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Por mês, são retiradas do meio 
ambiente cerca de 4.800 garrafas 
descartáveis. Em atividade a 
pouco tempo, a fábrica tem 
recebido apoio do Se-
brae em Rondônia 
para o desenvol-
vimento da 
e m p r e -
sa.

Garrafas PET viram 
um bom negócio 
para a natureza e 

empreendedor

http://www.sebrae.ro
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fui desenvolvendo as máquinas. Elas 
agilizam muito no processo de confec-
ção do produto, basicamente tenho um 
equipamento para cada etapa de pro-
dução”, explicou o proprietário.

De acordo com o empreendedor 
são usadas em média oito garrafas pets 
para produzir cada vassoura. A maior 
parte do material reciclado é comprado 
na Associação dos Catadores do muni-
cípio. Com a ajuda da esposa, eles pro-
duzem por mês 600 vassouras.

“Estamos iniciando agora, mas 
nosso produto está tendo boa aceita-
ção. Já conseguimos vender vassouras 
nos municípios de 
Pimenta Bueno, São 
Domingos, Costa 
Marques e Vilhena. A 
vantagem da vassou-
ra de garrafa pets que 
produzimos é a boa du-
rabilidade, o consumi-
dor vai usá-la por pelo menos um ano e 
meio sem que seja necessário trocar”, 
garante Elivandro.

A esposa, Ronaila Raimunda 
Freitas dos Santos, diz que o funciona-
mento da fábrica é um sonho da famí-
lia. E se diz feliz por fazer parte de uma 
atividade que vai além da geração de 
renda, contribuindo diretamente com 
a preservação do meio ambiente.

“Acompanho todas as etapas 
de produção e quando vejo as garrafas 
sendo desfiadas para se transformarem 

em vassou-
ras, penso 
como isso 
está aju-
dando o meio ambiente. 
Sabemos, que muitas 
garrafas dessas vão pa-
rar em rios e igarapés, 
poluindo a natureza e 
causando muitas vezes 
enchentes”, disse Ro-
naila. 

A Eco Vassouras espe-
ra comercializar em breve o 
utensílio em todo estado. A 

falta do código de 
barras no produ-
to tem sido uma 
das dificuldades 
encontradas pelo 
empreendedor. O Sebrae 
em Rondônia, que tem 
como missão apoiar os 
pequenos negócios tem 

auxiliado a empresa nesse processo.

“O Sebrae tem nos apoiado 
em tudo que precisamos. Não sabia 
como adquirir o código de barras, que 
é exigido para a venda nos supermer-
cados. Então, procurei o Sebrae para 
me informar e eles já deram entrada 
no processo por meio do Sebraetec, 
contactando a empresa que fornece. 
Logo poderei vender em diversos es-
tabelecimentos”, finalizou 
Elivandro.

O Sebrae é  
um parceiro que 

apoia os  
pequenos  
negócios.

A empresa Eco Vassouras de 

Pimenta Bueno, retira mensal-

mente do meio ambiente cerca 

de 4.800 garrafas descartáveis, que 

são utilizadas na fabricação de vas-

souras. O negócio sustentável é fonte 

de renda para a família de 
Elivandro Pereira dos Santos, 
proprietário do empreendi-
mento. Em atividade a pouco 
tempo, a fábrica tem recebido 

apoio do Sebrae em Rondônia para o 
desenvolvimento da empresa.

Elivandro Pereira conta que, a 
ideia de montar uma fábrica de vas-
souras de garrafa pet surgiu ainda 
em 2009, quando aprendeu com uma 

colega a fazer o utensílio. Mas só a 
cerca de dois meses conseguiu mon-
tar a fábrica. Sete máquinas auxiliam 
na produção das vassouras. Os equi-
pamentos foram confeccionados 
pelo próprio Elivandro.

 “No começo a minha intenção 
era comprar os maquinários, mas o 
investimento seria muito alto. Então, 
tive a ideia de fazer os equipamentos. 
Busquei na internet as informações e 

É a disponibiliação de inovação 

por meio de serviços customizados 

e especializados em SETE áreas de 

conhecimento: (a) Design; (b) Produti-

vidade; (c) Propriedade intelectual; (d) 

Qualidade; (e) Inovação; (f) Susten-

tabilidade; e (g) Serviços Digitais.

Veja se tem o que procura aqui.
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