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Resumo 

O estudo expõe atividades desenvolvidas pela Casa do Vidro de Bonito-MS. Atualmente 

Bonito-MS é polo turístico e suas principais atrações são paisagens naturais. Assim, se não 

existirem atuações de preservação é possível a perca de características do meio. Dessa forma, 

o município possui organizações que buscam a sustentabilidade e a conservação. A partir 

disso, em 2014, surgiu a Casa do Vidro que tem como compreensão “Vidro não é lixo" e suas 

ações funcionam a partir da coleta e reutilização. O objetivo da pesquisa é relatar a 

experiência da visita técnica, dando ênfase a organização, a inovação, a tecnologia e o 

potencial turístico. A investigação foi realizada a partir da realização de uma entrevista 

gravada com a gestora do local e os dados foram transcritos para posterior diagnóstico. 

 

Palavras-chave: empreendedorismo social; empreendedor; inovação; meio ambiente; 

sustentabilidade.  

Abstract 

 
The study exposes activities developed by the Glass House of Bonito-MS. Currently Bonito-

MS is a tourist attraction and its main attractions are natural landscapes. Thus, if there are no 

preservation actions it is possible to lose characteristics of the environment. In this way, the 

municipality has organizations that seek sustainability and conservation. As a result, in 2014, 

Casa do Vidro was created, with the understanding that "Glass is not garbage" and its actions 

are based on collection and reuse. The objective of the research is to report the experience of 

the technical visit, emphasizing the organization, innovation, technology and tourism 

potential. The research was carried out from an interview recorded with the site manager and 

the data were transcribed for later diagnosis. 
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INTRODUÇÃO 

Na busca por negócios de impacto em regiões turísticas de Mato Grosso do Sul, 

chegou-se a Casa do Vidro em Bonito-MS-MS, organização referência no município que 

trabalha com o reaproveitamento e a personalização de vidros e teve seu início em seis de 

janeiro de 2014. 

Com isso, em abril de 2019 foi realizada uma visita técnica na Casa do Vidro, com a 

gestora. Foi possível conhecer o negócio (histórico, objetivo, contexto, clientes e produtos, 

comercialização e conquistas) e a inovação, tecnologia e turismo (produção e tecnologias, 

inovação e patente e a relação com o turismo), que são o foco deste relato de experiência. 

Toda a visita foi gravada e transcrita, para serem apresentados os fragmentos relevantes no 

conteúdo do case. 

O objetivo deste texto é relatar a experiência da visita técnica realizada na Casa do 

Vidro enfatizando o negócio, a inovação, a tecnologia e o turismo. 

 

O NEGÓCIO: A CASA DO VIDRO 

Sobre o negócio organizou-se esta primeira parte do texto de forma a tratar de: a) 

Histórico da Casa do Vidro; b) Objetivo da loja, c) Contexto de Bonito-MS, d) Perfil dos 

clientes e caracterização dos produtos, e) Dificuldades de comercialização e, f) Principais 

conquistas do negócio. 

Assim, a Casa do Vidro é uma organização localizada na cidade de Bonito-MS que 

fundamenta suas atividades a partir do slogan “Vidro não é lixo”. A organização funciona a 

partir da comercialização de artigos personalizados, confeccionados com base na reutilização 

de peças de vidro. 

“Baseado na criatividade é possível desenvolver novos produtos […]. Nós 

trabalhamos com vidro de perfume para fazer difusores de ambiente, 

garrafa de suco e de azeite, fazemos moringas. Conseguimos produzir jogos 

com gargalo da garrafa; produzimos relógios [...]. E também, tem as nossas 

luminárias que são o nosso carro-chefe […] Assim, nossos produtos são 

feitos a partir de processos criativos” (Gestora). 

 
De tal modo, sua finalidade é promover o destino adequado para os vidros do 

município, desenvolvendo obras de arte e destinando essas, para população e para o público 

turístico. Assim, a organização é referência na cidade. 

“A gente tem uma procuração muito grande sobre qual a destinação dos 

materiais e vemos um problema muito grande quando destinação de todos 
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os produtos recicláveis. Logo, o objetivo da Casa do Vidro é justamente 

diminuir a quantidade de vidro que vai para a natureza” (Gestora). 

 
Dessa forma, o objetivo principal da Casa do Vidro é diminuir o descarte inadequado 

de vidro em Bonito-MS, que acontece, em partes, por conta do turismo. Contudo, no 

momento, a organização não consegue dar um final adequado para todos os vidros do 

município, por conta da sua estrutura.  

“Percebeu-se que, Bonito é uma cidade turística quente e as pessoas, na 

maioria das vezes, preferem comprar long neck do que latas de alumínio. 

Sobre o alumínio, o Brasil é o país que reaproveita 90% desse material. 

Mas, o reaproveitamento do vidro está bem longe de ser exemplo” 

(Gestora).   

 

Dessa forma, as escolas do município auxiliam no desenvolvimento da consciência 

ambiental a partir de visitas na Casa do Vidro, com o intuito de que as crianças, desde cedo, 

entendam a importância desse tipo de ação para a população e para o ambiente.  

“Nós poderíamos ser só uma loja, mas não, isso englobaria a cidade inteira. 

E o legal é englobar toda a cidade porque a cidade vestiu a camisa da 

organização [...]” (Gestora).   

 
Isto posto, o perfil dos clientes que visitam a organização é variado e composto por 

munícipes e turistas. Além disso, visitas são recorrentes tendo em vista o cunho ambiental da 

organização.  

“As pessoas já vêm com a mentalidade de ‘nossa que trabalho bacana’. 

Então, a maioria já tem uma consciência do benefício. Mas, tem muita 

gente que vem sem saber e fica surpreso com os produtos” (Gestora).  

  
Na cidade, a organização também vende seus produtos para lojas, restaurante, 

lanchonetes, hotéis e pousadas que compram esses objetos e utilizam nos cafés da manhã, por 

exemplo, como forma de evidenciar a identidade local.  

“Em Campo Grande temos parcerias com decoradoras que compram as 

luminárias e fazem decoração de estúdio e locais temáticos” (Gestora).  

 

No entanto, a parte de compra acontece na maior parte pelos próprios moradores de 

Bonito-MS que utilizam os produtos no dia a dia. Isso acontece por conta do custo-benefício 

desses materiais e do incentivo de que os munícipes têm de 10% a 20% de desconto. Essa 

redução de preço também acontece para pessoas que levam vidros até a organização. 

“[...] é muito bacana que a gente tem muitos clientes que tem peças bonitas, 

essas peças quebram, eles acham que precisam jogar fora, mas a gente faz 

uma reinvenção da utilização dessa peça e consegue reaproveitar” 
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(Gestora). 

 
Quanto a comercialização, não existem obstáculos, por ser um produto com diferencial 

de mercado. Porém, a dificuldade é a parte financeira considerando que a confecção possui 

preço elevado. 

“Um tubo de cola custa para gente R$184,00. É tudo muito caro na 

confecção dos trabalhos. Tanto que nós ficamos duas semanas sem ter 

trabalho na fábrica por não ter verba para produzir material” (Gestora). 

 

Outro problema relatado é a falta de divulgação. O marketing acaba acontecendo 

através da boca a boca, visto que essas ações demandam gastos financeiros.  

“Nós somos uma empresa como qualquer outra e se nós não tivermos o 

marketing nosso poder de venda diminui. Então se o poder público 

contribuísse, eu conseguiria ter uma visibilidade maior […]” (Gestora). 

 
Para melhorar essa situação, existem projetos de incentivo para empresas que fazem 

doações financeiras para a Casa do Vidro. O retorno para essas organizações é o subsídio 

fiscal que é bem-visto pelas grandes empresas, por conta das isenções de impostos. 

Outro ponto importante observado é a atuação e desenvolvimento da educação 

ambiental, ascendido pela Casa do Vidro. As ações ajudam na promoção da responsabilidade 

social da população e dos turistas visto que o município dispõe de um local de coleta e 

reaproveitamento desse material.  

“[…] todo mundo que vem aqui, nós conseguimos plantar uma semente para 

as pessoas saírem com uma outra visão. Então, para mim, o objetivo maior 

do projeto é a educação ambiental. E essa é a nossa maior conquista” 

(Gestora).  

 
Atualmente, devido a educação ambiental em expansão no município, a Caso do Vidro 

não necessita pedir doações de materiais para a população, devido à existência do ponto de 

coleta. Portanto, o vidro já é destinado a organização pelos próprios cidadãos. Com isso, é 

possível a geração de renda a partir da confecção de produtos com o vidro reciclável e a 

minimização do impacto ambiental de vidros que são expostos na natureza de forma indevida.  

 

INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E TURISMO 

A inovação, tecnologia e turismo da Casa do Vidro, segunda parte do texto, foi 

organizada considerando: a) Produção e tecnologias envolvidas; b) Inovação e patente; c) 

Relação com o turismo. 
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Na produção, os diversos tipos de vidros que chegam até o ponto de coleta da Casa do 

Vidro, são trabalhados (vidros redondos, vidros quadrados, vidros quebrados). Após uma 

triagem, esses materiais são destinados e armazenados em um depósito. Devido à falta de 

disposição financeira, o depósito não é coberto, mas existe o cuidado da organização de 

manter todos os materiais em posições que evitem o acumulo de água e, semanalmente, 

acontece uma seleção em que os vidros antigos são retirados para a reutilização. 

Na fábrica, os vidros passam pelo processo de corte, peça por peça, e após esse 

procedimento, são encaminhados para serem lixados, composto por três fases (lixa externa, 

lixa interna e lixa de brilho). Depois de lixados, os vidros ficam de molho em água, sabão e 

álcool para em seguida, seguirem para o processo de personalização.  

A personalização acontece primeiro com adesivos que funcionam como moldes e 

depois, os produtos vão para máquina jateadora. Essa máquina tem um jato de areia que 

arranha o vidro e desenha as personalizações. Em seguida, os adesivos são recortados e 

abertos de forma minuciosamente com um estilete. As peças são novamente lavadas, 

posteriormente secadas e após esses processos, estão prontas. Então, o procedimento é todo 

artesanal. 

“[…] tem peças que demoram muito tempo para ficar pronta. Tem um vaso 

ali na frente que demorou um dia inteiro para ficar pronto.   

E aqui, a gente também atende encomendas de 1000, 2000 peças” (Gestora).  

 
A Casa do Vidro conta com o trabalho de três funcionários fixos, na produção. Dessa 

forma, é possível a fabricação de 800 peças por semana. Quando há pedidos maiores, é 

necessário a contratação de diaristas para as entregas serem efetuadas. No entanto, como a 

maioria dos nossos clientes já conhecem o processo de produção, os pedidos são feitos com 

antecedências.  

“O Rotary encomendou um pedido grande de moringas e fez as encomendas 

no ano passado. Mas, quando é preciso, a gente contrata até três pessoas 

[…]” (Gestora) 

 
Quanto a embalagens, na maioria dos produtos enviados ou entregues para compras 

efetuas na organização, é evitado a utilização de plástico bolha, e utilizado o papelão. A 

exceção acontece apenas para envios de produtos a longas distâncias ou em peças frágeis. 

Então, a Casa do Vidro também é um ponto de coleta e reutilização de papelão.  

“[…] a gente acaba tendo uma parceria com o comércio da cidade porque 

aqui a gente consegue aproveitar muita coisa. Vidros, papelões, tampas dos 
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potes, as rolhas das garrafas” (Gestora).  

 
O processo de criação é principalmente dos funcionários e os produtos são elaborados 

a partir de testes. 

“Todos os tipos de vidro a gente consegue reaproveitar. A gente vai jatear, 

lixar. Tudo a gente achar utilidade a partir da criatividade. Tem uma série 

de infinidade de vidro e a gente usa a criatividade para vender” (Gestora). 

 
Na produção, as máquinas são próprias e a Casa do Vidro possui um tipo de fabricante 

específico já que as lixas utilizadas precisam possuir um grão característico que passam por 

testes e são personalizados para a organização. Além disso, a Casa do Vidro desenvolve 

cursos de manuseio com o vidro. Esses são oferecidos pela organização que também divulga 

informações sobre fornecedores e especificações utilizadas nas produções. Contudo, 

atualmente, tem se contato apenas com um fornecedor tendo em vista a dificuldade de 

encontrar pessoas especializadas com esse tipo de aparato. 

A organização também conta com uma parceria com Serviço Social do Comércio 

(SESC) e essa instituição comprou a ideia da Casa do Vidro, e reproduz as ações no estado de 

Mato Grosso através de cursos profissionalizantes. Então, no momento, quem pode oferecer o 

curso de trabalho com vidro é a Casa do Vidro e o SESC porque essa ideia é patenteada. 

“Tudo começou com a gente. Nós somos os pioneiros na América Latina na 

parte de personalização e aproveitamento de vidro, como um projeto. 

Existem lojas no Instagram e nas redes sociais que fazem esse trabalho, 

mas, não como um projeto de personalização […]” (Gestora). 

 
Em Bonito-MS, a Casa do Vidro também tem parcerias com as agências e oferece 

20% de desconto para os agentes, em qualquer peça, para que eles façam indicações da 

organização.  

“A Casa do Vidro também atua com a atividade de passeio. [...] o turista 

chega, a gente apresenta, conta história, vai até a fábrica, e depois ele fica à 

vontade se quiser comprar ou não” (Gestora).  

 
 Dessa forma, para a manutenção da organização o turismo é muito importante 

principalmente por causa da divulgação. 

Um projeto futuro da Casa do Vidro é a participação da população e dos turistas na 

produção. No momento em que a organização está, isso não é viável pois demanda problemas 

já que se trata de um material cortante que necessita de auxílio e supervisão. Nesse caso, um 

funcionário precisaria sair da produção para acompanhar esse processo. Visto isso, no 
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momento, financeiramente não é algo vantajoso.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O município de Bonito-MS é um destino turístico do estado de Mato Grosso do Sul 

devido ser a principal cidade da região da Serra da Bodoquena. Essa região tem o turismo 

como sua principal atividade e o seu objetivo principal é a busca mínima de interferência na 

natureza. Visto isso, se não houver ações de preservação é possível a extinção dos espaços 

naturais. Bonito-MS reúne um conjunto de organizações, ONGs e órgãos governamentais que 

buscam organizar o turismo, visando a sustentabilidade e a conservação. 

Dessa forma, em 2014 surgiu a Casa do Vidro, em que “Vidro não é lixo" é o seu 

principal conceito e sua atividade funciona a partir da coleta e da reutilização esse tipo de 

material. A organização tem sua produção realizada a partir da reutilização de produtos com 

vidro e assim, transforma garrafas, frascos, objetos em desuso e vidros quebrados em peças 

úteis e personalizadas. A obtenção desse material acontece pela arrecadação do vidro nos 

pontos de coletas, realizada pela população, pelos empreendimentos locais e por turistas. 

Dessa forma, grandes quantidades do vidro de Bonito-MS já são reaproveitados pela 

organização que conta com a colaboração de três funcionários na produção e uma gestora que 

trabalham para transformar vidro em objetos aproveitáveis. A comercialização dos produtos 

acontece na própria organização e também em lojas da cidade e pela internet. Além da venda, 

os produtos da Casa do Vidro também estão presentes no dia-a-dia dos atrativos turísticos. 

Isto posto, conclui-se que a Casa do Vidro traz proveitos ao município de Bonito-MS, 

considerando que materiais que seriam descartados no meio são tratados e reaproveitados. 

Assim, é importante visibilidade para a organização e proveitoso que munícipes, turistas, 

empreendedores e o poder público visitem e resguardem suas concepções considerando os 

benefícios gerados. 

 


