
Benessenza
CNPJ: 37.527.282/0001-90



 



 



 



 



Material Ano ref. UF Massa comerc. Percentual Massa contrat. Investimento Status

Plástico 2020 RJ 2.300 kg 22% 506 kg R$ 358,80 58%



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



G4-1  Fornecer uma declaração do tomador de decisão mais sênior da organização a respeito da relevância da
sustentabilidade para a organização e a estratégia da organização no que diz respeito à sustentabilidade

A eureciclo é uma solução estratégica de sustentabilidade para a compensação do impacto ambiental gerado pelas embalagens da empresa.
Essa solução é comum e reconhecida em diversas partes do mundo.

G4-8  Relatar os mercados atendidos (inclusive por divisão regional, setores atendidos e por tipos de clientes e de
beneficiários)

Através da parceria com a eureciclo, a Benessenza beneficiou 2 operadores de reciclagem no período deste relatório. Os repasses no período
atingiram operadores em: RJ.

G4-EN27  Extensão da mitigação de impactos ambientais dos produtos e serviços

Através da parceria com a eureciclo, a Benessenza incentiva a coleta, a triagem e a destinação de massas proporcionais aos materiais
embalando seus produtos: 22,0% do Plástico. Sendo que já foram realizados 12,9% do Plástico.



OD4108 - Objetivos de impacto ambiental perseguidos pela organização
São objetivos de impacto ambiental perseguidos pela organização.

Resultado: Prevenção da poluição e gestão de resíduos. Conservação de recursos naturais.

OI6209 - Práticas de gerenciamento do ciclo de vida do produto
A organização possui práticas para gerenciar a vida do produto além do ponto de venda.

Resultado: Remunera a cadeia de reciclagem através da compensação ambiental de suas embalagens.

PD7993 - Tipo de cliente
Tipos de entidades que são compradores ou destinatários dos produtos / serviços da organização

Resultado: Cooperativas e empresas privadas que realizam coleta e triagem de resíduos.

PI2476 - Comunidades servidas
Número de comunidades onde o serviços da organização estavam disponíveis durante o período de relato.

Resultado: 2 cooperativas e/ou operadores privados.



PI5678 - Reduções de resíduos dos serviços vendidos
Quantidade de eliminação de resíduos não perigosos evitada com base na renovação / reutilização / reciclagem da organização como parte do
fornecimento ou desenvolvimento dos produtos / serviços da organização durante o período do relatório..

Resultado: Contratado: 22,0% do Plástico. Realizado: 12,9% do Plástico.

PI7867 - Pagamento a organizações fornecedoras: SME
Valor dos pagamentos a pequenas e médias empresas (PME) que venderam bens ou serviços à organização durante o período de referência.

Resultado: R$ 209,89.

PI8177 - Resíduos não perigosos evitados
Quantidade de reduções de resíduos durante o período do relatório devido aos serviços da organização vendidos.

Resultado: 0,30 t do Plástico.



Plástico

UF   Operador Data NF Nota Fiscal % NF massa  Massa utilizada  Valor investido  

RJ  CRR fev/19 3319 0203 8027 5300 0109 5500 1000 1677 3619 8149 1562 1,16% 43 kg R$ 30,49 

RJ  CRR jun/19 3319 0603 8027 5300 0109 5500 1000 1707 6219 8121 6347 0,73% 42 kg R$ 29,78 

RJ  Ecco Ponto dez/18 3318 1220 0068 0400 0105 5500 1000 0060 0410 0006 0046 0,21% 42 kg R$ 29,78 

RJ  Ecco Ponto dez/18 3318 1220 0068 0400 0105 5500 1000 0060 0410 0006 0046 0,21% 42 kg R$ 29,79 

RJ  Ecco Ponto dez/18 3318 1220 0068 0400 0105 5500 1000 0060 0410 0006 0046 0,21% 42 kg R$ 29,78 

RJ  Ecco Ponto dez/18 3318 1220 0068 0400 0105 5500 1000 0060 0510 0006 0051 0,59% 43 kg R$ 30,50 

RJ  Ecco Ponto dez/18 3318 1220 0068 0400 0105 5500 1000 0060 0910 0006 0093 0,21% 42 kg R$ 29,79 

Meta: 506 kg 296 kg R$ 209,91 



 


