
Produtos de marca própria entram na Era da sustentabilidade do meio ambiente  

Eles seguem a tendência mundial e são desenvolvidos pensando na sustentabilidade do 
planeta. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 
e do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente, é cada vez maior o interesse dos brasileiros em 
relação às práticas socioambientais das empresas. O percentual, que era de 72% em 2004, 
passou para 77% em 2006/2007. Ou seja, o assunto sustentabilidade não é mais somente 
pauta para ecologistas e sim uma exigência de mercado.   

Alinhados à tendência mundial, os produtos de marca própria não poderiam ficar de fora.  
Atualmente várias empresas desenvolvem sua produção em uma plataforma de 
sustentabilidade e aqueles que não se encaixam nessa situação, já estão preocupados com o 
assunto. A Abmapro - Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização, que em pouco 
mais de um ano de fundação já reúne 38 associados, entre eles, os líderes dos varejos 
supermercadista e atacadista, Carrefour e Makro, reúne alguns exemplos de preservação do 
meio ambiente.   

A Total Química é uma delas. A empresa, especializada na fabricação de produtos de higiene e 
embelezamento de animais de estimação (Sanol, Plush, TOT), desenvolveu produtos saneantes 
de marca própria sustentáveis, com nova formulação e menos impacto para o meio ambiente. 
Decidiu aumentar o uso das embalagens recicláveis, e somente esta ação afetará 
positivamente toda a cadeia. Os novos projetos prevêem a redução de tamanho, a diminuição 
de resíduos descartados na natureza, o uso de caixas de transporte, a necessidade de 
caminhões e combustível.   

Já a Plasticase, fabricante de embalagem PET para higiene, limpeza e medicamentos, 
preocupou-se em promover um ciclo completo de sustentabilidade. Como a Anvisa autoriza 
desde 2007, o uso de PET reciclado para embalagens de alimentos, o diretor-presidente Odilon 
Cesário Neto explica que uma nova empresa foi aberta, a Tersa, para processar a mesma 
quantidade de PET produzida pela coligada Plasticase. A empresa entra em pleno 
funcionamento até o final do ano e utiliza a técnica da pós-condensação, que confere melhor 
estabilidade ao produto.   

Outro exemplo de preservação do meio ambiente em produtos de marca própria vem da 
Beneficiadora Boa Vista, produtora de batata industrializada. Ela passou a utilizar tecnologia 
verde em seu processo, com o sistema de impressão de embalagens da DuPont. Assim, a 
empresa abandonou solventes potencialmente cancerígenos, diminuiu a emissão de gases que 
causam o efeito-estufa e economizou energia elétrica.  

Atenta à onda verde, a Abmapro participa da Fispal Tecnologia, principal feira da indústria de 
embalagens e processos de alimentos e bebidas da América Latina. A associação estará no 
Espaço Sustentabilidade, onde empresas, entidades, universidades e órgãos governamentais 
que tenham ações desenvolvidas nas áreas de energia ecoeficiente, materiais de fontes 
renováveis e reciclagem apresentam seus projetos. A presidente da Abmapro, Neide 
Montesano, apresenta a palestra O Crescimento da Marca Própria – Tecnologia e 
Sustentabilidade, dia 6 de junho, às 17h, no auditório oeste do pavilhão Anhembi. “Vamos 
falar da história da marca própria e da nova fase que estamos vivendo, com tecnologia 
avançada e consciência verde”, afirma Neide. “A intenção é mostrar que simples atitudes 
garantem a sustentabilidade do planeta e a longevidade das empresas”, completa. 
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