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A Ferramenta Greif Green Tool 2.0
Baseada em modelos de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV),
a Ferramenta Greif Green Tool 2.0 Avalia o Impacto Ambiental das Soluções de Embalagens Industriais

A Ferramenta Greif Green Tool 2.0 permite:
• Uma análise mais aprofundada de cada etapa do ciclo de vida, como o transporte,
• Mais análises específicas por fábrica e região,
• Uma análise detalhada dos processos de fabricação e dos componentes de embalagens,
tais como tampas, anéis de fecho ou tampões.

Fácil e
Rentável

Relatório de
Sustentabilidade

Faça a Melhor
Escolha

A ferramenta “Greif Green
Tool” fornece relatórios de
sustentabilidade detalhados
para avaliar o impacto
ambiental do uso de
embalagens.

Acesso fácil a vários
indicadores ambientais
adequados a relatórios anuais
de sustentabilidade.

Compare o impacto ambiental
de diferentes soluções de
embalagem e tome uma
decisão consciente de forma
a atender às suas metas de
sustentabilidade.

COMO FUNCIONA:
 Avalia o impacto ambiental de diferentes opções
de embalagens ao longo dos seus ciclos de vida
bem como de cenários hipotéticos, tais como
alterações nas especificações dos produtos,
matérias-primas utilizadas, transporte ou
destinos de envio.
 Calcula as emissões gerais de carbono e explica
como pode melhorar a sustentabilidade das
suas decisões em matéria de embalagem, bem
como reduzir o seu impacto ambiental e atingir
os seus objetivos de sustentabilidade.



 Compara embalagens novas, reutilizadas e
recuperadas: tambores de aço, tambores de
plástico, tambores de fibra, bombonas, IBCs e
FIBCs.
 Estabelece a sua base de referência ambiental
para que possa avaliar e registrar o seu
progresso ao longo do tempo.
 Produz relatórios periódicos que permitem
avaliar o impacto de atividades específicas de
embalagem.

Para mais informações, entre em contato com o seu representante de vendas local.
Os dados, dimensões e informações fornecidas neste documento são considerados valores nominais para uso
geral na avaliação deste produto para aplicação do cliente. Estas não são consideradas especificações de fabricação.
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