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De olho no meio ambiente, profissionais procuram a melhor forma de produzir embalagens 
seguras para os alimentos e ao mesmo contribuir com a preservação da natureza. 

O cliente mais atento, daquele que lê tudo o que está escrito na embalagem de um produto, já 
percebeu que uma nova tendência tem tomado conta das prateleiras de supermercados: a 
preocupação com embalagens recicláveis.  

Mas como explica Fernando Von Zuben, diretor de meio ambiente da Tetra Pak, por mais que 
haja a boa intenção, as empresas são prejudicadas pelos impostos que têm que pagar sobre os 
produtos reciclados. “Não estamos pedindo subsídio, apenas um tratamento fiscal mais justo”.  

Os cuidados com as embalagens vêm das seguintes preocupações: a segurança dos alimentos 
e como destaca Fernando, “fazer com que esse material entre na coleta seletiva”. 

As ações das empresas 

A preocupação das empresas em se adaptar às novas questões de sustentabilidade teve início 
na Europa dos anos 90. De lá pra cá, como afirma Fernando, “houve um amadurecimento 
natural da sociedade”. E destaca que com esse amadurecimento, o público começou a exigir 
mais das empresas. “Quem manda é o consumidor”.  

Nessa contradição da sociedade que cobra, mas não faz muito a respeito, as empresas 
começaram a investir em departamentos voltados ao processo de reciclagem e outras ações 
visando o meio ambiente. 

No entanto, Fernando diz que “não existem profissionais capacitados para essa gestão. As 
empresas deixaram de tratar o assunto como secundário, mas sentem a necessidade desse 
especialista”. 

A prática da reciclagem é essencial para o futuro do ser humano, mas a conscientização ainda 
parece estar um pouco lenta, pelo menos no Brasil. De acordo com Fernando, “o papel do 
cidadão ainda tem sido muito baixo, às vezes por falta de conhecimento e outras pelas 
dificuldades encontradas”.  

Um exemplo do processo e da certificação 

Pioneira no mundo, a empresa Tetra Pak se destaca na produção de embalagens. A 
organização foi responsável pela implantação da embalagem longa vida, garantindo ao 
consumidor preservação de alimentos sem necessidade de refrigeração, transporte e 
manuseio.  
 

Segundo o Institute of Food Technologists, organismo sediado nos Estados Unidos que reúne 
cientistas e pesquisadores do setor de alimentação, a embalagem longa vida foi considerada a 
maior invenção da indústria de alimentos da segunda metade do século 20.  

 

 

 



A área de processamento abrange o desenvolvimento e a comercialização de máquinas 
desenvolvidas para atender às necessidades dos clientes.  

Primeira empresa de embalagens a obter a certificação ISO 14001 no Brasil, a empresa 

gerencia os seus negócios de forma ambientalmente sustentável.  

Fernando afirma que esse é o conceito da organização, que está comprometida em: aprimorar 
continuamente o seu desempenho ambiental; prevenir a poluição, minimizar impactos e 
gerenciar riscos ambientais.  

Alternativas 

De qualquer forma, enfatiza Fernando, “Houve uma evolução acentuada nesses 10 anos”. No 
entanto, a maior divulgação sobre as ações ligadas ao meio ambiente é importante, completa: 
“Temos um grande gargalo que é a educação do consumidor”. 

Nessa história, cidadãos, empresas e poder político têm que trabalhar juntos para facilitar as 
ações voltadas à preservação do meio ambiente, até que o assunto não seja mais uma 
obrigação, mas sim uma preocupação natural com o que é seu. 
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