GESTÃO DE PLÁSTICOS:

UM COMPROMISSO COM A MELHORIA CONTÍNUA
Como parte do nosso compromisso com a Responsabilidade Social Corporativa, a Intralox lançou uma iniciativa global e multifuncional para
melhorar continuamente a sustentabilidade ambiental de nossos produtos plásticos. Essa iniciativa é inspirada nos valores de nossa Filosofia
de Negócios e inclui metas específicas e mensuráveis para garantir que possamos oferecer esses benefícios ambientais de longo prazo.

VALORES

Esses valores informarão e orientarão todos os esforços de gestão de plásticos.

Melhoria contínua

Valor para o cliente

Integridade

Melhorar continuamente nossas tecnologias
e operações é essencial para a gestão de
plásticos. Somente através desse processo
iterativo poderemos alcançar nossas metas
de gestão de plásticos.

Nossos produtos e serviços permitem que
nossos clientes produzam mais usando
menos matéria-prima, melhorando a
produtividade e eliminando o desperdício.
A gestão de plásticos continuará a oferecer
esse valor aos nossos clientes.

Nós nos responsabilizaremos usando
métricas claras e objetivas para medir
cuidadosamente nosso progresso no
cumprimento de nossas metas;
e publicaremos essas métricas sempre
que possível.

METAS

Com foco no fim da vida útil, nossos projetos de gestão visam alcançar três objetivos principais.

Criar os melhores produtos com os melhores materiais
A Intralox foi pioneira no desenvolvimento de algumas das esteiras mais duradouras, mais leves e mais higiênicas do mercado.
Cada um desses atributos fornece benefícios ambientais significativos que não seriam possíveis sem o uso de plásticos duráveis
de alta qualidade. E, ao contrário de muitos plásticos industriais, a maioria dos plásticos que a Intralox usa é reciclável.
Estamos trabalhando para oferecer aos nossos clientes mais opções para materiais sustentáveis. Estamos nos estágios iniciais
da busca por maneiras de fornecer materiais fabricados com processos ou materiais que sobrecarreguem menos o meio ambiente,
como plásticos feitos com metano recapturado.
Nosso objetivo de longo prazo é desenvolver materiais e projetos avançados necessários para atender à crescente demanda
de nossos clientes por produtos sustentáveis.

Reduzir o desperdício de plástico na fabricação
A Intralox construiu sistemas globais para minimizar o desperdício na produção de plástico. Em 2019, evitamos o envio de 3.240
toneladas de sucata de plástico para aterros sanitários. Usamos 22% desse refugo para reutilização interna e reciclamos o restante
por meio de um parceiro terceirizado.
Estamos trabalhando para reduzir ainda mais o desperdício na produção de plástico. Nossa recente ativação da Operation
Clean Sweep®, por exemplo, nos ajudará a conter o granulado plástico usado na fabricação de nossas esteiras.
Nossa meta de longo prazo é a criação de um sistema completamente fechado para resíduos de produção de plástico.

Melhorar as soluções de fim de vida útil de nossas esteiras plásticas
A Intralox possui parcerias com empresas de reciclagem estabelecidas para apoiar a reciclagem de esteiras por nossos clientes
nos Estados Unidos e na China.
Estamos trabalhando para melhorar e expandir nossas soluções sustentáveis de fim de vida para todos os clientes da Intralox.
Esse é um desafio complexo, mas já começamos a identificar opções de reciclagem de esteiras fora dos EUA e da China,
e estamos aumentando a conscientização sobre as atuais opções de reciclagem.
Nosso objetivo de longo prazo é garantir que todos os clientes possam utilizar as opções de reciclagem mais eficazes disponíveis.
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Na Intralox, sempre buscamos soluções de longo prazo. Estamos totalmente comprometidos em colaborar
com nossos funcionários, clientes, fornecedores e outras partes interessadas na criação de produtos mais sustentáveis
e processos inovadores na fabricação sustentável.
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