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Preocupação com o meio ambiente é o principal enfoque na concorrência entre produtos de 
vidro, PET e papel cartonado 
 
O respeito ao meio ambiente na fabricação de materiais passou a ser um aliado de peso para 
empresas de diversos setores se diferenciarem da concorrência. Além de ser uma prática 
benéfica à natureza, a iniciativa agrega valor ao produto entregue aos consumidores e hoje é a 
principal estratégia do setor de embalagens na briga pelo mercado de bebidas e alimentos. 
 
A preocupação entre as fabricantes de produtos de vidro, PET e as cartonadas (compostas por 
papel, plástico e alumínio) vai desde a utilização de matérias-primas utilizadas na produção até 
a reciclagem do material descartado pelo consumidor. 
 
Nessa tendência, a Saint-Gobain Embalagens lançou, na semana passada, a linha de garrafas 
Ecova, dita como "ecologicamente correta" por utilizar 10% de vidro reciclado em sua 
fabricação. Além de reduzir o peso do produto em cerca de 15%, a iniciativa reduz a energia 
consumida na produção em 3% e emite 5% menos de CO2 na atmosfera. "A redução dos 
impactos ambientais é muito importante para nós e temos grandes ambições no 
desenvolvimento dessas embalagens eco-concebidas", afirma Jérôme Fessard, presidente 
mundial da Saint-Gobain Vidros para o setor de embalagens, cujos investimentos na área para 
esse ano são de € 300 milhões. 
 
Concorrência barata 
 
Grande rival do vidro, as embalagens PET ganharam grande participação no mercado na 
década de 1990 por seu custo extremamente baixo e pela facilidade de transporte dos 
conteúdos. Hoje o produto é utilizado por 80% dos refrigerantes que chegam aos 
consumidores. "Diferente de outros materiais, não precisamos queimar nada para produzir o 
PET. Além disso, o PET precisa apenas de 2 litros de água para embalar l litro de bebida, bem 
menos que os materiais retornáveis que utilizam 6 litros de água", compara Hermes Contesini, 
responsável pelas relações com o mercado da Associação Brasileira da Indústria do PET 
(Abipet). Segundo ele, a entidade investe há 15 anos na reutilização do material e hoje 53,5% 
(ou 231 mil toneladas) do PET consumido é reciclado, processo que economiza 97% de energia 
e 86% de água em relação a uma garrafa de material virgem. 
 
De acordo com Américo Dénes, diretor-geral da divisão de Embalagens da Saint-Gobain na 
América Latina, o vidro teve perda significativa no mercado nos últimos 30 anos devido a 
materiais de custo muito baixo, como o plástico. "Hoje o mercado está estável com 
movimentos cíclicos entre os materiais. Mas com a linha Ecova vamos fortalecer a imagem do 
vidro frente à concorrência", aponta ele. A Saint-Gobain afirma que de 40% a 50% do vidro 
utilizado no Brasil é reciclado. 
 
Já a Tetra Pak, cujo material cartonado ganhou espaço no mercado com a conservação 
prolongada de alimentos que pereciam rapidamente, como o leite, afirma que a empresa 
realiza diversas ações que visam a diminuição dos impactos ambientais de seu produto. 
 
"Tínhamos a meta de reduzir em 10% a emissão de CO2 até 2010, e vamos atingir esse nível 
ainda neste ano", diz Eduardo Eisler, diretor da marketing da Tetra Pak. Segundo ele, 25% das 
embalagens cartonadas são recicladas atualmente. "É preciso mais ações do governo e uma 
maior conscientização da sociedade para aumentar esse número", solicita Eisler. 
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