Cara a Cara utilizava
embalagem protegida
com filme de PVC
(acima, no detalhe).
Nova caixa é mais
resistente e dispensa
o envoltório

Jogada consciente
elimina o uso de envoltórios plásticos nas caixas de seus produtos
ma regra da venda de jogos e brinquedos está prestes a ser quebrada
pela Estrela. A empresa anunciou
que irá abolir, já no segundo semestre deste ano, o uso de envoltórios
plásticos nas caixas de seus jogos - entre eles,
best-sellers como Banco Imobiliário, Detetive,
Jogo da Vida e Cara a Cara. Com a decisão, 35
toneladas de filme transparente de PVC termoencolhível deixarão de ser consumidas no prazo de
um ano. "O plástico não tem relação com o jogo",
justifica o diretor de marketing da Estrela, Aires
Leal Fernandes. "Eliminando-o, vamos favorecer
o meio ambiente e evitar o desperdício."
Antes de efetivar o banimento do filme plástico, a Estrela realizou uma pesquisa para avaliar
como o varejo receberia a medida. O levantamento constatou uma preocupação em relação à
fragilidade que as caixas poderiam apresentar no
transporte, na armazenagem e no manuseio nos
pontos-de-venda. Para compensar a eliminação do

shrink, a fabricante decidiu reforçar as caixas, que
passaram a ser confeccionadas com papéis cartão
duplex de maior gramatura, da Klabin e da Papirus, acoplados a papelão microondulado. A reboque dessa mudança, as caixas passam também
a receber acabamento com um verniz especial,
que lhes proporciona maior brilho e permite que
etiquetas sejam removidas sem lhes causar danos.
(A empresa preferiu não identificar os produtores
das caixas).
Outra função dos envoltórios plásticos, a de
impedir a violação das caixas, motivou uma
segunda providência. As caixas dos jogos da

Nova embalagem
dos jogos ganhou
selo auto-adesivo
de segurança

Estrela passarão a ser lacrados por selos auto-adesivos de filme de PVC (o nome do fornecedor dos
lacres também não foi revelado pela empresa).
Devido às mudanças necessárias para reforçar
as embalagens, a Estrela não cortará custos com a
eliminação dos shrinks. O objetivo é deixar claro
que a empresa está engajada na questão ambiental.
"Mesmo sem ganhos financeiros, a iniciativa é
válida", diz Fernandes. A Estrela prepara outras
jogadas de cunho ecológico. Há quase um ano,
a empresa anunciou um projeto de utilização do
polietileno "verde" da Braskem, produzido com
cana-de-açúcar, nas peças injetadas de seus brinquedos e jogos. O primeiro fruto dessa ação foi o
Banco Imobiliário Sustentável, lançado em 2008.
Novos projetos desse gênero deverão estrear no
mercado em 2011, quando a petroquímica passará
a produzir a resina em larga escala.
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