
Relatório de Sistema de 

Administração Ambiental

BNW & INDUX



INTRODUÇÃO

• Planejamento: planejar, incluir e identificar os aspectos sócio ambientais e estabelecer metas  
e objetivos.

• Implementação: Sobre treinamento  e controle operacional.

• Checagem: Monitoramento e correção das ações.

• Ação: Rever  e acompanhar o progresso dos processos, ajustando quando necessário



GRUPO XTECH- Quem Somos

• No intuito de melhorar e agilizar a nossa forma de atendimento junto aos 
nossos clientes e colaboradores, foi criado o Grupo Xtech, que tem em seu 
escopo, a união de 2 empresas: Indux e BNW. Cada empresa será 
responsável pelo atendimento de um determinado seguimento de 
mercado, no que tange a partes e peças, componentes eletro eletrônicos e 
equipamentos. Desta forma teremos uma maior flexibilidade e um maior 
leque de produtos, serviços e soluções para atender os nossos clientes, 
com uma melhora constante na qualidade dos produtos e serviços, 
utilizando as mais modernas tecnologias disponíveis do mercado nas áreas 
de automação bancária e comercial, telecomunicações, e reparos em 
partes plásticas, metálicas entre outros.
Em resumo, direcionamos, dependendo de cada item cotado por nossos 
clientes, para uma empresa específica.



BNW

• Importação de componentes eletrônicos, peças, acessórios e 
equipamentos para a ATM, leitoras e impressoras em geral.

• Formada em 2010, possibilitando a venda CIF como a FOB, conforme a 
necessidade e projetos de nossos clientes.

• Possuímos parceiros na Ásia, Europa e América do Norte, desenvolvendo 
projetos e equipamentos alternativos e peças REFURBISHED.



IMPORTAÇÃO – como fazemos

• Poderemos oferecer aos nossos clientes vendas FOB na Ásia, América do 
Norte e Europa. Todo o suporte necessário para a colocação da ordem 
FOB, bem como qualquer informação quanto ao andamento da mesma, 
poderão ser fornecidos também pelo nosso escritório no Brasil.
Isso significa custo operacional mais baixo e também agilidade nas 
informações; seria praticamente o mesmo que uma compra no mercado 
local.

• Desta forma, as opções de compras serão duas: CIF, por nosso intermédio, 
e FOB, através de nossos agentes. Isto faz com que o nosso cliente possa 
decidir o que é mais interessante e atraente na hora da compra.



Formas de Transporte



Implementação: Sustentabilidade em 
aproveitamento de partes e peças de eletrônicos 

• Característica do mercado: 
verificamos a possibilidade de 
oferecer partes, peças 
equipamentos semi novos 
(refurbished), por muitas vezes 
há solicitações de compras de 
itens obsoletos e descontinuados.

• Compramos lotes de 
equipamentos para 
desmontagem e assim fornecer 
os componentes e peças para 
nossos clientes com custo mais 
competitivo, atendendo sua 
necessidade.

• Vantagens:

• Menor descarte de lixo 
eletrônico.

• Reutilização de material em bom 
estado.

• Revitalização de peças em bom 
estado.

• Agilização de prazo de entrega.

• Prestígio de mercado interno.

• Preços competitivos

• Gera novos empregos 
(desmontagem e remontagem)



NOSSOS PROGRAMAS

• Cumprimos a rigor as leis trabalhistas do decreto 5452

• Possuímos Certificado mensal de Regularidade do FGTS (Caixa Econômica 
Federal) – slide 10

• Possuímos mensalmente a Certidão Negativada de Débitos Tributários  
(Procuradoria Geral do Estado) – slide 9

• Não possuímos nenhum tipo de processos trabalhistas por ex funcionários

• Possuímos programas voltados para saúde física e mental dos nossos 
colaboradores.

• Trabalhamos em local seguro, atestado  pelo corpo de bombeiro e com a 
licença de funcionamento sempre válida

• Nossos programas de administração ambiental serão descritos e 
comprovados em seguida.



NOSSOS PROGRAMAS

• Revendemos nossos produtos para empresas que possuem ISO 9000 e 
1400, que garantem que o ciclo de revenda se feche em empresas 

responsáveis ecologicamente.



Integridade 



Integridade

• Não possuímos nenhuma dívida ou sofremos 
quaisquer penalidades, frente ao governo e 
seus orgãos competentes.



Integridade 



Atendimento e Palestras visando a saúde 
mental de nossos colaboradores



Conhecimento Fiscal



Educando para Desempenho de Funções
Diploma Eletricista para nosso 
auxiliar de serviços gerais:



Serviço de Saúde de Qualidade para Todos



Seguro de Vida Colaboradores



Seguro de Vida Colaboradores



Seguro de Vida Colaboradores



LICENÇAS:  BOMBEIRO E FUNCIONAMENTO



GRÁFICOS DE ENERGIA/início do 
acompanhamento agosto/18



Setembro/18



Consumo anual de Energia.

• Dados: Elektro



ENERGIA- METAS DE REDUÇÃO

• Nossa meta é de até 12 meses diminuirmos em25% o consumo 
energético, onde: 

• Recentemente trocamos nossas lâmpadas comuns pelas de LED.

• Usamos a luz do dia, em dias de sol,.

• Apenas uma sala possui ar condicionado na empresa para evitar aumento 
do consumo energético.

• Apresentaremos a diminuição de consumo energético até dezembro/2018 
comprovando que nossas políticas estão sendo aplicadas.

• Responsável: Jenniffer Nocetti



CARBON FOOT PRINT

• No tocante ao cenário de entregas nacionais, medimos nosso carbon foot
print, em 22,40 toneladas de Co2

• Apesar de nossos principais clientes estarem fora de São Paulo, e o carbon
foot print estar diretamente ligado a demanda, o gráfico apresentará 
variações bruscas de um mês para o outro.

• Planejamos diminuir 15% deste número anualmente e não mês a mês , 
aproveitando melhor rotas de distribuição e fazendo  envio de mercadoria 
pelo  Correio, quando houver a possibilidade.

• Nosso plano de correção: para atender a necessidade de compensação de 
CO2,  embutir (R$ 2842,00) na precificação de nossos itens o valor de 
plantio 142 árvores mensais através de da ORG INICIATIVA VERDE. 

• Responsável : Jenniffer Nocetti



GRÁFICO CO2 EM UNIDADE MOLAR
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Sobre Reciclagem e Procedimentos Práticos

• Antes de passar por reciclagem, sulfites são usadas 2 x , para 
documentos não oficias (frente e verso).

• O descarte é feito em lixeiras específicas para reciclagem, bem 
como o papel, vidros, metais e plásticos.

• Descarte de baterias e lixo eletrônico é feito em pontos 
especializados para tais fins.

• Reutilizamos caixas e papelão para embalagens de produtos 
enquanto o material está em estoque.



Circular sobre reciclagem 1

•

• Caros Colaboradores
• Visando facilitar o trabalho da Cooperativa Comércio de Sucatas Arujá. 
• Vamos ao invés de concentrar o lixo reciclável em uma lixeira só, 

providenciamos o set de lixeiras específicas para cada tipo de descarte.
• Lembrando que:
• Restos de comida e bebida devem ser lavados da embalagem no pré

descarte.
• Vidros quebrados devem ser embalados com jornal 
• No caso de entulho, separar e direcionar ao Sr. Ricardo para que este 

encaminhe de maneira acordada com a cooperativa.
• Desencorajamos o uso de canudos plásticos, pois não são recicláveis.
• Desencorajamos uso de embalagens de isopor e talheres plásticos, 

possuímos uma cozinha equipada para reduzir o impacto ambiental.



Circular Interna Reciclagem 2

Caros Colaboradores

Viemos, através desta, agradecer a participação de vossas senhorias na coleta seletiva, 
através da separação e doação dos materiais recicláveis para nossa cooperativa.

Apesar das nossas limitações atuais de espaço físico e capacidade logística 
conseguimos, em 2018, avançar ainda mais no atendimento de nossa região, graças à 
participação de vocês e ao esforço dos incansáveis cooperados da BNW e INDUX que 

transformam dificuldades em motivação, ajudando nossa comunidade através do 
descarte responsável de lixo para o Comércio De Sucatas Arujá, que distribui essa 

coleta em pontos específicos de reciclagem e reuso.



Descarte Responsável de Lixo:

Em Arujá não há um local municipal que receba lixo 
com destino reciclagem, e sim cooperativas que 
vendem esses resíduos para empresas específicas 
para tais fins.



PONTO INTERNO DE 
RECICLAGEM

Internamente separamos o 
lixo produzido e 
semanalmente levamos 
para a cooperativa. 
Atualmente produzimos 
25/30 kg mensais como 
demonstra o gráfico a 
seguir.



Gráfico  do Descarte - Agosto

100% dos nossos descartes de papel  e plásticos são 
destinados para  cooperativas  da região que fazem 
reciclagem  de materiais, bem como vidro e metal.

Mensalmente será conferido para 
controlar e reduzir a produção de lixo.

Início do acompanhamento do 
descarte: 01/08/2018
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Gráfico  do Descarte - Setembro
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RECICLAGEM – implementação dez/2018

• Em busca de operar integralmente segundo nossas políticas de reciclagem 
e reuso de embalagens, para evitar o aumento do descarte de material 
reciclável;

• Implementamos o uso de caixas sem logo da BNW,  para que quando 
distribuídas para nossos clientes, esses consigam reutilizar as mesmas 
dando início ao efeito cascata de reuso.

• Em adição; passamos a exigir de nossos fornecedores o mesmo, reuso de 
embalagens sem logo, para que possamos também reutilizar e passa-las  
para frente. 







Ressalvas

-Algumas exigências de nossos clientes podem nos fazer sair das      

expectativas de diminuição de lixo/energia/CO2:

• Mudança de nossos principais clientes para o interior.

• Exigência de embalagens individuais.

• Solicitação de entregas imediatas, impactando no roteiro 
sustentável.

• Aquecimento da economia e maior demanda de pedidos.



Comunicação 
Fornecedores e 
Clientes

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
REUSE*REDUZA*RECICLE ------- Só imprima esse email em extrema necessidade. 
REUSE*REDUCE*RECYCLE-------Only print this email if it is extremely necessary. 

Ao lado

RODAPÉ DE EMAIL OFICIAL DO 

GRUPO XTECH





Conclusão

• O  Grupo Xtech tem como objetivo atender plenamente as expectativas 
dos nossos clientes, através de produtos e serviços de qualidade que 
atendam o mercado ao mesmo tempo que contribuímos pelo menor 
impacto ambiental, contando com a participação efetiva de nossos 
colaboradores.

• A natureza de nosso trabalho é por si só sustentável, já que recuperamos e 
readaptamos possíveis descartes eletrônicos, resinificando, recuperando e 
colocando de volta em uso pleno de suas funções, gerando menos 
descarte.
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