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INFORME SETORIAL: ANÁLISE DE CONJUNTURA 
NACIONAL 

 

 

‘Quero ganhar valorizando os resíduos’ 

Empresa de gestão ambiental, que estreou na Bolsa este ano, quer fazer o lixo industrial voltar 

à cadeia produtiva 

O Estado de S. Paulo 

 

Se na literatura o poeta das “desimportâncias” Manoel de Barros dizia que o que 

é bom para o lixo é bom para a poesia, no mundo dos negócios, Cristina Andriotti, CEO 

do Grupo Ambipar, vê o lixo, ou melhor, os resíduos, com extremo valor para a 

economia. Valorizar o que as empresas produzem de resíduo e retornar isso para a 

cadeia produtiva é a bandeira da companhia, que realizou um dos IPOS de maior 

demanda da história em estreia na B3 – além de estar em franca expansão mundial 

apesar da crise internacional. 

A Ambipar trabalha em duas verticais: environment e response. A primeira é 

focada em soluções para o meio ambiente, com serviços de gestão e valorização de 

resíduos, coleta e transporte e softwares de gestão. A segunda é voltada para soluções 

emergenciais, como serviços de prevenção de acidentes, desinfecção de ambientes e 

resposta a emergências. Ambas tiveram crescimento de receita líquida no terceiro 

trimestre/20. 

A atuação da Ambipar se confunde com a pauta ambiental, o que deu um forte 

ânimo em investidores por se tratar da primeira empresa de gestão ambiental na B3. O 

IPO, em 13 de julho, garantiu R$ 1,08 bilhão para o caixa da empresa. As ações estrearam 

a R$ 29,30 no primeiro pregão. Na última sexta-feira, eram negociadas a R$ 26,50. 

• O lixo é bom para os investimentos? Como convencer os investidores disso? 

Os resíduos têm um super valor e, para qualquer característica, têm uma 

solução. A gente tem uma grande bandeira erguida que é a da economia circular: 

valorizar o resíduo e devolvê-lo para a economia. Vale para qualquer segmento. O lixo 
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doméstico pode virar combustível para abastecer forno de cimenteiras. Cem por cento 

do resíduo hoje gerado pelas indústrias e pelas pessoas têm valor agregado e não 

precisam mais ir para aterros. Mas essa bandeira tem de ser levantada por todos, para 

se preservar o mundo para as futuras gerações. 

• Como a empresa pode avançar sem depender de mais geração de resíduos, 

que vai contra à bandeira de sustentabilidade? 

Não preciso de mais resíduos para crescer. Tentamos entrar em fóruns com 

nossos clientes para ver a forma que eles podem diminuir a geração de resíduos e com 

o que é gerado abastecer, por exemplo, suas próprias caldeiras. Em papel e celulose, 

verificar se as fibras podem ser recuperadas e voltar para o processo produtivo. Nosso 

foco é valorizar mais os resíduos que ainda estão sendo gerados. As nossas duas 

verticais, environment e response, são sinérgicas e complementares. Uma emergência 

química gera bastante resíduos e hoje buscamos não destinar para aterro cada um 

desses acidentes. Mesmo em rodovia ou ferrovia, o objetivo é valorizar e voltar para a 

cadeia produtiva. Quero ganhar dinheiro valorizando, e não administrando, resíduo. 

• Durante a crise, a empresa conseguiu crescer em algumas áreas, como a de 

Response. Isso é passageiro ou deverá permanecer?  

Deve se estender para 2021, até pela chegada da segunda onda (de covid-19). A 

gente continua sendo demandado para descontaminação. O atendimento de 

emergências teve uma pequena desaceleração entre abril e maio, mas voltou com força. 

Seja em emergência no rodoviário ou em dutos, o atendimento cresceu bastante no 

terceiro trimestre e está acompanhando para o quarto também. 

• Quais são as perspectivas para a outra vertical? 

Para Environment, que é a nossa divisão de gerenciamento de resíduos com foco 

em valorização, estamos mantendo todo o planejamento que fizemos para 2020. Houve 

um crescimento na casa de dois dígitos este ano, e para 2021 a tendência é a mesma. 

• Foi na crise também que a empresa abriu capital, com grande procura pelo 

papel. O que explica esse resultado é a força da pauta ESG? 

Independente do IPO, já tínhamos uma meta orgânica de crescimento. Com a 

oferta, fizemos alguns investimentos. Um deles foi a criação de um departamento 
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comercial, dividido por regionais. Isso estimulou muito a nossa penetração em mercados 

que antes não acessávamos. 

• Quais mercados? 

Éramos focados bastante em multinacionais, empresas que tinham várias 

plantas industriais. Com a força de vendas, começamos a acessar o mercado de uma 

única indústria no Nordeste, no Norte, por exemplo, que você tem de fazer um trabalho 

corpo a corpo. Dividimos as equipes em várias regionais exatamente para acessar essas 

indústrias que são excelentes negócios, mas que dependiam dessa prospecção. 
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