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Instituto Jogue Limpo 

O que é o JOGUE LIMPO 

o Sistema de logística reversa de embalagens 

plásticas de óleo lubrificante usadas, estruturado e 

disponibilizado gratuitamente pelos fabricantes 

associados para os pontos geradores cadastrados. 

• Início de 

operações  

como 

Programa 

Jogue Limpo, 

iniciativa dos 

fabricantes 

associadas ao 

Sindicom 

• Política 

Nacional 

de Resíduos 

Sólidos 

Lei 12.305 

• Acordo 

Setorial  

com MMA 

 

2005 2010 2012 2014 2015 2013 

• Criação  

do Instituto 

Jogue Limpo  

 

• Aprovação 

no CADE 

• Operação 

plena, já na 

nova sede 

 

• Entidade 

gestora do 

setor 

• Termos de 

Compromisso 

com  11 

estados e DF 



Instituto Jogue Limpo 

Fabricantes Associados 

Associadas Fundadoras 

~ 86% Market Share 

~ 6% Market Share 



Instituto Jogue Limpo 

Logística do Óleo Lubrificante 



Instituto Jogue Limpo 

Operação 

Gerador (~ 40.000) Central Jogue Limpo (19) 

Reciclagem 94% (11) Novos Produtos 



Instituto Jogue Limpo 

Expansão e Área de atuação 

2005  Rio Grande  
do Sul  

2009  Paraná  

2010  
Rio de 

 Janeiro 

Santa  
Catarina  

Cidade São 
Paulo  

2012 Estado de  
São Paulo  

Minas 
 Gerais  

Distrito  
Federal 

2013  Espírito 
 Santo 

Bahia, Alagoas 

e Sergipe 
2014 

Pernambuco,  
   Rio Grande Norte, 

Paraíba  e Ceará 

A partir 
de 2018 

Expansão   
 Regiões Centro Oeste,  

Norte e MA e PI 

Atual: 

14 Estados + DF 

4.213 Munícipios 



Instituto Jogue Limpo 

2016 Resultados 

• 4 Operadoras Logísticas 

• 180 empregos diretos 

• 19 centrais de recebimento  

• 60 caminhões 

• + 3.800 km/mês roda cada caminhão 

• 11 pontos geradores por município 

• 26 Kg coletados em cada visita 

• Teste com 4 PEVs em Maceió/AL 

• Inventário de Emissões de Gases de Efeito 

Estufa em 2015 – Instituto Chico Mendes 

• Benefício ao Meio Ambiente de 2.881 ton CO2 



Instituto Jogue Limpo 

2017 Desafios 

• Continuar crescendo 

• “Ter mais 20 Associados” 

• Concluir novo Acordo Setorial de embalagens com o MMA 

• Expandir a operação a + 12 Estados 

 Iniciar operação teste no MS 

• Expandir o atendimento a outros segmentos (lojas de peças, oficinas, 

super trocas, supermercados, etc..) 

• Introduzir modelagem PEVs para reduzir visitas “porta a porta”, km 

dos caminhões... Ser mais eficiente, reduzir / otimizar custos... 

• Incluir a Logística Reversa de “OLUC” nas atividades do IJL  

visando atender demanda dos fabricantes 
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Por que os Fabricantes / Importadores devem aderir ao JL? 

• Gestor do sistema de logística reversa dos fabricantes / importadores 

• Legislação obriga participar de um sistema de logística reversa 

o Normalmente fabricantes / importadores são mais fiscalizados / regulados 

• Imagem corporativa positiva – “empresa que pensa no meio ambiente”  

• Clareza quanto à sustentabilidade – positivo para certificações ISO 

• Comprovação de destinação ambientalmente correta 

• Todas as operações são 100% licenciadas pelos órgãos ambientais 

• Sistema informatizado com todas as informações relevantes – já implantado 

• Custos muito competitivos – versus começar agora do zero 

• Presente em 14 Estados e DF – cobertura de ~ 80% dos munícipios do país 

• Condições especiais / facilidades de adesão aprovadas para 2017 



Instituto Jogue Limpo 

Como os Fabricantes / Importadores podem aderir ao JL? 

Não precisa assinar contrato 

Pedido de admissão 

dirigido ao Diretor 

Executivo, segundo 

modelo fornecido  

pelo Instituto  

Cópia de documentos societários 

comprovando que o 

representante está 

devidamente capacitado para 

assinar o pedido de admissão;  

Termo de 

compromisso  

de cumprimento  

das regras éticas de 

mercado e 

ambientais  

(modelo fornecido)  

Termo de 

compromisso  

das regras de adesão 

ao Jogue Limpo  

(modelo fornecido)  

Cópia da 

autorização de 

funcionamento 

vigente, expedida 

pela ANP  

Cópia da última 

versão do estatuto 

ou contrato social 

Peso do plástico 

comercializado nos 

últimos 12 meses. 
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Quais os custos para os Fabricantes / Importadores no JL? 

Taxa de Ingresso 
Para ano de 2017 = R$ 16.650,00 

Pagamento apenas na adesão  

Pode ser parcelado em até 25 vezes 

Contribuição Associativa 
(mensal) 

   
• R$ 800,00 - market share  

ANP < 0,15% 

 

• R$ 1.100,00 - market share 

ANP >= 0,15% 

Logística Reversa 
(rateio mensal) 

   

• Critério de rateio só utiliza 

dados públicos de market 

share divulgados pela ANP 

 

• R$ 1.200,00 – Valor mínimo 
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