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Atentas às demandas de consumidores mais preocupados com os impactos ambientais e com 
os riscos de esgotamento de recursos naturais, empresas brasileiras aumentam a oferta de 
produtos ecologicamente corretos, os chamados ecoprodutos.  
 
 Esse é o caso da Unilever que passou a distribuir ao varejo, a partir de em maio último, o 
amaciante de roupas Comfort Concentrado, em embalagem reduzida, com um custo 
aproximadamente 20% mais baixo e mais econômico em uso de água, energia e plástico em 
sua composição e utilização.  
 
“Acreditamos que a responsabilidade socioambiental deve permear a própria essência dos 
negócios. Realizar as atividades empresariais de forma sustentável é premissa que a Unilever 
considera essencial para crescer,”, diz o vice-presidente de Assuntos Corporativos da Unilever, 
Luiz Carlos Dutra.  
 
Segundo a Unilever, de todo o volume de Comfort diluído fosse convertido a concentrados em 
número de lavagens, a inovação geraria uma economia de 79% de água na sua fórmula, que 
equivalem a 30,5 piscinas olímpicas ao ano, além de redução de consumo de 58% de plástico 
anuais (cerca de 1,6 mil toneladas) em função da redução do tamanho da embalagem.  
 
 A Karsten, outro grande fabricante com atuação no Brasil, está trazendo ao mercado nacional 
lançamentos da coleção Mais Vida, de produtos de cama, mesa e banho confeccionados com 
algodão orgânico, cultivado sem o uso de aditivos químicos, e algodão reciclado, amaciado 
com substância à base de cupuaçu.  
 
De acordo com a gerente de Marketing da empresa, Luciana Fonzar Andrade, até a embalagem 
da coleção tem conotação ecologicamente correta, já que é feita de papel e plástico 
recicláveis.  
 
Na Braskem, o destaque é um polietileno de alta densidade, uma das resinas mais utilizadas 
em embalagens flexíveis, feito a partir do etanol de cana de açúcar. Trata-se do chamado 
plástico verde, desenvolvido pela companhia e lançado em 2007. Foi o primeiro certificado 
mundialmente, uma comprovação de que o produto contém 100% de matéria-prima 
renovável.  
 
A companhia investiu US$ 5 milhões no projeto, parte dos quais aplicada na construção de 
uma unidade-piloto para produção de eteno — base para fabricação do polietileno — a partir 
de matérias-primas renováveis no Centro de Tecnologia e Inovação Braskem.  
 
A empresa mira o mercado externo, principalmente nos setores automobilístico, de 
embalagens alimentícias, cosméticos e higiene pessoal.  
 
Agora, ela deu mais um passo e partiu para o desenvolvimento do primeiro polietileno linear 
certificado do mundo feito a partir de matérias-primas totalmente renováveis, ampliando a 
linha de polietilenos verdes. De acordo com a companhia, o novo produto representou 
importante salto tecnológico, já que ele exige a utilização de um segundo monômero 
(moléculas usadas como matéria-prima para fazer o polímero) de fonte 100% renovável. Ou 
seja, além do eteno de cana-de-açúcar, tecnologia já dominada pela Braskem, os 
pesquisadores precisaram elaborar uma nova rota tecnológica que permitisse obter buteno 
com alto rendimento de matéria-prima renovável.  
 
O polietileno linear  tem como principal mercado o segmento de embalagens flexíveis (filmes), 
principalmente para a indústria alimentícia. A Braskem está finalizando o projeto para 
construção de unidade industrial para produção de eteno verde, que suprirá as unidades de 
polietileno, com capacidade anual de 200 mil toneladas, prevista para operar a partir de 2010.  
 



Também motivada pela crescente demanda por ecoprodutos no Brasil e no mundo, além de 
inspirada nos diferenciais da Amazônia, a designer de biojóias Maria Oiticica transforma frutos, 
sementes, cascas e fibras descartadas na floresta em biojóias, bijuterias de matérias-primas 
naturais de alto valor agregado. Suas peças já estão em 13 pontos de vendas em cidades 
como Nova York, Berlim, Londres, entre outras.  
 
 As camisetas e outros produtos confeccionadas com fibra de PET reciclado da organização Txai 
Itacaré, vendidas nas lojas Track & Field, também seguem a forte tendência de incentivo ao 
consumo consciente. A Linha Txaitaruga Track & Field tem parte da renda destinada à 
conservação dos ninhos de tartarugas marinhas das praias de Itacaré, Bahia.  
 
No Rio, a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), por meio de uma Incubadora de 
Agronegócios quer alavancar o acesso a mercados para pequenos e médios produtores de 
produtos orgânicos, a partir do lançamento do projeto OrganicsNet (www.organicsnet.com.br).  
 
Em parceria com Banco Interamericano de Desenvolvimento, Fundo Multilateral de 
Investimentos, International Development Research Center (IDRC) e o Sebrae-RJ, entre outros 
parceiros, a SNA inaugurou uma plataforma na internet para permitir o desenvolvimento de 
um canal que facilitará a interação entre pequenas e medias empresas de orgânicos e o 
mercado.  
 
“No portal teremos toda a cadeia de agronegócios, o que vai conferir visibilidade às pequenas 
propriedades e agroindústrias que trabalham com produtos orgânicos e dar a elas a 
possibilidade de troca de informações e conhecimentos”, explica a diretora técnica da SNA e 
coordenadora do OrganicsNet, Sylvia Wachsner .  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 jun. 2008. Caderno Documento 
Especial , p. C-7. 


