
Investir na pegada ecológica pega bem para empresas 
 
A pegada ecológica foi um marco para a Fivebras, empresa que desenvolve produtos para 
campanhas institucionais.  
 
O desafio em criar acessórios diferenciados com matérias-primas sustentáveis e, ao mesmo 
tempo, com valor ecológico agregado à empresas foi o objetivo do projeto Ecotess, que 
desenvolve sacolas, estojos, fichários, entre outros produtos, com fios de garrafa pet. "A 
Fivebras, ao longo dos anos, foi modificando seus conceitos. Por meio de pesquisas de 
materiais, criamos uma linha eco procurada pelas empresas que desejam posicionar-se sobre 
as questões socioambientais através de campanhas", diz o diretor de marketing da empresa, 
Gilberto Lacerda.  
 
A linha de ecobags sacolas 100% de tecidos de garrafa pet - é uma das propostas da Fivebras 
para ações empresariais, como as realizadas pela Avon e Pepsico. "As ecobags tem como 
benefício a reciclagem. Cada sacola dura em torno de cinco ciclos, ou seja, pode ser reciclada 
até cinco vezes", diz Lacerda.  
 
Tingidas em uma cartela de 25 cores ou tonalidades especiais, além da estamparia 
personalizada, cada ecobag usa apenas uma garrafa pet. Dividido em quatro etapas, o 
processo para transformação da garrafa em tecido pet compreende lavagem, moagem e 
descontaminação das impurezas do material até ser encaminhado para a indústria têxtil e 
posteriormente ser tingido.  
 
Representando 15% do faturamento da Fivebras, as ecobags "são lixos reformados com 
consciência e conceito, já que poderiam estar poluindo o meio ambiente", afirma Lacerda.  
 
Mais caro do que um tecido normal cerca de 15% a mais e resistente, o ecotess é fonte de 
inspiração para a empresa lançar novos produtos, que estarão disponíveis também no varejo 
no segundo semestre desse ano. "Capas de bicicleta, de chuva, guarda-chuva e lona de 
barraca são algumas das idéias que estão sendo testadas. É preciso certificarmos e criarmos 
linhas resistentes e impermeáveis para barracas de camping, por exemplo", diz o diretor. De 
olho na ecomoda, carregar a sustentabilidade nos braços é o conceito encontrado nas ecobags, 
coloridas e diferentes.  
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