
Termotécnica recebe dois reconhecimentos no Guia Exame de 
Sustentabilidade 2018 

Empresa é premiada como a mais sustentável do setor Químico e como a PME mais 
sustentável do País 

 
O Guia EXAME Sustentabilidade 2018 elegeu a Termotécnica – maior indústria da 
América Latina de transformação de EPS (poliestireno expandido) – a empresa mais 
sustentável na categoria Química e como a PME mais sustentável do Brasil. O destaque 
foi para o Programa Reciclar EPS, que já deu um novo destino a mais de 40 mil toneladas 
de EPS (conhecido como isopor® - marca de terceiro) – um terço de todo o EPS reciclado 
no Brasil.  
 
A notícia foi recebida pelo presidente da Termotécnica, Albano Schmidt, junto com 
integrantes da empresa, em evento que lançou o Guia EXAME Sustentabilidade 2018, 
na manhã desta quinta-feira (22/11), em São Paulo (SP), durante o EXAME Fórum 
Sustentabilidade. 
 
De 179 empresas inscritas no prêmio, 78 foram premiadas. O resultado foi obtido com 
base em uma avaliação criteriosa, análise dos projetos de sustentabilidade e aplicação 
de questionário da Fundação Getúlio Vargas. 
 
Albano Schmidt valoriza o fato de os reconhecimentos estarem alinhados a um dos 
objetivos estratégicos da empresa, que prioriza a “Economia Circular na Prática”. 
“Temos uma atenção especial com a sustentabilidade em nossos processos internos, 
desde a concepção à logística reversa e reciclagem dos produtos. É muito gratificante 
ser reconhecido por uma iniciativa nossa, pensada para a preservação do meio ambiente 
e para a qualidade de vida das pessoas”, destaca.  
 
Os destaques apontados pelo prêmio 
Criado em 2007 pela Termotécnica, o Programa Reciclar EPS é uma antecipação à PNRS 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos). Desde sua criação, a iniciativa pioneira no País 
já deu um novo destino a mais de 40 mil toneladas de EPS, gera cerca de 100 empregos 
diretos, conta com mais de 1,2 mil Pontos de Coleta e 300 cooperativas de reciclagem 
parceiras, o que impacta diretamente mais de cinco mil famílias. Recentemente, a 
empresa passou a disponibilizar também um Ponto de Coleta de EPS para reciclagem no 
galpão da Liga das Escolas de Samba de São Paulo (SP). 
Depois de reciclado, o EPS volta para o mercado e é utilizado para a fabricação de itens 
como: régua escolar, solas de sapato, rodapés, molduras, entre outros. 
O prêmio também destacou a iniciativa da empresa de mudar a matriz energética com 
a substituição do óleo derivado de petróleo por biomassa. A empresa já utiliza, nas 
fábricas de São José dos Pinhais e de Manaus, aparas da indústria moveleira para 
movimentar caldeiras. O projeto está sendo implementado em três fábricas, com 
investimentos de R$ 10 milhões e conclusão em 2020. 
 
Vitórias consecutivas 
O segundo semestre de 2018 está repleto de importantes conquistas para a 
Termotécnica. Além do Guia EXAME Sustentabilidade, a empresa conquistou o Prêmio 



Ser Humano e, pelo quinto ano consecutivo, está entre as “As 150 Melhores Empresas 
para se Trabalhar no Brasil”, segundo ranking publicado pela Revista Você SA. 
 
Sobre a Termotécnica  
A Termotécnica é a maior indústria transformadora de EPS da América Latina e líder no 
mercado brasileiro deste segmento. Produz soluções para Embalagens e Componentes, 
Conservação, Agronegócios, Cadeia de Frio, Movimentação de Cargas e Construção Civil.  
Além do prêmio deste ano, conquistou espaço em 2015 e 2016 no Guia Exame de 
Sustentabilidade. Em 2015, o Guia elegeu a Termotécnica a empresa mais sustentável 
do ano no Brasil na categoria Química e destacou sua atuação na categoria Gestão de 
Resíduos. Além disso, desde 2014, figura entre as 150 Melhores Empresas para Você 
Trabalhar no Brasil, segundo a Revista Você SA. 
Aos 57 anos, tem sua trajetória marcada pelo empreendedorismo, desenvolvimento 
tecnológico e respeito ao meio ambiente. Com matriz em Joinville (SC), possui unidades 
de produtivas e de reciclagem em Manaus (AM), Petrolina (PE), Rio Claro (SP) e São José 
dos Pinhais (PR).  
 
Mais informações: www.termotecnica.com.br. 
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