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rescente sucesso entre público
e crítica, tendo caído nas graças
dos catedráticos em marketing, a
inglesa Innocent Drinks é um bom
exemplo de como o engajamen-

to socioambiental, além do objetivo precípuo
de combater mazelas contemporâneas, pode se
transformar num valoroso equity de marca. A
empresa coordena ou apoia diversos programas
assistenciais, prega padrões mais limpos de pro-
dução e investe constantemente na diminuição do
impacto de suas embalagens na natureza. Neste
último quesito, a Innocent ganhou recente desta-
que no noticiário internacional por um pioneiris-
mo: o acondicionamento de bebidas numa garrafa
inteiramente produzida com PET reciclado.

Identificada como garrafa 100% PCR (sigla
para post-consumer recycled, ou reciclada após
o consumo, em tradução livre para o português),
a embalagem, com v-olume de 250 mililitros, está
sendo adotada gradualmente pela Innocent em
seus smoothies - vitaminas refrescantes derivadas
de misturas de frutas. Quatro variantes (Morango
e banana; Romã, arando e açaí; Abacaxi, banana e coco; e Goiaba, goji e manga) já migraram para

a nova garrafa. A previsão é de que todos os trinta
sabores regulares dos smoothies da empresa este-
jam convertidos à nova embalagem já na metade
deste ano.

Diferentemente do que acontece no Brasil, onde a
reciclagem de plásticos pós-consumo em garrafas
é vetada, na Europa as tecnologias voltadas ao
reaproveitamento de garrafas de PET - também
conhecidas como bottle-to-bottle - contam com
ampla aprovação da vigilância sanitária e não
param de se sofisticar. Por questões técnicas, a
produção de garrafas com PET reciclado sempre



envolveu frações de material virgem. A própria
Innocent adotara garrafas com 25% de material
PCR em 2000, grau que evoluiu para 50% há
cerca de três anos. Para chegar ao recipien-
te 100% feito com plástico recondicionado, a
Innocent contou com o auxílio de um fornecedor
europeu, cujo nome é resguardado. "Agora temos
uma embalagem que, além de valorizar a cadeia
de reciclagem e continuar sendo reciclável, con-
some 20% menos plástico que as garrafas con-
vencionais", realça Jessica Sansom, gerente de
sustentabilidade da Innocent. "Isso garante uma
redução de 55% da emissão total de carbono na
produção das nossas bebidas."

Como complemento ecologicamente correto,
as garrafas levam rótulos compostos por 25%
de papel reciclado e por 75% de papéis vir-
gens, porém provenientes de florestas certificadas
pelo FSC (Forest Stewardship Council, entidade
que atesta boas práticas de manejo florestal).
A impressão dos rótulos é toda feita com tintas
vegetais. Em breve, a Innocent pretende adotar
colas à base d'água para as etiquetas e tampas
totalmente moldadas com material reciclado. "Só
então ficaremos satisfeitos conosco e com os for-
necedores", comenta Jessica.

A dúvida que fica no ar é se a garrafa 100%

PCR se consolidará como solução definitiva para
a Innocent. Há cerca de três anos, paralelamente
aos testes de garrafas com material reciclado, a
empresa lançou mão de garrafas de PLA (ácido
polilactídeo, resina derivada do milho) para a
linha Thickies de bebidas matinais infantis. A
linha foi descontinuada, sob alegação de insufici-
ência de cadeias de coleta e descarte do material
no Reino Unido.

Curiosamente, a importância com a destina-
ção de garrafas faz parte da origem da Innocent.
Numa certa tarde de 1999, os três jovens amigos
que fundariam a empresa - Richard Reed, Adam
Balon e Jon Wright - distribuíram milhares de
garrafinhas com suas receitas caseiras de sucos
num concerto musical. Pediram ao público para
descartar as embalagens ou num cesto estam-
pado com um "sim" ou noutro com um "não",
de modo a contribuir para a seguinte enquete:
"Devemos largar nossos empregos e começar a
vender sucos?". No fim do dia, o cesto do "sim"
estava lotado.
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