
 
 
 
 

 
 
 

Ciclo de vida mais sustentável 

Como sua inovação pode ser aplicada em nossos negócios                             

(produtos, processos, embalagens) para torná-los mais sustentáveis? 

 

Cuidando do nosso legado 

Fazer mais com menos é um desafio constante para a sociedade. Atualmente, a 

humanidade consome recursos equivalentes a 1,75 planetas Terra por ano. E onde 

estamos nesse desafio? 

Para a AkzoNobel, sustentabilidade é um princípio fundamental que significa empoderar 

as pessoas, melhorando os produtos, processos e embalagens para reduzir nosso 

impacto no planeta e inovar consistentemente para trazer soluções sustentáveis em 

tintas e revestimentos. 

Assim, temos um grande histórico de pioneirismo na introdução de soluções 

sustentáveis em nossas entregas, como resultado de políticas globais que cuidam dos 

aspectos do produto desde a extração da matéria-prima, até a sua disposição final. 

Seguindo um movimento mundial da companhia, a Coral, nossa marca de tintas 

decorativas, foi a primeira, no Brasil, a retirar o chumbo da sua fórmula nove anos antes 

da legislação que exigiu a retirada desta substância no país, em 2009. 

Mais recentemente, inauguramos uma moderna estação de tratamento de efluente de 

alta tecnologia, incluindo membranas de ultra filtração que retém até vírus e bactérias, 

o que resulta em um tratamento de alta qualidade da água. Atualmente, a solução 

permite reutilizar mais de 90% da água em nossos processos e produtos. 

Ainda existem diversas oportunidades para melhorar o uso de recursos materiais em 

toda a cadeia de valor de tintas e revestimentos e reduzir nossa pegada de carbono. 

Continuaremos a fazer nossa parte na transição para uma economia circular, atendendo 

às expectativas financeiras e sociais. 

 

O que entendemos por ciclo de vida mais sustentável? 

Tradicionalmente, tintas e revestimentos são sistemas de produção linear que capturam 

apenas oportunidades óbvias de reciclagem. 

A transformação para um ciclo de vida mais sustentável não se limita apenas à 

reciclagem de elementos da cadeia, mas abrange também oportunidades em fontes 

alternativas para nossas matérias-primas e ampliação da funcionalidade dos produtos 

após seu uso. Isto requer uma mentalidade diferente para reconhecer o potencial de 

soluções circulares, superando obstáculos legais e práticos para propor novos modelos 

de negócio. A transição para uma economia circular já começou na AkzoNobel com 



 
 
 
 

 
 
diversas políticas globais,  mas acreditamos que a sua solução pode contribuir ainda 

mais para o nosso negócio. 

 

Uma cadeia de valor de oportunidades 

Temos nos empenhado para sermos mais engenhosos, inventivos e sustentáveis a fim 

de otimizar o ciclo de vida de materiais e de nossas soluções. Sua ajuda é fundamental 

para irmos além. Juntos, vamos encontrar novas maneiras de eliminar o desperdício em 

toda a nossa cadeia de valor, adotar fontes alternativas para nossas matérias-primas e 

colaborar com uma economia mais circular. 

 

Pintando o Futuro na AkzoNobel

A AkzoNobel possui a missão global de vender cada vez mais soluções Eco-premium,

que são produtos que possuem melhor desempenho ambiental. A meta de 20% prevista

para 2020 foi superada em 2014 e esse número continua crescendo.

Além disso, temos o compromisso de reduzir as emissões de carbono, para isto temos

produtos como o Intersleek, um revestimento anti-incrustante marítimo que reduz o

consumo de combustível de navios e ainda não utiliza biocida.

Nossos químicos estão engajados para reduzir a pegada carbono de nossas tintas.

Temos o desafio de aumentar o consumo de esmaltes e vernizes a base de água, que

possuem menor emissão de carbono que os produtos à base solvente.

Nós queremos liderar esse processo, e sua solução pode contribuir para isso. Para

saber mais, acesse: https://report.akzonobel.com/2018/ar/sustainability/our-approach-

to-sustainability.html.

 

O que estamos procurando em sua solução

• Sua solução não pode ser apenas uma ideia: ela precisa apresentar uma clara

prova de conceito de que está pronta para ser desenvolvida com esse propósito.

• Contribuir para o ciclo de vida dos materiais sem aumentar outros impactos

ambientais como mudanças climáticas, biodiversidade, toxicidade, etc.

• Ser uma solução inovadora que afeta uma das seguintes áreas:

o Uso de matérias-primas recicladas ou de origem renovável;

o Melhor gerenciamento (redução, manejo, etc) de resíduos de tintas e

revestimentos ou reaproveitamento, por meio de alternativas de reciclagem

ou descarte;

o Embalagens (materiais e ciclo de vida);

o Gestão ou redução da pegada de carbono;

o Impacto positivo na vida das pessoas. 

Não deixe de pensar também em possíveis necessidades que os clientes ainda nem

conhecem. Sua ideia deve nos ajudar a ultrapassar limites e exceder as expectativas

dos clientes - vamos explorar juntos!
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Você tem a solução?

Ajude-nos a proporcionar um papel ativo, às tintas e revestimentos, na transição para a

economia circular, de maneira sustentável e econômica. Vamos trabalhar juntos para

fazer mais com menos!

O que você pode ver em nossa cadeia de valor que não podemos? Você encontrou uma

nova maneira de melhorar a produtividade dos recursos? Sua solução nos ajudará a

oferecer soluções competitivas e mais sustentáveis para nossos clientes?

Compartilhe sua solução agora! Se você acha que sua solução nos ajudará a responder

a questão do desafio, clique no botão "enviar". Responderemos a todos os 

envios e esperamos colaborarmos juntos!

 

Como sua inovação pode ser aplicada em nossos negócios (produtos, 

processos, embalagens) para torná-los mais sustentáveis? 

Certifique-se de adicionar essas datas ao seu calendário: 

28 de Abril de 2020: Encerramento do desafio 

22 de maio de 2020: Você receberá um feedback e será notificado se o seu envio foi 

selecionado! 

Agradecemos pelo seu tempo e esforço. Fique à vontade para navegar por outros envios 

e participar de discussões. Bem-vindo à comunidade! 


