
Setembro/2018

Sygecom Day

Eventos

Gestão de Estoque E mais!

Alternativas para o uso de plástico

Preservação de Recursos Naturais



Entenda o papel da reciclagem 
nessa busca por equilíbrio

A reciclagem de sucatas metálicas é fortemente 

comprometida com a preservação ambiental, 

oferecendo condições inigualáveis na correta 

destinação dos materiais postos em extinção. O 

comércio atacadista de sucatas metálicas 

proporciona economia de recursos hídricos e 

energia elétrica, prolonga a vida útil de aterros, 

preserva reservas minerais, desonera os cofres 

públicos e impulsiona a economia, com a geração 

de negócios e postos de trabalho, tendo, ainda, 

participação superavitária na balança comercial.

Conservar e preservar os recursos naturais são de 

extrema importância para a nossa sobrevivência, 

pois somente com essas medidas, poderemos ter 

a garantia de uma boa qualidade de vida para as 

gerações futuras. Manter os recursos naturais é 

usá-los de maneira econômica e também 

racional, para que dessa forma, os renováveis não 

se acabem por mau uso e os não-renováveis não 

se extingam de forma rápida.

Se toda a população tiver a consciência de que 

conservando e preservando os recursos naturais 

nós todos poderemos ter melhores condições de 

vida, o nosso planeta estará salvo. Assim, as 

gerações futuras não precisarão se preocupar, 

como nós todos estamos preocupadíssimos hoje 

com a situação dos nossos recursos naturais.

As empresas associadas ao INFESFA e SINDINESFA 

realizam desde a coleta, transporte, seleção, 

preparação, até a comercialização dos materiais 

metálicos recicláveis, sendo de comprovada 

relevância ao ciclo da produção sustentável.

O único evento no país sobre gestão de resíduos 

sólidos que acontece em novembro, em São Paulo 

contará com a presença de seminários da ANAP. A 

feira Waste Expo Brasil aborda por completo toda 

a cadeia produtiva de resíduos sólidos no país, 

desde a sua coleta. Esses resíduos variam entre 

domésticos, hospitalares, industriais, da 

construção e demolição ou até mesmo os 

perigosos, passando pelo transbordo, as 

diferentes técnicas de separação, compactação, 

reaproveitamento, reciclagem e até o destino 

final, em aterros sanitários controlados ou para a 

geração de energia limpa.

O congresso acontece entre os dias 21 e 23 de 

novembro no Centro de Eventos Pro Magno, 

bairro Casa Verde, em São Paulo.



O senado do Brasil está analisando o projeto 
de Lei do Senado 92, de 2018, que prevê o fim 
gradual do uso de plásticos em pratos, copos, 
bandejas e talheres descartáveis. A ideia é 
que, em 10 anos, o plástico seja totalmente 
substituído por materiais biodegradáveis em 
itens destinados ao acondicionamento de 
alimentos prontos para o consumo.
A Organização das Nações Unidas (ONU) 
também reforça a necessidade de limpar a 
natureza desse subproduto do petróleo. Eles 
têm a meta de tirar de circulação todos os 
plásticos descartáveis do mundo em cinco 
anos. Para isso, foi lançada a campanha global 
#CleanSeans, - que significa “mares limpos”, 
em português - pedindo, de um lado, a 
limpeza dos oceanos e a criação de políticas 
públicas para a redução do uso do plástico e, 

por outro, que empresas e industrias 
diminuam a produção de embalagens e 
optem por materiais mais sustentáveis.
Esse alerta chega por conta do aumento 
considerável da poluição provocada por esse 
material. A estimativa da ONU é de que oito 
milhões de toneladas de plástico vão parar nos 
oceanos todos os anos. Um milhão de garrafas 
plásticas são compradas no mundo a cada 
minuto e só 9% delas são recicladas.
Entre as principais alternativas para 
substituição do plástico nas embalagens de 
alimentos, o papel cartão tem destaque. Ideal 
para confeccionar caixas e embalagens de 
alimentos, cosméticos, medicamentos e 
bebidas, a matéria prima é originária de fontes 
renováveis, oferecendo ainda inúmeras 
possibilidades de design e impressão.

Saiba mais sobre essa tendência que está 
movimentando o mercado internacional

Papel cartão poderá substituir 
o plástico nas embalagens



O estoque de uma empresa é formado pelos 
produtos finais ou inacabados, que são de 
posse de um agente econômico. O estoque 
corresponde aos materiais utilizados para a 
produção do seu produto ou para suprir as 
necessidades da empresa.  Sendo assim, ter um 
bom controle de estoque e uma gestão 
adequada das compras feitas pela empresa é 
essencial para a sobrevivência do negócio, não 
investindo mais do que o necessário, nem 
mantendo dinheiro preso em mercadoria. Um 
bom planejamento de estoque sempre irá 
aumentar o fluxo de caixa operacional 
disponível.
A falta de informações claras e rápidas impede 
a tomada de decisões assertivas, 
consequentemente, deixando de aproveitar 
boas oportunidades.  Para que seja possível 
estruturar a quantidade de uma melhor forma, 
o empresário deve ter noção do que é possível 
vender, quais as dificuldades, tempo de venda 
e revenda, prazo de pagamento, tudo isso deve 
ser levado em conta para manter sempre a 
rotatividade. Manter o seu estoque bem 
administrado é fundamental, para isso é legal 
que o gestor esteja sempre atualizado sobre o 
mercado em que atua.
Manter um estoque organizado traz inúmeros 
benefícios à sua empresa. Tendo um estoque 
de produtos, você consegue uma redução no 
preço - principalmente se compra grandes 
quantidades dos fornecedores -, economiza no 
custo do transporte e ainda evita atrasos nas 
suas entregas planejadas. Além disso, ter um 
estoque ainda permite melhorar o nível de 
produção e blinda a sua empresa contra o 
aumento dos preços no mercado e contra 
demandas incertas. O controle do estoque tem 

como objetivo básico evitar que falte ou sobre 
mercadoria no armazenamento da empresa, o 
que resulta em prejuízo para o empreendedor. 
Muitas dificuldades enfrentadas com o 
estoque acontecem quando há demanda por 
produtos, mas escassez de estoque, ou 
quando se tem um estoque acumulado, mas 
sem demanda equivalente dos clientes.
Vender mercadorias envolve muitos custos e 
gestão cautelosa para proceder o fechamento 
do processo com lucro. Todos os custos devem 
ser bem administrados, prioritariamente os de 
maior relevância. Os principais problemas que 
podem acontecer pela má gestão dos 
estoques de mercadorias são:
• Falta da mercadoria: isso gera prejuízo pela 
perda da venda e se, caso ocorra 
constantemente, pode levar a perda definitiva 
do cliente;
• Excesso de estoque: por outro lado, o 
contrário exige maior dinheiro de giro, 
consequentemente, aumentando o custo com 
juros e espaço para o armazenamento.
• Má estocagem: o prejuízo também 
acontecerá na liquidação daquilo que ficou 
encalhado, uma vez que a má estocagem 
dificultará a localização rápida dos produtos, 
podendo culminar em perdas de venda, bem 
como facilitar a fraude na empresa.
Para simplificar o acesso ao sistema e regular 
da melhor forma o estoque da sua empresa, a 
Sygecom conta com o aplicativo Sagi Mobile, 
versão mobile do sistema que permite que 
você tenha a sua empresa na palma da mão. 
Esse aplicativo é de uso exclusivo de empresas 
de reciclagem, sucata e gestão de resíduos 
que utilizam o ERP Sagi, da Sygecom 
Informática. 

Gestão do
estoque



Um sistema de gestão é um programa de 
computador que ajuda a cuidar das atividades de 
uma empresa. Ele é um software inteligente que 
tem como objetivo facilitar as atividades do dia a 
dia, automatizando o máximo de processos 
possível. Os resultados apresentados por um 
sistema de gestão extrapolam o caráter financeiro, 
os benefícios podem ser representados por meio de 
diversos indicadores de qualidade.
O mais comum entre os sistemas de gestão é o 
Enterprise Resource Planning (ERP), a evolução da 
planilha de Excel. Ele serve para garantir o controle 
financeiro, fiscal e contábil da companhia, 
agregando informações sobre recebimento de 
receitas, pagamento de despesas e, ainda, levando 
em consideração o custo de tributo em cada uma 
das operações. 

Veja a seguir as razões para uma empresa 
adotar um sistema de gestão: 

1. Informações reunidas e com fácil 

acesso;

2. Despesas organizadas;

3. Planejamento Otimizado;

4. Estoque preciso de materiais;

5. Segurança de Informação;

6. Economia de tempo;

7. Diminuição do retrabalho.

O mais comum entre os sistemas de gestão é o Enterprise Resource Planning (ERP), a evolução 
da planilha de Excel. Ele serve para garantir o controle financeiro, fiscal e contábil da 
companhia, agregando informações sobre recebimento de receitas, pagamento de despesas 
e, ainda, levando em consideração o custo de tributo em cada uma das operações. 

Conheça os principais motivos para adotar um sistema de gestão



As políticas de reciclagem 
de cada país são detalhes 
particulares, uma vez que 
não há algo que regule 
mundialmente o que cada 
país deve fazer com o seu 
lixo. Há países, no entanto, 
que possuem políticas 
fortes no segmento da 
reciclagem. Em países 
como a Indonésia, por 
exemplo, o simples ato de 

jogar uma embalagem no chão é passível de 
punição severa, o que pode acarretar até 
mesmo na prisão do infrator. Entretanto, 
políticas radicais não precisam ser 
necessariamente a solução para que a 
reciclagem seja levada mais a sério na 
sociedade.
Se observarmos, podemos ver que os índices de 
reciclagem mais altos vêm de países com 
políticas fortes de recolhimento, separação e 
tratamento do lixo, aliado a políticas públicas 
de desenvolvimento. Em países de primeiro 
mundo, o investimento em educação 
ambiental é forte e percebido como uma 
maneira de resolver problemas que, muitas 
vezes, ainda nem começaram a preocupar 
governantes de países mais pobres, onde o 
investimento ainda se dá em formas mais 
básicas de melhorias para sua população.
Entre os cinco maiores países recicladores do 
mundo, quatro encontram-se na Europa e, 
dentre esses quatro, três pertencem à União 

Europeia. De maneira geral, os índices de 
reciclagem crescem assim como o aumenta a 
qualidade da vida da população. No entanto, a 
origem das reciclagens é amplamente 
diferente. Os motivos pelos quais a Alemanha 
desponta em primeiro lugar no ranking 
internacional de coleta seletiva de lixo, por 
exemplo, é porque a reciclagem é lei no país, 
sendo instituída formalmente em 1972. 
Segundo a legislação, o cidadão que não 
respeitar a lei da reciclagem pode ser 
submetido a multas.
No Brasil, o mercado de separação do lixo 
tornou-se fonte de renda, fazendo com que 
famílias inteiras tirem seus subsídios mensais 
através da catação e separação de garrafas pet, 
papel, latinhas de alumínio e outros metais.  
Mesmo que o Brasil esteja entre os líderes 
mundiais de reciclagem, ainda há muito a ser 
feito para que isso signifique apenas coisas 
boas para o país.



Ocorreu no sábado dia 06 de outubro o Sygecom Day, 
realizado na pela empresa Sygecom. A gincana contou com 
diversas provas sobre conhecimento geral e entretenimento. 
Durante a competição, foram arrecadados 100 kg de 
alumínio, que será revertido em benefícios para os 
funcionários. A gincana contou com a presença de três 
equipes sendo elas: Sagi Fource, Reciclação e Unidos da 
Sucata. A equipe vencedora do evento foi a Sagi Fource.

Equipe Sagi Fource

Equipe ReciclAção  

Equipe Unidos da Sucata



O QUE: A próxima edição da Waste Expo Brasil terá amplo conteúdo técnico 
no trato de assuntos relacionados a Gestão dos Resíduos Sólidos, Tratamento 
de Sucatas e Recuperação Energética por meio de Resíduos. Além disso, já foi 
confirmado três seminários setoriais no evento sendo eles da ANAP – 
Associação Nacional dos Aparistas, o da ABRECON – Associação Brasileira para 
Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição e o Congresso 
INESFA/SINDINESFA, que irá divulgar depois de quatro anos o detalhado 
Panorama Nacional da Sucata Ferrosa e Não Ferrosa.

ONDE: Centro de Exposições Pro Magno, na cidade de São Paulo.

QUANDO: de 21 a 23 de novembro de 2018.

A SYGECOM INFORMÁTICA atualmente se tornou colaboradora da 
ANAP que é uma instituição sem fins lucrativos de âmbito 
nacional, que congrega empresas que se dedicam ao comércio de 
resíduos de papel (aparas de papel).

FEIPLASTIC 
(Feira Internacional do Plástico) 
O QUE: Com 30 anos de história, a Feiplastic se consagrou 
como a verdadeira feira do plástico atuando como maior 
plataforma de relacionamento entre marcas e 
compradores da indústria plástica.  

ONDE: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 – 
São Paulo – SP.

QUANDO: 8 a 12 de abril de 2019.


