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E m sua edição da terceira semana de agosto 
desse ano, a prestigiada revista inglesa The Eco-
nomist, publicou um artigo sobre o apareci
mento de uma "nova classe média" no Brasil, 

que vem surgindo de programas sociais levados a cabo 
por empresas de todos os portes e setores da economia 
nacional. Nas palavras do artigo, "está se dando um rá
pido crescimento do mercado de consumo de massa, 
em um país, há muito tempo conhecido pelo duro con
traste, entre uma reduzida elite privilegiada e uma maio
ria pobre". Isto é algo visível. Hoje, há inúmeras com
panhias no Brasil que realizam ações sociais para a in
clusão de pessoas carentes no mercado de trabalho, 
melhorando a sua qualidade de vida. Na indústria de 
embalagens, as empresas também aderiram à prática de 
fazer o bem. Elas criaram, nos últimos anos, todo um 
novo segmento em seu negócio, o da reciclagem, que 
vem se mostrando a porta de entrada - para o mundo 
da produção e dos salários mensais - para milhares de 
brasileiros desvalidos pelo país afora. 

Um bom exemplo são as ações do Instituto Plastivi-
da. A entidade, que reúne empresas da cadeia produti
va do plástico, é pioneira nessa área. Francisco de Assis 
Esmeraldo, presidente do Plastivida, conta: "Em 15 anos 
de atuação, nossa entidade promoveu ou apoiou inú
meros projetos que aliam preservação ambiental e in
clusão social. Um dos mais importantes foi o programa 
de educação ambiental em escolas públicas e privadas 
que se multiplicou por todo o país. Tinha o objetivo de 
conscientizar professores, alunos, funcionários e as res
pectivas famílias sobre a importância da coleta seletiva 
e da reciclagem dos resíduos urbanos. Ao mesmo tem
po, a associação disseminou nas prefeituras, a impor
tância de criar serviços de coleta seletiva e centros de 
triagem para estimular a indústria da reciclagem". Ele 
continua: "Hoje, um dos principais programas do Plas
tivida - que simultaneamente promove educação am
biental, coleta seletiva, reciclagem e apoia o resgate 
social de pessoas carentes - está sendo desenvolvido 
em parceria com a RecicLázaro. Trata-se de uma enti
dade apoiada pela Igreja Católica de São Paulo, que 

realiza a coleta seletiva de resíduos 
urbanos e promove a educação am
biental por meio do trabalho de pes
soas desfavorecidas, que assim têm 
uma oportunidade de realizarem 
sua inclusão sócio-econômica na 
sociedade", explica. 

Projeto Recicle um Sorriso, da 

Novelis, uma ação educacional para a 

conscientização da população sobre a 

importância da coleta seletiva em 

shopping centers 

Baixa escolaridade, falta de habilidades, pouca ou 
nenhuma experiência em empregos formais. Esse é o 
perfil dos catadores de garrafas PET, latas de alumínio e 
de diversos outros tipos de embalagens descartadas. 
Hoje, o Brasil já recicla 520 mil t/ano de plásticos, vo
lume que aumenta aproximadamente 50 mil toneladas 
a cada ano. O índice brasileiro de reciclagem de plásti
cos tem crescido substancialmente ano a ano, já se re-
aproveita cerca de 20% de todo o plástico pós-consu-
mo produzido no país, um índice superior ao da Co
munidade Européia, por exemplo. E o melhor de tudo: 
esta atividade econômica gera 20 000 empregos dire
tos para a população de baixa renda. 

Coletar embalagens e vendê-las para a reciclagem é 
uma forma de inseri-los de forma digna no mercado de 
trabalho. Segundo estimativas do Cempre (Compromisso 
Empresarial para a Reciclagem), a captação de mate
riais recicláveis é fonte de renda de cerca de 200 mil 
famílias em todo o Brasil. O ganho médio mensal de 
um catador é de 1,5 salário mínimo nas regiões Sudeste 
e Sul e 1 salário mínimo nas demais regiões. André Vi-
Ihena, diretor executivo do Cempre, afirma: "Na ques
tão da coleta seletiva para reciclagem, o principal gar
galo ainda é a educação da população. Com uma po
pulação mais conscientizada, os números tendem a cres
cer. Nos grandes centros urbanos não há desculpa para 
não separar os materiais recicláveis e encaminhá-los 
para reciclagem. Se não houver um programa munici
pal de coleta seletiva conduzido pela prefeitura local, 
o cidadão pode encaminhar os materiais recicláveis 
(plásticos, vidros, papéis, metais) para catadores autô
nomos, cooperativas e/ou programas empresariais como 
os conduzidos por redes de varejo". Mas, Vilhena se 
queixa: "Há pouco apoio governamental às empresas 
que investem em reciclagem, o que dificulta até certo 
ponto o crescimento desta atividade no país". 

Cabe, então, saber qual a posição dos órgãos pú
blicos a respeito. O secretário estadual do meio am-



biente de São Paulo, Xico Graziano, pondera: " O ponto 

crít ico é a responsabilidade pós-consumo que, no pro

cesso de regulamentação da polít ica estadual de resí

duos sólidos de São Paulo, foi fonte de muita polêmi

ca e discussão com o setor produt ivo. Alguns empre

sários têm esta preocupação e, de alguma forma, en

contram na reciclagem não só uma forma ambiental, 

mas também econômica de viabil izar o pós-consumo". 

Outra empresa que vem investindo na reciclagem, 

só que de latas de a lumín io , é a Metal ic, pertencente 

a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) . Ela real i

za um programa desde 2 0 0 1 , chamado Reciclaço. 

Flávia Ferreira, assessora de imprensa da companhia, 

af i rma: " O Reciclaço tem por objet ivo incentivar a 

coleta seletiva e a recuperação de embalagens metá

licas produzidas pela Metal ic e desenvolver progra

mas educat ivos que envo lvam e comprometam a 

população com a preservação do meio ambiente. 

Nossa pr imeira medida foi criar um canal direto com 

catadores e sucateiros. Pelo telefone 0800-7035282, 

esses profissionais podem localizar os postos de com

pra mais próximos para que vendam as latas que co

letam pelo melhor preço. A região Nordeste repre

senta 8 7 % dos sucateiros cadastrados no programa, 

e 8 8 % das latas produzidas pela Metal ic vol tam para 

nós via Recic laço". 

Já Auri Marçon, diretor do Gruppo Mossi & Gh i -

solfi no Brasil, um dos maiores fabricantes de resinas 

PET, conta como funciona o projeto 

Recipet, unidade de revalorização e 

reciclagem de garrafas PET, criado 

em 1995, na cidade de Indaiatuba 

(SP). " O Brasil está falando de reci

c lagem de PET há, ta lvez, c inco 

anos. A M & G se adiantou a essa pre

ocupação com a criação da Reci

pet", afirma. O PET reciclado pode 

ser transformado em peças injetadas, 

carpetes, tapetes para automóveis, 

tintas e vernizes, cordas, novas em

balagens não-a l iment íc ias, f ibras 

têxteis, enf im, há um universo de 

bens que nascem da resina pós-con

sumo. "Tivemos o cuidado de levar 

adiante um trabalho educacional 

junto aos catadores de embalagens 

usadas no país. Eles são nossos for

necedores. É a partir do t rabalho 

dessas pessoas pobres, que a Reci

pet funciona. Nós os apoiamos e, 

Áuri Marçon, diretor do Gruppo 

Mossi & Ghisolfi no Brasil 

por diversas vezes, aumentamos o preço pago por qui lo 

de PET recolhido pelos catadores para estimulá-los. 

Queremos que eles melhorem suas condições de vida 

com esse trabalho", destaca Marçon. 

Outro exemplo de empresa do setor de embala

gens que tem uma atuação social intensa é a Novelis, 

fornecedora de chapas de alumínio para a fabricação 

de embalagens metálicas. Eunice Lima, gerente de co

municação da empresa, fala sobre os programas soci

ais da Novelis. "Entre nossas iniciativas vale destacar 

a Sociedade do Amanhã, que funciona nas cidades de 

Pindamonhangaba (SP), Candeias (BA) e Ouro Preto 

(MG), e que tem como objet ivo conscientizar essas 

comunidades da importância da reciclagem e de ou

tras ações voltadas para a preservação do meio am

biente. O programa é desenvolvido junto a crianças 

do ensino fundamental ( 1 o à 4 o séries) por meio de 

material didát ico e pedagógico, e com seus professo

res, que recebem treinamento. Há também o projeto 

Recicle um Sorriso, uma ação educacional destinada 

à conscientização da população sobre a importância 

da coleta seletiva e da preservação do meio ambiente 

em praças de al imentação de shopping centers. O ma

terial arrecadado nesses locais é vendido e a renda é 

revertida a entidades carentes. Com essas iniciativas, 

conci l iamos ação social e reciclagem, que é um dos 

focos fortes da empresa pela própria natureza de suas 

atividades", expl ica. 

O varejo também cumpre o seu pa

pel social, resgatando a cidadania das 

pessoas mais pobres via processamen

to de embalagens pós-consumo. A rede 

varejista Pão de Açúcar realiza vários 

programas. Beatriz Que i roz , gerente 

de sustentabil idade no consumo, re

vela: "Para o apoio a pessoas caren

tes, temos algumas iniciat ivas de por

te, envolvendo embalagens. Contamos 

com quase 100 estações de reciclagem 

em lojas que benef ic iam 19 coopera

tivas de catadores em todo o país e ge

ram 350 empregos diretos para c ida

dãos carentes. Temos ainda, o progra

ma Caras do Brasil com 80 fornece

dores de produtos sustentáveis cadas

trados, que têm como premissa a co

mercial ização de itens que respeitem 

a natureza e contr ibuam com a inc lu

são social, além da geração de renda 

para indivíduos carentes". 

Embalagens em braille: respeito ao 
consumidor com deficiência visual 

O conceito de responsabilidade social aplicado às 

embalagens não se limita à reciclagem. Ele é mais am

plo e engloba, por exemplo, recipientes acessíveis a pes

soas com deficiência visual. Para tanto, as embalagens 

precisam de uma impressão especial que envolve desa

fios técnicos, é verdade, mas ainda assim é perfeitamente 

possível de ser feito. Que o diga Márcia Tedesco Dal 

Secco, gerente de comunicação e responsabilidade so

cial do Laboratório Ache, que desde 1996, tem todas as 

embalagens de seus medicamentos comercializadas com 

as informações escritas em braille. " O Ache idealizou e 

lançou esse serviço para proporcionar o mais completo 

atendimento a todos os clientes da empresa, indepen

dente de sua condição, com base na filosofia de derru

bar barreiras de comunicação", conta. Outra importan

te iniciativa é a criação da bula em áudio. Desde ju lho 

de 2006, todos os medicamentos do laboratório têm suas 

bulas oferecidas em CD. Para recebê-las, basta que o 

paciente entre em contato com a Central de Atendimento 

a Clientes (CAC) do Ache pelo telefone 0800-7016900 

e, com a prescrição médica em mãos, faça a solicita

ção. O CD é enviado gratuitamente pelo correio. 

A Sadia, gigante do setor de alimentos, também é 

uma empresa que pratica o desenvolvimento sustenta-



vel social. Por isso, hoje todas as embalagens de papel-
cartão trazem informações escritas em braille - a marca 
da empresa, o telefone do Serviço de Informação ao 
Consumidor (SIC), o tipo e o peso do produto. Mas ela 
foi além; Meire Ferreira, coordenadora de sustentabili-
dade da Sadia, conta como a empresa demonstra, em 
suas embalagens, preocupar-se, também, com quem tem 
dificuldades de audição. "Avançando no atendimento 
às pessoas portadoras de necessidades especiais, a Sa
dia foi a primeira empresa de alimentos da América La
tina a se comunicar diretamente com os surdos, comu
nidade que reúne mais de 1 milhão de brasileiros, por 
meio de um sistema telefônico diferenciado denomina-

Um prêmio para a sustentabilidade 

social e ambiental 

antas iniciativas no campo da sustentabili
dade social e ambiental levaram a multina

cional Alcan a estabelecer um prêmio para aque
les que se distinguem em projetos e iniciativas na 
área. Trata-se do Prêmio Alcan de Sustentabilida
de. Fernando Procópio, gerente de EHS (Environ-
ment, Health and Safety), da Alcan Embalagens do 
Brasil, diz: "Essa iniciativa contribuirá, anualmen
te, com US$ 1 milhão para organizações não go
vernamentais, sem fins lucrativos que se dedicam 
a transformar o mundo em um local melhor. O prê
mio visa reconhecer o papel crítico do setor filan
trópico na promoção e introdução do desenvolvi
mento sustentável em todo o mundo". Ele conti
nua: "A Alcan acredita firmemente que seu suces
so como companhia global está diretamente liga
do às ações que desenvolve. E em reconhecimen
to a essa crença elegemos os princípios da susten
tabilidade como plataforma para nosso programa 
corporativo, denominado Programa de Investimen
tos na Comunidade. Esperamos que esse novo pro
grama, tendo o Prêmio Alcan de Sustentabilidade 
como peça central, fomente os princípios da sus
tentabilidade ao redor do mundo. Inicialmente nos
sa empresa estará comprometida com o Prêmio por 
um período de nove anos", conta, esperançoso de 
que esta e outras iniciativas melhorem cada vez 
mais as condições ambientais e sociais em nosso 
país e no mundo. 

Pão de Açúcar conta 

com 100 estações de 

reciclagem em suas lojas 

do TS. Esse sistema consiste numa tela aco
plada ao aparelho, permitindo a comunicação escrita. 
A partir das casas que têm este dispositivo - 10 mil lares 
no Brasil - ou dos cerca de 700 telefones públicos es
peciais existentes no País, o consumidor especial con
segue se comunicar com a Sadia", relata. 

Florestas sustentáveis: negócio 

para pequenos produtores 
Se há algo vital também para a sustentabilidade so

cial, este algo são as florestas dos grandes fabricantes 
de celulose. Afinal, é delas que surgem os diversos ti
pos de papéis com que este produto é feito. Mas lidar 
com florestas industriais pode ser bastante delicado. Gi
gantescas plantações de pinus e eucaliptos tendem a 
empobrecer a biodiversidade das regiões em que se en
contram, por exemplo. A Klabin (que por sinal é tam
bém a maior recicladora de papéis da América do Sul e 
usa cerca de 60% de papéis reciclados em sua produ
ção de embalagens de papelão ondulado) está atenta a 
essa questão urgente, afirma Wilberto Luiz Lima Jr., di
retor de comunicação e responsabilidade social da em
presa. "A política de sustentabilidade da Klabin é uma 
prova de que a companhia é envolvida com o que faz". 
Um dos programas sociais da empresa é o Fomento Flo
restal que objetiva formar florestas em áreas ociosas e 
marginais das propriedades rurais, incorporando-as ao 
processo produtivo, garantindo uma poupança futu
ra para os pequenos e médios proprietários e, conse
qüentemente, sua fixação na terra. Criado em 1984, 
em Santa Catarina, e em 1987, no Paraná, o programa 
disponibiliza tecnologia florestal aos pequenos e médi
os produtores rurais, inserindo-os em uma cadeia glo
balizada, promovendo o desenvolvimento regional, dis
ponibilizando madeira e criando oportunidades para 

outros segmentos industriais. Do volume total de ma
deira consumida pela Klabin, 8% é comprada de fo
mentados. Até 2012, a empresa pretende elevar esse 
percentual para 20%.• 
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