
Ecologia ou marketing? 
Em plena onda de defesa do meio ambiente, a EuroPVC 
defende a idéia de que nem tudo que é ecológico é, de fato, 
sustentável 
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NUMA ÉPOCA EM QUE É MODA SER 
ECOlogicamente correto, uma pequena 
empresa situada no bairro do Jaraguá, 
em São Paulo, vem desafiando alguns 
dos conceitos mais arraigados entre os 
defensores do meio ambiente. Com 
faturamento de R$ 5 milhões, a EuroPVC 
representa, em âmbito nacional, a líder 
mundial de esquadrias em PVC, a alemã 
Kömmerling, dona de uma receita de 
863 milhões de euros, em 2007, nos 30 
países onde opera. Como o próprio 
nome revela, a empresa brasileira 
trabalha com o PVC, um material 
polêmico, visto em geral como um vilão 
na questão do meio ambiente. Afinal, 
trata-se de um material 100% sintético, 
de difícil absorção pela natureza. Mas a 
EuroPVC garante que o PVC é uma 
opção para um futuro mais sustentável. 
Tanto que seu consumo cresce em 
patamares de 35% ao ano. Durável, com 
grande capacidade térmica e consumidor 
moderado de energia em seu processo 
de produção, o PVC vem ganhando a 
simpatia de especialistas. “Embora 
polêmico, esse material tornouse a 
melhor alternativa, principalmente por 

causa de sua durabilidade. Só que é fundamental a exclusão dos metais do 
seu processo”, ressalta Vanderley John, professor da Escola Politécnica da 
USP (Poli/USP).  

 

 

MANOLO MIRAMONTES: apesar de 
natural, a madeira dura menos que o 
PVC, que tem 50 anos de garantia 

 

  



Os europeus já estão convencidos. Hoje, 58% das janelas na Alemanha, um 
dos países mais avançados no respeito ao meio ambiente, são feitas com 
esse termoplástico, enquanto metade das brasileiras tem o aço como 
matéria-prima. “O Mercado Comum Europeu estabeleceu normas de 
economia de energia a cada ano e o PVC contribui para isto porque é um 
excelente isolante térmico”, enfatiza Manolo Miramontes, diretor executivo 
da EuroPVC. De acordo com especialistas, o PVC gasta 20% menos energia 
do que a produção de outros materiais plásticos. Além disso, sua 
durabilidade é longa. “Somos 30% mais caros, mas damos 50 anos de 
garantia e não é porque somos bonzinhos. É porque nossos fornecedores 
também agem assim”, diz Miramontes. Ele garante que se um consumidor 
quiser retirar a janela daqui a meio século pode chamar a EuroPVC para 
desmontá- la. Assim, ele recicla o material. Dados do Instituto Vinyl, dos 
EUA, apontam que mais de um bilhão de libras em PVC são recicladas 
anualmente.  

 

“No Brasil ainda há muita confusão entre o que causa impacto ambiental e o 
que é sustentável. Muitos ainda preferem a madeira de reflorestamento, 
pois ela seria mais amigável ao meio ambiente”, reitera John. Miramontes, 
da EuroPVC, também acompanha esse raciocínio. Ele lembra que a madeira 
de reflorestamento é naturalmente úmida e, por isso, apodrece com mais 
rapidez, o que exige reposições mais freqüentes. Se passar por um 
processo de secagem em estufas, o consumo de energia sobe muito. Em 
comparação com ambos os casos, o uso de PVC significa demanda menor 
por recursos naturais. Em meio a essa polêmica, John, da Poli/USP, acredita 
que as pessoas devem buscar o histórico de cada empresa para saber se os 
produtos são realmente sustentáveis ou o apelo ecológico é puro marketing. 
“As empresas não deveriam brincar com uma discussão que impacta o 
futuro da humanidade. Isso é um assunto sério e não apenas uma 
ferramenta de marketing”, afirma ele. 
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