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NO SUL DA SUÉCIA, TE-
tra Pak é uma senha. Qual-
quer referência à empresa

abre portas e sorrisos. A gigante das
embalagens cartonadas é motivo de
orgulho não só para a cidade de Lund,
onde fica a sede mundial, mas para
toda a Suécia. Seus funcionários são
capazes de brigar para defender a
marca. Os clientes e fornecedores
também orgulham-se de serem parcei-
ros da marca que se tornou sinônimo
de caixinhas longa-vida e agora quer
virar também una símbolo mundial de
sustentabilidade. Em 2007, a Tetra
Pak produziu no mundo 137 bilhões de
embalagens. A empresa, presente em
150 países, domina 90% do setor de
embalagens cartonadas. Seu gigantis-
mo a faz ditai1 as regras - para o bem

a companhia pretende liderar essa
transformação. A partir de lã, como
parte da certificação ISO 14000 obtida
em 1996, a Tetra Pak monitora o im-
pacto ambiental de sua produção com
o Life Cycle Assessment (LCA), ou
avaliação do ciclo de vida. Com a ma-
téria-prima e a linha de produção cer-
tificadas, a empresa lançou no início
de junho a primeira embalagem com o
selo FSC COC (chain of custody, ou
cadeia de custódia), que comprova que
todo o produto foi feito com o mínimo

e para o mal - da cadeia de produção
de embalagens. Felizmente, pelo me-
nos no campo do meio ambiente, os
suecos dão um bom exemplo. Três
quartos do material utilizado pela Te-
tra Pak provêm de recursos renová-
veis. No Brasil, a empresa compra pa-
pel da Klabin, cuja produção é 100%
certificada pelo FSC (Forest Ste-
wardship Council), entidade rígida na
concessão de selos de procedência de
matéria-prima. No mundo, a taxa de
madeira certificada é 80%. A meta da
Tetra Pak é chegar a 100% em 2015.
"Com a Tetra Pak comprando apenas
matéria-prima certificada, algo vai
mudar. A empresa vai puxar o merca-
do", diz Lars Kristoferson, secretário-
geral do braço sueco da ONG WWF.

DINHEIRO conferiu ao vivo, na
Suécia, as florestas e fábricas de onde

impacto ao meio ambiente. "O consu-
midor poderá perceber o posiciona-
mento socioambiental do que ele con-
some nas embalagens", afirma Paulo
Nigro, presidente da Tetra Pak Brasil.
O processo já rendeu economia de
energia, dinheiro e emissões de COg.
Em 2005, a Tetra Pak firmou, em par-
ceria com a WWF, compromisso para
reduzir 10% de suas emissões - isso
significa deixar de lançar 100 mil tone-
ladas de gás na atmosfera. Em 2008, a
redução atingiu 70% da meta,

No Brasil, a visão da empresa já
permeia toda a cadeia de produção.
Há 12 anos, a Tetra Pak começou a
exigir de suas transportadoras dados
sobre a regulagem dos motores dos
caminhões. "No começo houve recla-
mação, mas depois todos adotaram o
sistema", conta Fernando von Zuben,
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diretor de meio ambiente da Tetra
Pak Brasil. "Mais tarde, isso se tornou
uma vantagem competitiva dessas
transportadoras." Parte da frota brasi-
leira que serve a empresa funciona
com 20% de biodiesel de girassol. O
projeto, bem-sucedido, é piloto mun-
dial. A próxima meta é melhorar as
taxas de reciclagem. As embalagens,
100% recicláveis, não podem ser reuti-
lizadas para alimentos, mas seus com-
ponentes podem ser reciclados sepa-
radamente - ou juntos, transformados
em uma massa que pode ser usada
para fabricar objetos. Em 2007, a reci-
clagem de caixas longa-vida movimen-
tou R$ 100 milhões. Ainda é pouco. "O
grande problema é a infra-estrutura
de coleta, além de convencer o cidadão
a jogar embalagens longa-vida no lixo
reciclável", afirma Von Zuben. H
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