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Sustentabilidade 
combina com 
lucratividade

Quando escolheu o município de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, para erguer seu centro de 
produção e distribuição, em 2003, a Nutriz considerou fatores como a abundância de água, o relevo 
montanhoso e o clima temperado (levando de quebra a beleza do lugar). Situado na serra gaúcha, a 
cidade possui as condições propícias para o cultivo de vegetais delicados, como brócolis e couve-flor, 
pois permitem uma produtividade que chega a duas safras por ano, o dobro da média de São Paulo. Os 
agricultores locais têm tradição neste tipo de cultura.

Especializada no processamento de vegetais supergelados, a empresa paulista se preparou com 
tecnologia de ponta e a experiência de 20 anos de seus sócios no setor para liderar o segmento. Mas, 
só quando já se encontrava em funcionamento, surgiu a questão dos efluentes. Embora trabalhe 
com matéria-prima orgânica e tenha um processo de produção com baixo impacto ambiental, já que
seus produtossão congelados in natura e os processos produtivos sejam limpos, os resíduos, como 
cascas de cebola e sobras de legumes, estavam sendo despejados diretamente no rio que passa pela 
área da fábrica.

Linha de produção: diminuição do impacto ambiental e aumento da lucratividade
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“Nos preocupamos em manter um bom relacionamento com a comunidade local”, explica Newton 
Rocha Jr., sócio-diretor da Nutriz. “E temos o cuidado de não causar prejuízos à natureza. Por isso, 
desde o início, fomos atrás de tecnologia adequada para o nosso caso.” Além de pesquisar um 
fornecedor de sistemas de tratamento 
de água e efluentes, os sócios da 
empresa procuraram no mercado a 
melhor forma de financiamento. Com 
a assessoria do gerente da agência 
local do Banco Real, eles conseguiram 
identificar o que precisavam em um 
CDC PJ Socioambiental. “Contatamos 
os seis bancos com que operamos e o 
Real foi o único a dispor de uma linha 
com condições especiais para financiar 
projetos de tratamento de água e de 
resíduos”, informa Newton Rocha Jr.

A linha de crédito escolhida faz parte 
do portfólio de financiamentos 
socioambientais do Banco Real, 
implantado em 2004 para estimular 
iniciativas de pequenas empresas, 
destinado a preservar o meio ambiente 
e a contribuir com o desenvolvimento social. O que chamou a atenção dos sócios da Nutriz foi a 
condição vantajosa da concessão de crédito, diferenciada em relação a um financiamento convencional 
como o de capital de giro. As taxas de juros são menores, há um prazo de carência de três meses e, 

principalmente, não se exige garantia patrimonial. 
“O financiamento está atrelado à apresentação da 
nota fiscal, comprovando o destino do dinheiro 
para a compra de equipamentos para projetos 
socioambientais”, esclarece Newton. Com a orientação 
do gerente do banco, a Nutriz obteve um crédito de 
R$ 90 mil e passou a devolver a água para a natureza 
com resíduos zerados.

Perspectivas de expansão
A boa experiência com este tipo de empréstimo aumentou as perspectivas de expansão para a Nutriz, 
que tem apresentado crescimento de 15 a 17% ao ano desde 2004. Quando decidiram ampliar a 
fábrica e precisaram de um sistema mais adequado de tratamento de efluentes, os sócios buscaram 
novamente a mesma linha de crédito CDC PJ Socioambiental. Também graças ao cuidado demonstrado 
pela empresa e ao grau de confiança estabelecido no relacionamento com o Banco Real, tiveram acesso 
a outras linhas de financiamento corporativo oferecido pela instituição financeira.

A operação da Nutriz tem um importante papel na economia da região de Lagoa Vermelha, onde 
atua em toda a cadeia produtiva, desde o plantio até a distribuição dos legumes congelados (cenoura, 
ervilha, couveflor, espinafre, mandioca, batata e brócolis).

De acordo com Newton Rocha, a empresa organizou um pólo de pequenos produtores, em um raio 
de 150 quilômetros da fábrica. Eles usam parte de suas propriedades para plantar os vegetais para 
a Nutriz, em um sistema de fomento pelo qual a companhia fornece as mudas, adubos e defensivos 
agrícolas e assegura acompanhamento técnico. Eles contam com o constante apoio e desenvolvimento 
tecnológico da Nutriz. O preço é pré-pactuado e a Nutriz tem a garantia de compra. Na fábrica, 150 
colaboradores cuidam do delicado processo de preparação dos legumes para o congelamento.
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Funcionário em ação na Nutriz: equipamentos de tratamento
de efl uentes para cuidar do meio ambiente

“ O que chamou a 
atenção dos sócios foi a 
condição vantajosa da 
concessão de crédito” 
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Além dos vegetais in natura, a empresa vem diversificando 
o portfólio de produtos com uma linha de pratos prontos, 
comercializados por distribuidores e direto da fábrica para 
grandes restaurantes comerciais e restaurantes industriais 
do país.

A experiência da Nutriz mostra que, tendo acesso a 
oportunidades sustentáveis de negócios, é possível conciliar 
os recursos para crescer aos cuidados com o meio ambiente 

e com a comunidade. Além disso, ao envolver os 150 funcionários no processo, a empresa teve a 
oportunidade de capacitá-los para entender e transmitir as práticas de preservação do meio ambiente 
no dia-a-dia.

“ A empresa organizou 
um pólo de pequenos 
produtores, em 
um raio de 150 
quilômetros da fábrica” 

Ficha da Prática

Empresa:
Nutriz

O que faz:
Atua no mercado de alimentos congelados

Prática:
Tratamento de água e efluentes


