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1. A Pragma

 Somos um elo que conecta empresas, trabalhadores, governos, organizações e 

consumidores para tornar o planeta sustentável.

 Estamos conectados aos desafios globais para enfrentamento das mudanças climáticas e 

atuamos conectando segmentos que buscam soluções inovadoras para superar desafios e alavancar 

negócios economicamente viáveis, socialmente inclusivos e ambientalmente sustentáveis.

 Somos especializados na formulação de soluções inovadoras e sustentáveis para logística 

reversa, economia circular e projetos que gerem impacto positivo na sociedade. Envidamos 

esforços para reduzir as desigualdades sociais, valorizar o trabalho dos catadores de materiais 

recicláveis e reduzir o impacto ambiental decorrente da produção de resíduos sólidos. 

 Participamos intensamente da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) e trabalhamos para engajar a sociedade na redução da geração de resíduos e na recuperação 

de materiais recicláveis.

 Temos uma ampla rede de relações com lideranças comunitárias, organizações civis, 

empresas e profissionais de diferentes áreas do conhecimento em todo o Brasil, o que nos dá 

grande capilaridade e maior capacidade para atender nossos clientes. 

 Contamos com profissionais com grande experiência em elaboração, planejamento, execução, 

gestão e avaliação de projetos. Desenvolvemos soluções que transformam vidas e organizações.

Soluções práticas. 
Resultados sustentáveis.
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• Ética é a nossa essência

• Praticamos a responsabilidade social

• Pautamos nossas decisões na sustentabilidade

• Respeitamos a diversidade

• Trabalhamos com comprometimento

• Caminhamos lado a lado com a inovação

• Entregamos resultados com excelência

• Construímos juntos

• Cordialidade é o nosso cartão de visita

 Ser referência como empresa no engajamento da sociedade para a sustentabilidade do 

planeta, impulsionando o desenvolvimento local e apostando em projetos que gerem impacto 

positivo na vida das pessoas.

 Atuar como elo entre empresas, governos, organizações, trabalhadores e consumidores 

na construção de uma cultura economicamente viável, socialmente inclusiva e ambientalmente 

sustentável.

1.1. Missão

1.2. Visão

1.3. Valores
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2. Regulamento do Selo Recupera

2.1. Critérios para utilização

 O Selo Recupera é uma marca fornecida pela Pragma Soluções Sustentáveis, por meio 

do Programa Recupera, para comunicar que a empresa recupera embalagens para a reciclagem, 

conforme determinação legal prevista na Lei Federal 12.305/10, que dispõe sobre a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS). O selo, portanto, é um instrumento de divulgação para as empresas 

que cumprem sua meta legal de recuperação de embalagens.

 O Selo Recupera é resultado de um pleito das empresas parceiras do Programa Recupera, 

que identificaram a necessidade de mostrar para os seus parceiros e consumidores o trabalho 

realizado na recuperação e destinação adequada de embalagens em geral pós-consumo para a 

reciclagem.

 A marca está à disposição das empresas participantes do Programa Recupera, para que 

seja colocada nas embalagens e divulgada nos canais de comunicação da empresa, de forma a 

comunicar aos seus consumidores a respeito dos esforços que vêm realizando para ampliar os 

níveis de reciclagem no país e contribuir com a preservação do meio ambiente.

 Para utilizar o Selo Recupera, é necessário fazer a contratação nacional, por meio do 

Programa Recupera, de recuperação de embalagens em geral pós-consumo.

 Portanto, todas as empresas parceiras do Programa Recupera, que realizam a 

recuperação nacional de suas embalagens, podem utilizar o Selo Recupera, seja em suas 

embalagens ou nos materiais de divulgação da empresa.
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2.2. Validade

2.3. Solicitação

2.4. Obtenção

 Enquanto a empresa parceira do Programa Recupera mantiver a contratação de 

recuperação de embalagens em geral pós-consumo, por meio do Programa Recupera, de forma 

nacional, o Selo Recupera estará disponível.

 Para obtenção do arquivo do Selo Recupera, é necessário formalizar sua solicitação, via 

e-mail, para contato@pragma.eco.br, informando os seguintes dados da empresa que realiza a 

recuperação nacional de suas embalagens em geral pós-consumo:

 O Selo Recupera será entregue, única e exclusivamente, de forma digital, sempre 

acompanhado de um Manual Técnico de Aplicação da Marca. É importante destacar a 

necessidade de cumprir todas as especificações técnicas previstas neste documento.

 Todas as etapas seguintes, como contratação de profissionais de Design Gráfico para 

aplicação da referida marca nas embalagens, bem como orçamentos para impressão e produção, 

são de responsabilidade da empresa que utilizará o selo.

• Nome fantasia

• Razão social

• CNPJ

mailto:contato%40pragma.eco.br?subject=
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2.5. Divulgação da empresa usuária do Selo Recupera

 Ao obter o Selo Recupera, a empresa concorda com a divulgação do seu nome e marca no 

site da Pragma, que informará a lista das empresas que utilizam o Selo.

2.6. Conheça o Selo Recupera



Contato

Site: www.pragma.eco.br

E-mail: dione@pragma.eco.br e juridico3@pragma.eco.br

Endereço: Brasília-DF

http://www.pragma.eco.br
mailto:dione%40pragma.eco.br?subject=
mailto:juridico3%40pragma.eco.br?subject=



