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Como a Kraft Foods decidiu influenciar, estimular e convencer seu público a adotar medidas 
que favoreçam as gerações futuras.  

Já dizia o filósofo pré-socrático Heráclito: “A única coisa permanente no universo é a 
mudança”. Ainda assim, estimular novos hábitos e costumes é um grande desafio. No ano 
passado, a Kraft Foods decidiu abraçar essa causa e lançou o programa Atitude Consciente 
para influenciar, estimular e convencer os diferentes públicos com os quais a empresa se 
relaciona a adotar medidas que favoreçam as atuais e as próximas gerações. 

A iniciativa partiu do princípio de que apenas adotar práticas ambientais e processos 
sustentáveis em suas atividades industriais, por meio do Sistema de Gestão Ambiental, não é 
suficiente. Até agora, o programa Atitude Consciente já conseguiu impactar cerca de 50 mil 
pessoas entre colaboradores, familiares e comunidades no entorno das fábricas cadastradas no 
programa Bom Vizinho, mantido pela companhia. 

Entre as práticas permanentes de gestão do meio ambiente, adotadas pela empresa, estão o 
uso racional dos recursos naturais, a redução de impactos ambientais e a substituição de 
materiais e alguns hábitos cotidianos, como a troca de papel branco por papel reciclado, o uso 
de canecas individuais em vez de copos descartáveis e lixeiras para coleta seletiva. “O 
programa Atitude Consciente é símbolo de que com pequenas mudanças geram grandes 
resultados”, afirma Tadeu Boechat, diretor de operações Brasil da empresa. 

Recursos da natureza - Desde o fim do ano passado, a Kraft Foods assinou um contrato com a 
Copel para ser a primeira empresa a utilizar a energia eólica produzida em Palmas, interior do 
Paraná, para abastecer parte da energia necessária no complexo de fábricas da empresa em 
Curitiba. Até então, essa unidade da Copel, que existe há nove anos, era usada somente para 
estudos de viabilidade. 

A parceria da Kraft com concessionária de energia elétrica vai até 2013. São 370 
megawatts/hora por mês de energia captada nos cinco aerogeradores instalados em Palmas. 
Essa energia - renovável e não-poluente - responde por cerca de 6% do consumo total de 
energia da empresa na região. 

Na fábrica de Curitiba há ainda outros projetos para redução do consumo de água, luz e gás. 
Nos últimos três anos (de 2005 a 2008) houve uma economia em torno de 6.000.000 Kw/hora 
de energia elétrica. Foram repostas todas as 6.200 lâmpadas da fábrica por lâmpadas mais 
eficientes. As antigas tinham durabilidade de 12 mil horas contra 20 mil horas das atuais. Em 
relação à água, os resultados indicam economia em torno de 50.000.000 litros.  

Já para gás natural, a economia chega a 350.000 m3. Em valores reais, estamos falando de 
uma economia por volta de US$ 300 mil em 2007 e US$ 700 mil em 2008. Para todo esse 
projeto, já foram investidos US$ 700 mil entre 2007 e 2008, um montante que deve levar até 
cinco anos para que a companhia obtenha retorno desses recursos. 

A partir de setembro deste ano, a Fábrica de Piracicaba, que produz biscoitos, terá em 
funcionamento um sistema de reaproveitamento de águas pluviais. A construção do projeto de 
captação dessa água para abastecimento da rede de água sanitária dos vestiários da fábrica e 
jardins envolve um telhado diferente para implantação do projeto piloto no Prédio da 
Manutenção Mecânica, com 3.000 m2 de área; um filtro para retirada de sólidos, 
principalmente matéria orgânica; e uma cisterna de 120 m3 exclusiva para receber água de 
chuva. A meta anual de captação é de 3.200 m3. 



Na gôndola - Além disso, a companhia começou a rever as embalagens de seus produtos, 
considerando o impacto ambiental que causam. Os produtos da marca Tang, as gelatinas 
Royal, os tabletes Lacta e o Club Social já passaram por um processo de redução da gramatura 
dos envoltórios e mudança de materiais, além da redução das caixas de embarque dos ovos de 
Páscoa. Nesse caso, elas foram redimensionadas, e hoje utilizam menos material e tem parte 
da composição da caixa feita de papel reciclado. O resultado da iniciativa levou a uma 
diminuição de 1,2 mil/toneladas por ano de embalagens. 

As embalagens de Tang e Royal ficaram menores, mantendo o mesmo rendimento do produto. 
São embalagens de plástico e de alumínio laminado, dispostos em camadas, que hoje são mais 
finas. A iniciativa eliminou o uso de mais de 700 mil toneladas por ano de material de 
embalagem. 

“No caso de Tang, perdemos um pouco de espaço de impressão, mas ganhamos um retorno 
melhor: diminuímos a geração de lixo para o ambiente e também o custo da embalagem”, 
comenta Boechat. O selo FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal) 
também atesta as embalagens de embarque de produtos e os displays há cerca de dois anos. 
A meta é ter até o fim de 2009, 100% de todos os displays e 90% das caixas de papelão 
utilizadas pela empresa com o selo. 

Nem todos os produtos da Kraft Foods tiveram suas embalagens revisadas. “A grande maioria 
já foi contemplada. É um processo evolutivo. Não mudamos tudo da noite para o dia, mas há 
um direcionamento claro para toda a equipe de pesquisa e desenvolvimento, e operação, além 
de fornecedores e distribuição, para que todos caminhem na mesma direção”, afirma. 

ALCADE, Tatiana. Mais com menos. Consumidor Moderno, jun. 2009. Disponível em: 
<http://consumidormoderno.uol.com.br>. Acesso em 26 jun. 2009. 
 
 


