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Projetos de Responsabilidade Social 
Substituição de papel offset por papel reciclado 

  
Introdução:  
Freqüentemente vemos as pessoas questionando, reclamando da falta de cuidado 
que temos com o meio ambiente. Na verdade a maioria das pessoas tem o hábito de 
dizer que “ninguém” toma uma atitude, mas não se inclui nesse “ninguém”, apesar 
de não fazer nada pelo meio ambiente. 
Analisamos as possibilidades de participação comunitária e concluímos que uma das 
formas eficientes e ao nosso alcance de participarmos seria atuando na preservação 
do meio ambiente e desenvolvemos Projetos de Responsabilidade Social, sendo 
que um deles foi a atenção à reciclagem do lixo (já vínhamos, àquela época, 
trabalhando desde em outro projeto – Reflorestar Unimed , em que estamos 
plantando bosques de árvores nativas da Mata Atlântica em nossa área de atuação). 
Inicialmente optamos por interferir no produto final, ou seja, a partir de novembro de 
2006 começamos a adotar o papel reciclado em nossas unidades e, de janeiro de 
2007, começamos a utilizar os formulários impressos, também em papel reciclado. 
  
Objetivos:  
Substituição de papel offset por papel reciclado sempre que possível em todas as 
unidades da Cooperativa, com isso reduzir o impacto ambiental da confecção de 
papel. 
  
Método:  
Fazer levantamentos em todos os setores da Cooperativa, inclusive o Hospital, da 
utilização de papel e a viabilidade de substituição de papel offset por papel reciclado. 
Entrar em contato com fornecedores e gráficas que fornecem material para nossa 
singular solicitando o estudo para a substituição do papel até então utilizado. 
Organizar reuniões com funcionários explicando a importância do projeto, reduzindo, 
com isso a refratariedade à utilização de um material de aparência diferente do até 
então utilizado. 
Repassar esta orientação aos cooperados e prestadores com o objetivo de, através 
de facilitação por parte da Cooperativa, que estes se engajem na proposta 
ecológica. 
Divulgar em nossos meio de comunicação (Jornal O Marquês, p. ex.) o projeto para 
que não parecesse frente aos nossos usuários que, financeiramente, a Unimed 
Marquês de Valença estivesse tomando tal iniciativa com objetivo de redução de 
custos em detrimento da qualidade da prestação de serviço, mesmo porque, a 
utilização de papel reciclado ainda nos é mais cara que a de papel branco. 
Como o jornal “O Marquês” é um meio de comunicação de propriedade da Unimed 
Marques de Valença, e terá, como uma de suas metas, divulgar o trabalho e seus 
objetivos e, até mesmo estimular a adesão de seus leitores à proposta, o mesmo 
será confeccionado em papel reciclado. 
Com o projeto em andamento entrar em contato com a Federação das Unimed’s do 
Estado do Rio de Janeiro para a aquisição de papel reciclado via Federação para 
que, em compras de maior volume, possamos abaixar os custos da aquisição deste. 
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Desenvolvimento do projeto:  
Em agosto propusemos a confecção do jornal “O Marquês” em papel reciclado, que 
se efetivou já a partir da edição do mês de setembro, como demonstrado: 

Mês Offset Reciclado 
Maio/2006 6.000  
Junho 6.000  
Julho 6.000  
Agosto 6.000  
Setembro  6.000 
Outubro  6.000 
Novembro  6.000 
Dezembro  6.000 
Janeiro/2007  6.000 
Fevereiro  6.000 
Março  6.000 
Abril  6.000 
Maio  6.000 
Total 24.000  54.000 
Tabela 1: tiragem do jornal “O Marquês” de maio de 2006  a maio de 2007. 
  
Em outubro de 2006 fizemos um levantamento retrospectivo do nosso consumo de 
papel offset e impressos, remontando a julho de 2006 conforme tabela 2. 

Mês Consumo (R$) Consumo (un) 

Julho 1.759,10              1.815 

Agosto 2.854,50           2.946 
Setembro 4.324,40           4.463 
Outubro 2.062,50              2.128  
Total 11.000,50             11.352  

Tabela 2: consumo de papel e impressos pela Cooperativa de  
                Julho a Outubro de 2006 
  
Ainda em outubro contatamos nossos fornecedores e, inicialmente, programamos e 
passamos a adquirir papel reciclado a partir de novembro de 2006, conforme tabela 
3, onde demonstramos os dados comparativos entre a aquisição dos dois materiais. 

Mês Consumo (R$) 
offset 

Consumo 
(un) offset 

Consumo 
(R$) 

reciclado 

Consumo 
(un) 

reciclado 

Agosto - - 96,9 5.000 

Setembro  -  -  96,90  5.000 

Dezembro  -  -  807,60  50.000 

Janeiro  -  -  -  - 

Fevereiro  -  -  820,00  50.000 

Março  -  -  -  - 

Abril  -  -  440,00  25.000 

Maio  -  -  -  - 

Total - - 2.261,40 155.000 

Tabela 3: comparativo entre a aquisição dos dois tipos de papel de agosto  
    de 2006 a maio de 2007. 
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Durante os meses de novembro e dezembro dedicamo-nos ao convencimento da 
gráfica que nos fornecia impressos para que mudasse o material para reciclado, 
quando em janeiro de 2007 passamos a utilizar, em sua totalidade, material 
impresso em papel reciclado, como podemos observar os dados tratados em Tabela 
4 que demonstra o consumo de impressos com ambos os materiais de junho de 
2006 a maio de 2007.  

Mês Consumo (R$) 
offset 

Consumo 
(un) ofset 

Consumo 
(R$) 

reciclado 

Consumo 
(un) 

reciclado 

Julho  1.141,00  1.178  -  - 

Agosto  2.328,00 2.402  -  - 

Setembro  4.049,00  4.179  -  - 

Outubro 2.062,50  2.128  -  - 

Novembro  564,00  582  -  - 

Dezembro  3.033,00  3.130 -  - 

Janeiro  -  -  950,00  873 

Fevereiro  -  -  4.512,00  4.147 

Março  -  -  950,00  873 

Abril  -  -  2.018,00  1.855 

Maio  -  -  3.882,00  3.568 

TOTAL 13.177,50 13.599 12.312,00 11.316 

Tabela 4: comparativo entre a aquisição de impressos dos dois tipos de  
     papel de  Julho de 2006 a maio de 2007. 

  
Com o trabalho desenvolvido alguns cooperados começaram a utilizar papel 
reciclado em seus consultórios e recentemente obtivemos a adesão de prestadores. 
O percentual de utilização por parte de prestadores e cooperados não é possível 
mensurar, já que não temos acesso a estas informações. 
  
Conclusões:  
No início tivemos dificuldades na elaboração do projeto, tendo em vista a cultura 
materialista e imediatista de nossa sociedade, além de nossa inexperiência neste 
tipo de atividade. 
As barreiras romperam-se, porém com certa facilidade, sendo abraçado o conceito 
rapidamente pelo público interno que, em função do constante diálogo da Diretoria e 
gerência com este, compreendeu seus objetivos e sentiu-se estimulado em 
colaborar, tornando-se, inclusive, multiplicadores do projeto. 
Hoje entendemos ser o projeto um sucesso, como demonstram as tabelas, 
necessitando ainda que consigamos melhores preços nos matérias reciclados para 
que seja aumentado o número de colaboradores entre cooperados e prestadores, o 
que, talvez, aconteça naturalmente com o aumento do consumo de materiais 
reciclados (redução do valor unitário em detrimento do volume das vendas). 
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Propostas futuras:  
Apesar da reutilização (utilização de material reciclado) entendemos que o ideal é a 
redução no consumo de papel, para tanto estamos investindo em informatização, 
procurando ter o máximo possível de transações eletrônicas e orientando para o 
controle das impressões em papel. 
Para cumprir esta proposta disponibilizamos (em fase de implantação) um site da 
Cooperativa em que reduziremos a confecção de diversos documentos impressos 
em papel, estando, assim, estes documentos à disposição de cooperados, 
prestadores, clientes e colaboradores em meio eletrônico. 
Sedimentação do conceito entre os envolvidos para que a atividade passe a ser 
automática em seu dia a dia. 
  
 
 
Valença, maio de 2007. 
 
 
 
 
 

Márcia Machado Galvão 
Diretora-presidente 
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