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Limpeza mais consciente

ma cruzada pela susten-
tabilidade começou na
Associação Brasileira
das Indústrias de Produ-
tos de Limpeza e Afins

(Abipla). Entre outras metas, a entida-
de quer reduzir a geração e aumentar
a destinação correta de embalagens.
O primeiro ato desse movimento se
deu em junho, com o lançamento de
um programa de regularização de
fabricantes apoiado pela Anvisa e pelo
Sebrae. Ocorre que micro, pequenas
ou médias empresas compõem 95% do
setor, sendo que muitas delas operam
sem as devidas licenças ambientais. A
pior faceta desse cenário é o mercado

clandestino, que imprudentemente reu-
tiliza embalagens para comercializar
limpadores caseiros. Nesta entrevista,
a diretora executiva da Abipla, Maria
Eugenia Proença Saldanha, fala dos
desafios dessa agenda "verde" e da
importância das embalagens para o
negócio de saneantes.

Por que a indústria de produtos de
limpeza decidiu criar uma agenda de
sustentabilidade?
Porque, como qualquer outra indústria,
a de produtos de limpeza pode melho-
rar seu perfil ambiental. Queremos
trabalhar inicialmente em duas grandes
frentes: no controle de qualidade dos

fabricantes, ou seja, orientá-los a se
pautar por boas práticas de produção,
e na outra ponta da cadeia, que é o
consumidor final. Infelizmente ainda
percebemos o uso incorreto de produ-
tos de limpeza e o descarte incorreto
das embalagens. É um movimento em
prol da sustentabilidade que, até onde
sabemos, não tem par no mercado
internacional de saneantes.

A primeira ação da Abipla nesse esfor-
ço em prol da sustentabilidade foi o
lançamento do Programa Movimento
Limpeza Consciente, em junho último.
O que é essa iniciativa?
Inicialmente esse movimento tem dois



pilares. Um deles é a regularização de empresas,
considerada fundamental para nortear a agenda de
sustentabilidade. O outro é a destinação correta
de embalagens. A nossa idéia é que o Movimento
Limpeza Consciente seja um programa de lon-
guíssimo prazo e que incorpore pilares novos à
medida que evoluir. Quanto à primeira questão, o
foco inicial de trabalho é o Programa de Mobiliza-
ção pela Regularização de Empresas do Setor de
Saneantes, lançado recentemente através de uma
parceria com a Anvisa e o Sebrae. O programa
tem duas premissas: é inclusivo e voluntário, ou
seja, adere quem quiser. Nosso esforço é mostrar
que há vantagens. Antes de tudo, o microempresá-
rio não coloca em risco a vida da população. Com
o atestado da Anvisa, ele passa a ter potencial de
negócios. Passa a ser, de fato, um empresário.

Qual é o tamanho do problema da informalidade
no setor de saneantes?

Fizemos um estudo com a Fipe (Federação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas), algum tempo
atrás, que mostrava, por exemplo, que 42% das
águas sanitárias e 30% dos desinfetantes comer-
cializados no País eram irregulares. Dou esses
dois exemplos porque são de categorias em que
é preciso que o produto seja eficaz - e produto
irregular não tem eficácia garantida. É importante
considerarmos que a informalidade do nosso setor
abriga dois grupos. De um lado, aquele das empre-
sas que têm CNPJ, que têm uma licença ou outra,
mas sem licença sanitária. São essas as empresas
que acreditamos ter condições de se formalizar,
de gerar renda e emprego, de crescer no mercado
dentro de uma concorrência leal. Já o outro grupo
é aquele do fabricante caseiro, de fundo de quin-
tal, que não tem absolutamente nenhum controle,
que vende mistura de água sanitária com corante.

Nesse mercado negro, aliás, é bastante comum a



reutilização de garrafas de PET de bebidas...
Esse é o grande risco do produto informal. Além
de não ser uma embalagem adequada, projetada
para um produto de limpeza, a garrafa de PET
pode ser confundida com bebida e fazer crianças
ingerirem saneantes. Infelizmente isso acontece
muito. Nesse tipo de comércio faz-se campanha
para guarda de embalagens de refrigerantes para
enchê-las com produto de limpeza. Para essas
fabriquetas não há nenhuma expectativa de regu-
larização, pois elas não têm estrutura
mínima. É preciso reduzir ao mínimo
essa circulação de embalagens reutili-
zadas. Mesmo se o produto for bom, a
embalagem não é adequada, não passou
por testes de estabilidade, não garante
um período de validade conveniente.
Existe uma série de barreiras técnicas
que envolvem as embalagens e que são
importantes de ser observadas sob o
ponto de vista de segurança do produto.

E quanto à destinação correta das emba-
lagens "legítimas" do setor? De que
forma a Abipla pretende fomentar essa
atividade?
Queremos criar formas de reaproveita-
mento dessas embalagens em diversos
processos produtivos. Hoje, temos um
projeto-piloto em cidades do Estado do Rio de
Janeiro para orientar sobre o correto descarte
de embalagens pós-consumo. Também queremos
estimular cooperativas de catadores. O aumento
do custo/benefício, a transformação dessa ativi-
dade numa coisa econômica e socialmente viável
é de todo nosso interesse. Outra idéia é estimular

a municipalidade da coleta seletiva. É preciso
ter escala. Não adianta eu orientar o consumidor
a separar o resíduo orgânico do resíduo seco e
depois tudo isso ir parar no caminhão do lixo.

As embalagens utilizadas pela indústria de pro-
dutos de limpeza têm valor que estimule sua
reciclagem?
Temos trabalhado em parceria com o Cempre
(Compromisso Empresarial para Reciclagem),

que monitora essa questão de valor e
atratividade dos resíduos. Confesso que
neste momento não sabemos de preços e
valores. Mas não tenho dúvida de que a
correta separação e gestão dos resíduos
tende a tornar o negócio auto-sustentá-
vel, aumentando valores e gerando renda
para quem trabalha nesse negócio.

O mercado de produtos de limpeza é
freqüentemente apontado como menos
dinâmico na inovação em embalagem,
menos novidadeiro que os outros gran-
des grupos de bens de altíssimo giro. A
senhora concorda com essa visão?
Na verdade, embalagem é uma das áreas
em que a indústria de saneantes mais
investe. Sinto que a percepção da inova-
ção no produto de limpeza é mais difícil.

Mas muita coisa é feita, como tornar um produto
que dura um ano em um produto que dure dois
anos, ou nos casos de embalagens que se tornam
importantes para a utilização do produto. A indús-
tria vem investindo pesado em embalagens que
ofereçam segurança ou economia na aplicação,
como em garrafas que evitam o respingo de uma



água sanitária ou em recipientes com dosadores
para uma série de produtos. Há, também, muitas
coisas fantásticas em cores e formatos de embala-
gens. Mas, em geral, acredito que haja pouca per-
cepção da inovação. Até em termos de produto. O
consumidor às vezes não sabe que por trás de um
aroma prolongado de um amaciante numa roupa,
por exemplo, houve todo um desenvolvimento
complexo de um perfume encapsulado.

Pesquisas têm apontado crescimento de marcas
intermediárias em diversos mercados, inclusive
no de limpeza doméstica. E um reflexo da crise?
Ou a explicação para essa perda de força das
marcas líderes é outra?
Para o Brasil, a crise tem passado como um
movimento mais verbal do que real, embora tenha
despertado no consumidor, sim, a preocupação
de economizar, de valorizar preços. Mas o que
teremos que acompanhar é se haverá uma fixação
da marca secundária ou se, com a melhora da
economia, as vendas das marcas líderes voltarão
a crescer. O que não passa em brancas nuvens
para o nosso mercado, e nem poderia passar, é o
movimento de ingresso de 20 milhões de pessoas
na classe C. Isso tem movimentado a indústria.

Ano após ano o setor de produtos de limpeza tem
registrado desempenhos positivos. Em 2008, por
exemplo, o faturamento do setor cresceu 6,5%. O
mercado tende a se pautar por sustentabilidade
também nesse aspecto?
Sim. Produtos de limpeza têm uma ligação muito
forte com a renda. Nos últimos três anos a renda
vem aumentando, estimulando o consumo de pro-
dutos que antigamente eram considerados supér-
fluos, como um odorizador de ambiente. Mas o
dado importante é que o consumidor brasileiro
ainda consome pouco produto de limpeza. Dou
um exemplo. O consumo per capita de detergente
em pó no Brasil é de 4 quilos por ano. É muito
baixo. Na Argentina, nos tempos agudos da crise,
esse número foi de 6 quilos. No México, há quatro
anos, eram 8 quilos. Existem países europeus em
que esse índice chega a 14 quilos. Dá para se ter
uma idéia de como o potencial é grande. E, com
mais vendas de produtos, certamente haverá mais
consumo de embalagens.
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