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Falar da Inalco é falar de inovação, exclusividade, elegância e emoção. Uma empresa que se 

dedica à criação de superfícies MDi de alto valor agregado para os setores de moda, mobiliário, 

arquitetura e design de interiores.

A filosofia empresarial da Inalco está baseada em cinco pilares fundamentais: ética, inovação, 

qualidade, serviço-marketing e sustentabilidade.

Style-in é um conceito que define a identidade da Inalco: um estilo próprio baseado na excelência 

cuja missão é “provocar mudanças através da liderança global em inovação, criando novas 

soluções e tendências tecnológicas e de moda para conquistar o futuro, gerando a maior 

diferenciação e o máximo valor agregado”. Ecoinalco é o compromisso público da Inalco com o meio ambiente e com a sociedade. Inclui 

todos os recursos humanos e tecnológicos que visam prevenir o impacto da atividade, bem como 

a contínua revisão dos processos e investimentos necessários para garantir o desenvolvimento 

sustentável e coerente com os princípios da Inalco.

A Inalco é consciente da importância da contribuição de todos no desenvolvimento de práticas 

responsáveis, que respeitem o meio ambiente e permitem o avanço da sociedade em direção a 

um mundo melhor. 

Como empresa responsável que cresce levando em consideração uma perspectiva sustentável, 

a Inalco considera prioritário o controle ambiental de sua atividade, utilizando todos os meios 

técnicos, humanos e econômicos à sua disposição para prevenir o impacto ambiental que sua 

atividade possa produzir, com o fim de garantir a segurança de seus trabalhadores contra os 

riscos decorrentes desse trabalho.

INTRODUÇÃO ECOINALCO
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POLÍTICA AMBIENTAL

RECICLAGEM E OTIMIZAÇÃO

Todos os resíduos gerados na Inalco são tratados por empresas autorizadas.  95% dos resíduos 

gerados no processo de produção são destinados à reciclagem para a elaboração de outros 

produtos e matérias-primas.

Usando as melhores técnicas disponíveis, reduzimos o consumo de recursos naturais tais 

como água, matérias-primas e energia. A redução, reutilização e reciclagem de resíduos na 

fonte, o planejamento de recursos humanos e a integração da gestão ambiental em todas as 

áreas da empresa fazem parte dos esforços da Inalco para melhorar neste âmbito. 

REDUÇÃO DE EMISSÕES 

A Inalco realiza periodicamente controles rigorosos para reduzir e minimizar as emissões, 

obtendo resultados bem abaixo dos limites estabelecidos pela legislação.

A Inalco utiliza filtros que reduzem a difusão de poeira na atmosfera e outros gases de efeito 

estufa (GEE). Além disso, o desenvolvimento das coleções com espessuras finas reduz e 

minimiza as emissões de GEE, bastante abaixo dos níveis estabelecidos pelo Protocolo de 

Kyoto. Parte dos esforços da Inalco para melhorar neste âmbito.

ECONOMIA DE ENERGIA

A Inalco utiliza gás natural como fonte de energia no processo de cozimento por ser a fonte de 

energia menos poluente.

O investimento em novas tecnologias nos permite obter maior produtividade, reduzindo tanto 

o consumo de energia quanto de recursos naturais no processo de fabricação dos nossos 

produtos.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Além de aproveitar 100% das tintas graças à tecnologia digital, e minimizar a geração de 

resíduos, a tecnologia H2O FULL DIGITAL utiliza água em vez de solventes como base para a 

decoração com tintas e esmaltes. Obtemos, portanto, produtos com a máxima definição sem 

gerar emissões poluentes, reduzindo o consumo de água durante o processo de produção.
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Produto MDi 100% recicláveis 

Utilização de tintas e esmaltes à base de 
água, mais ecológicas e sustentáveis, graças à 

tecnologia H2O Full Digital

Reutilização de entre 35 - 45% das matérias-
primas recicladas

90% do produto final descartado é reutilizado no 
processo produtivo, e 5% em outros processos 

industriais

Reciclagem de 100% de papelão, plásticos e 
metais

OBJETIVOS ATINGIDOS
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Reciclagem de 100% das águas residuais no 
processo de produção.

Redução de 85% nas emissões de gases 
poluentes atmosféricos graças a um sistema 

inovador de filtragem, único nesse setor

Redução de 90% nas emissões de compostos 
orgânicos voláteis graças às tintas à base de 

água

Redução de 40% no consumo de água

Redução de 15% no consumo de gás natural no 
processo de produção
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REDUÇÕES ASSOCIADAS AO 
NOSSO PROCESSO DE PRODUÇÃO

-50% Consumo de argilas

-40/50% Transporte terrestre

-45% Consumo de gás natural

-46% de emissões de CO2 na produção

-40/50% Consumo de diesel e emissões de CO2 
durante o transporte

-60% Consumo de tintas e resíduos 
provenientes das embalagens de tintas 

-70% Papelão para embalagem

-50% Plástico para embalagem

-50% Economia de espaço de estoque das 
peças 

-70% Consumo de água no ciclo de produção 
com a tecnologia H2O Full Digital
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Graças ao sistema de fabricação da Inalco baseado na redução, reutilização e reciclagem de 

resíduos na fonte, pode-se obter os pontos LEED sob Crédito de Baixa Emissão LEED v4 com 

qualquer dos seus produtos.

A Inalco também possui uma Declaração Ambiental de Produto (DAP) /  Environmental Product 

Declaration (EPD), genérica para todo o material MDi, que contém informação ambiental 

completa ao longo de todo o ciclo de vida de seu produto. 

A DAP proporciona informação de forma transparente, com dados objetivos, comparáveis e 

verificados por terceiros, sobre o impacto ambiental do produto durante seu ciclo de vida. Leva 

em conta todo o ciclo de produção, desde a extração das matérias primas, a fabricação, até o 

final da vida útil do produto.

PONTOS LEED E EPD




