasília 
• Menção Honrosa pela 13ª edição do Prêmio de Conservação e Reúso de Água da Fiesp. 
 
Veja mais em www.facebook.com/ecopanplas  

 
Tenho o prazer de confirmar que a Eco Panplas apoia os dez princípios do Pacto Global sobre 
direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Com esta comunicação, 
expressamos nossa intenção de continuar implementando esses princípios. Estamos 
empenhados em continuar a tornar o Pacto Global e seus princípios parte da estratégia, da 
cultura e das operações cotidianas de nossa empresa e em nos envolvermos em projetos 
cooperativos que promovam os objetivos mais amplos de desenvolvimento das Nações 
Unidas, em particular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Eco Panplas fará uma 
declaração clara desse compromisso com os interessados e o público em geral. 
 
Reconhecemos que um requisito fundamental para a participação no Pacto Global é o envio 
anual de uma Comunicação do Progresso (COP), descrevendo os esforços de nossa empresa 
na implementação dos dez princípios bem como nosso apoio à(s) plataforma(s) 
especializada(s) do Pacto Global na(s) qual/quais nossa empresa vier a se juntar em uma 
data futura. Apoiamos a responsabilidade pública e a transparência e, portanto, nos 
comprometemos a enviar um relatório sobre os progressos dentro de um ano após a adesão 
ao Pacto Global e anualmente a partir de então, de acordo com a política da COP do Pacto 
Global. Isso inclui: 
• Uma declaração assinada pelo diretor executivo, expressando o apoio contínuo ao 
Pacto Global e renovando nosso compromisso contínuo com a iniciativa e seus princípios. 
Esse documento é separado da nossa carta de compromisso inicial para aderir ao Pacto 
Global. 
• Uma descrição das ações práticas (isto é, a divulgação de quaisquer políticas, 
procedimentos e atividades relevantes) que a empresa realizou (ou pretende realizar) para 
implementar os princípios do Pacto Global em cada uma das quatro áreas temáticas (direitos 
humanos, trabalho, meio ambiente, combate à corrupção). 
• Uma medição dos resultados (isto é, o grau em que as metas/indicadores de 
desempenho foram cumpridos, ou outras medições qualitativas ou quantitativas dos 
resultados). 
 

 

 

  Sr.Felipe André de Aquino Cardoso 

  Cargo CEO 

http://www.facebook.com/ecopanplas

