
Reinvenção que começa pelo pote de margarina 
Ricardo Lacerda 

Embalagem biodegradável da Cyclus reforça o posicionamento sustentável da Bunge, 
multinacional cujo índice de reciclagem e reuso de resíduos industriais já chega a 97%. 

Aparentemente, se trata apenas de mais uma entre as muitas margarinas à disposição do 
consumidor. Olhando mais atentamente, a Cyclus Nutrycell, fabricada pela Bunge, estampa em 
seu pote a seguinte mensagem: "1ª do Brasil: embalagem biodegradável de fonte renovável 
para alimentos". Na prática, quer dizer que, além de ter como matéria-prima o polímero PLA 
(poliácido lático) - obtido a partir da fermentação do amido de milho -, a nova embalagem se 
decompõe em até 180 dias após o descarte.  

A iniciativa, segundo Michel Henrique Santos, gerente de marketing corporativo & 
sustentabilidade da Bunge Brasil, é inédita no mercado brasileiro de alimentos industrializados 
e representa apenas um primeiro passo. Entre a idealização do produto e a chegada ao 
consumidor final, foram mais de dois anos de estudos envolvendo equipes de planejamento, 
pesquisa e desenvolvimento, indústria, suprimentos e marketing, além de parcerias com 
fornecedores de resina e embalagem. 

Apesar de ser a primeira embalagem biodegradável da empresa, a Bunge tem larga 
experiência em aliar sustentabilidade aos seus negócios. "Já trabalhamos com uma alta taxa 
de reciclagem ou reuso de resíduos industriais, valor que chegou a 97% em 2008", observa 
Santos. Para ele, esse índice, mesmo elevado, ainda não é suficiente para garantir equilíbrio 
ambiental, já que a empresa comercializa produtos que acabam na mesa do consumidor final. 
A ideia é utilizar mais materiais biodegradáveis, contribuindo para que a geração de lixo e 
resíduos diminua gradativamente. "Não quer dizer que os resíduos são especialmente danosos, 
mas sim que somos compromissados em minimizar impactos da ação do homem sobre o meio 
ambiente", destaca. 

Exemplo do engajamento ambiental da Bunge está no patrocínio de iniciativas como 
recolhimento de óleo de cozinha e de embalagens, feito em algumas redes de supermercados 
parceiras. No ano passado, mais de 100 mil litros de óleo de cozinha foram destinados à 
reciclagem, num projeto gestado em conjunto com a ONG Instituto Triângulo, de Santo André 
(SP). 

Preocupada com as emissões de gases de efeito estufa, a empresa estabeleceu como meta 
mundial, até 2010, cortar em 1% suas emissões. No ano passado, foi criado um departamento 
cuja finalidade é acompanhar projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, iniciativa da 
ONU que permite ao Brasil vender créditos de carbono para indústrias de países signatários do 
Protocolo de Kyoto. 

Segundo Santos, um dos primeiros e mais importantes projetos em andamento trata da 
redução de gases de efeito estufa pela Fosfertil, empresa parceira da Bunge no ramo de 
mineração e produção de matérias-primas para a indústria de fertilizantes. "O projeto, 
registrado na ONU, deverá gerar 750 mil toneladas de créditos de carbono até 2012", diz o 
gerente de marketing corporativo & sustentabilidade da Bunge Brasil. 

Em 2008, a Bunge gerou 23% de toda a energia elétrica consumida no ano. Isoladamente, a 
Bunge Fertilizantes tem um índice de autogeração ainda maior, de 52%. 
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