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Sustentabilidade é sobre acreditar em um futuro, é sobre 
acreditar em nós mesmos, é sobre plantar uma ideia que 
será colhida por outras gerações. E ainda que a espécie 
humana destrua toda a fauna, a flora, e consequentemente a 
si mesma, ainda assim a natureza encontrará outras formas 
de se adaptar e sobreviver, porque ela não precisa de nós e 
sobreviverá além de nós.

Vivemos a era da consciência. Depois de anos de negligência 
com o nosso planeta, movidos por consumo desenfreado e 
hábitos nocivos à natureza, hoje a sociedade se engaja rumo 
a uma cruzada contra o plástico descartável. Em 2019 a 
Palavra do Ano escolhida pelo Dicionário Oxford foi 
“Emergência Climática”, por sua recorrência em publicações 
e mídias ao longo de todo o globo. Numa era em que 
precisamos de mais do que somente a força do governo ou 
de ONGs para virarmos o jogo da sustentabilidade e 
garantirmos a sobrevivência de todas as espécies, cada um 
de nós se torna protagonista da mudança. 

Propósito

Propósito são as ações que cada um de nós entrega ao 
mundo e planta para si mesmo. Propósito é entender que 
somos uma pequena parte e que cada uma das nossas 
escolhas impacta no resultado final. Somos humanos, 
somos escolhas, e cada uma das nossas escolhas geram 
resultados e moldam a sociedade. Sustentabilidade requer 
objetivos claros e pensamento no bem comum. 

um mundo livre

de descartáveis

Nosso Manifesto:

Por isso e além isso, 
escolhemos a palavra de 
2020 para esse manifesto: 

“Seja a mudança que você
 quer ver no mundo.” 

Mahatma Gandhi



A discurso da sustentabilidade precisa de líderes que ecoem a 
mensagem em cada uma das suas áreas, e aqui citamos não 
apenas engenheiros e professores. As crianças envolvem 
outras crianças e seus pais, enquanto políticos regulamentam 
leis e iniciativas que os cabem, profissionais da comunicação 
disseminam a ideia, designers solucionam usabilidade, o varejo 
apresenta soluções, a indústria desenvolve maquinário, e 
assim uma nova cultura começa a ser propagada. 

A partir de 2020 passam a valer as metas e medidas para 
redução da emissão de dióxido de carbono (gás carbônico) 
acordadas pelos 195 países signatários do Acordo de Paris, 
negociado durante a COP21 em 2015. Neste sentido, o Brasil se 
comprometeu a reduzir as emissões de gás carbônico em 37% 
em relação às emissões de 2005, com data limite para isso em 
2025 e compromisso de reduzir 43% das emissões até 2030.

Vivemos uma guerra contra o plástico. Mas que plástico é esse? 
O problema não está no plástico, mas na utilização única do 
descartável e no descarte inadequado do mesmo. A invenção do 
plástico permitiu avanços, ampliou a segurança de produtos e 
facilitou a vida de várias formas. Esta guerra foi travada há 
décadas por ambientalistas, notada recentemente pela 
sociedade e contra a qual a natureza implora por ajuda. 
Precisamos retirar do mercado tudo que não pode ser reutilizado 
ou reciclado, porque este material não se torna um resíduo 
circular e sua única finalidade é ser lixo e poluir o planeta. 

O fora não existe. Nossa relação construída com o 
consumo criou a sensação de que o descarte é algo natural. E 
assim, após muito produzir de forma linear:

o acúmulo de lixo nos mares e oceanos nos faz perceber que a 
circularidade do planeta um dia traz tudo de volta pra gente. Um abraço

Equipes Meu Copo Eco e Beegreen

O objetivo da Meu Copo Eco e da Beegreen neste sentido é 
alcançar a meta de Empresas Carbono Neutro até 2025, além de 
disseminar este diálogo desde escolas até parceiros comerciais, 
estendendo o convite desta caminhada a toda a sociedade. Neste 
documento apresentamos um pouco do nosso impacto positivo e 
a promessa de juntos fazermos muito mais em 2020.



No Brasil, 720 milhões de copos descartáveis vão parar na 
natureza todos os dias (ABPL). O impacto disso? Segundo a 
campanha #MaresLimpos da ONU, até 2050 poderá existir 
mais plástico descartável do que vida marinha nos oceanos. 
Acreditando que sustentabilidade é para todos e inspirada em 
um modelo de copos reutilizáveis usado há anos em eventos 
na Europa, em 2011 a Meu Copo Eco trouxe para o Brasil uma 
solução simples para um problema complexo - as montanhas 
de copos descartáveis ao final dos eventos. Através de um 
Copo Eco® de qualidade e do sistema caução, trouxemos 
#amudancanasuamao. De uma época em que ainda ainda não 
se falava de eventos limpos no Brasil, para os dias de hoje, 
estamos presentes em todo o país evitando anualmente mais 
de 2 bilhões de copos descartáveis. 

Os descartáveis plásticos estão por todos os lados, no 
restaurante, na padaria, no bar, nos escritórios, sendo os mais 
utilizados os copos, canudos, sacolas e embalagens 
alimentícias em geral. Pensando em alternativas a eles, a 
Beegreen foi criada em 2016, fruto dos sonhos e da força de 
duas mulheres e mães empreendedoras. O propósito é oferecer 
produtos como ferramentas para a sustentabilidade urbana, 
afinal, 80% da população mundial mora nas cidades e consome 
descartáveis plásticos principalmente em eventos e 
estabelecimentos, sendo urgente a mudança de hábitos e o 
aprendizado para recusar e reutilizar ao invés de usar e 
descartar. Realizamos anualmente o Desafio Zero Descartável, 
que impacta de forma positiva o comportamento de pessoas, 
empresas e escolas, somos empresa pioneira na fabricação e 
distribuição de canudos de inox no Brasil e oferecemos outras 
soluções sustentáveis como netbags, ecobags, sacos para 
granel e frutas, talheres de bambu e uma linha de produtos 
desenvolvidos no Brasil que não para de crescer, acessíveis 
para a população em mais de 900 pontos de revenda. 



500 
MIL PESSOAS

alcance do material 
educacional BeeGreen 

15
MILHÕES

de canudos plásticos 
descartáveis evitados

3
MILHÕES

de sacolas plásticas 
evitadas

+ de 350
eventos com  equipe MCE

4,5
MILHÕES DE PESSOAS

sensibilizadas pela 
Meu Copo Eco 

2
BILHÕES

copos descartáveis
evitados
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