
Em busca de passar maior  

confiança ao cliente, a empresa 

Ar Puro trabalhou para conquistar 

certificações de qualidade o que 

comprovaa seriedade dos serviços 

oferecidos. Hoje, já possui três 

certificados diferentes.

Coleta de resíduos 
hospitalares traz 
saúde financeira
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Ji-Paraná, mas segundo Marcelo 
a empresa consegue ir muito além 
dos limites municipais “Além de 
Ji-paraná, atendemos em várias 

cidades de Rondônia e até no Acre, 
onde temos clientes que escolheram 
contratar a empresa pela certeza da 
qualidade do serviço.”

Para Jival Lamota, diretor de 
uma empresa em Ji-Paraná e cliente 
da Ar Puro, esta fornece muito além de 
um serviço prestado à comunidade, a 
empresa traz uma missão de ajudar a 
conservar o meio ambiente. “Nós da 
Colchões Sulflex ficamos 
muito contente de poder 

ter o serviço prestado com uma empresa 
genuinamente rondoniense e de grande 
qualidade de serviço, tendo em seu 
portifólio certificações criteriosas 

de sistemas de controle de 
qualidade de destinação final de 
seus resíduos.” Finalizou Jival.

Marcelo ainda conta 
que não conseguiu tudo isso 
sozinho, ele teve ajuda de um 
sócio e também de outros 
parceiros “Nós tivemos 
algumas dificuldades 
no começo e foi aí que 

entrou o Sebrae para nos 
auxiliar principalmente a 
ganhar credibilidade no 
mercado.” Segundo 
o empreendedor, a 
Ar Puro será 
a única 

Pensando em uma maneira de abrir 
o próprio negócio e também trazer 
soluções para problemas com 

o meio ambiente, Marcelo Cruz teve a 
ideia de iniciar 
a Ar Puro, 
uma empresa 
voltada para 
a coleta, 
tratamento e 
destinação final 
de resíduos 
“Nós criamos 
a Ar Puro 
com a ideia de recolher os resíduos 
finais de hospitais, indústrias, resíduos 
perigos e até mesmo comum. Muitas 
vezes a empresa acaba descartando 
de maneira indevida e viemos com uma 
solução para isso.”

A empresa aberta desde 2012, 
hoje conta com um quadro de 25 
funcionários. A gerente Elaine Hilário 
está na empresa há cinco anos, ela 

conta que foi 
na Ar Puro que 
foi desafiada 
a crescer “Eu 
praticamente 
cresci com 
a empresa, 
foram muitos 
desafios e fui 
a p r e n d e n d o 

aqui como gerir melhor uma empresa, 
sou grata por tudo o que já aprendi e 
ainda vou aprender.”

A empresa 
tem a matriz em 
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Com o Sebraetec ficou acessível 
implementar inovação na empresa

Empreendedor de  
Ji-Paraná investe na 
coleta de resíduos 

hospitalares e encontra 
uma maneira de ajudar 

ao meio ambiente

É um processo no qual uma entidade 

independente denominada Organismo 

de Certificação avalia se determinado 

produto atende às normas técnicas. 

Esta avaliação se baseia em auditorias 

no processo produtivo, na coleta e em 

ensaios de amostras e resulta em um 

parecer positivo.
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Programa de consul-

torias especializadas e cus- 

tomizadas com subsídio.

Pelo programa é pos- 

sível inovar com o acesso à 

mão de obra especializada 

em sete áreas de conhe-

cimento.

empresa no segmento de coleta, 
tratamento e destinação final 
do resíduo a ser certificada com 3 
ISO’s no Brasil, uma grande conquista 
para Marcelo “Isso vai trazer uma 
credibilidade maior para o nosso cliente, 
ele ai ter a certeza que o trabalho que 
fazemos aqui é sério e que ele não terá 
nenhum problema futuro”.

E para tudo isso 
Marcelo contou com 

a ajuda do Sebrae, 
é o que conta a 
analista do Sebrae 
Marcileide Zirondi 
“O Marcelo nos 
procurou para 

fazer melhorias na 
Ar Puro, por intermédio  

do Sebraetec ele 
conseguiu fazer todas 

as assessorias 
que eram 

necessárias antes 
de ter o certificado 
do Iso com um preço 
mais acessível. 
Além de participar 
das palestras e 
cursos oferecidos 
pelo Sebrae. Tudo isso agregou valor 
ao empreendimento dele, hoje ele já 
pode sair na frente de muitos, em uma 
licitação, por exemplo”

Marcelo conta que junto 
com o Sebrae conseguiu encontrar 
ferramentas para levar a empresa para 
outro nível “O empresário encontra 
algumas dificuldades desde o início, 
foi quando eu descobri o que o Sebrae 
oferecia e fui buscar esse conheci-
mento, então percebi que por meio 
deles eu poderia fazer minha empresa 
crescer e é isso que vem acontecendo. 
Sou grato a tudo o que fizeram e fazem 
por mim”.
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