
Sem crise, indústria de produtos de limpeza
começa a se organizar para enfrentar
demanda ambiental, que já provoca mudanças

A
crise, acreditem, favoreceu o segmento de produtos de
limpeza. Segundo a Abipla - Associação Brasileira da In-
dústria de Produtos de Limpeza e Afins, com base em
pesquisa da Latin Panei, o consumo de produtos de lim-

peza por lar cresceu 13% no primeiro semestre. De acordo com
a diretora executiva da Abipla, Maria Eugenia Saldanha, o setor
não sentiu os reflexos da crise. "O nosso setor, de maneira sur-
preendente e diferentemente de outros setores, teve crescimento
positivo e significativo principalmente devido às mudanças de
hábito do consumidor frente à crise", diz Maria Eugenia. "A
crise faz com que as pessoas fiquem mais tempo em casa, como
opção para economizar em gastos com restaurantes, por exem-
plo, o que leva a um maior consumo de produtos de limpeza.
Hoje, na cesta de compra do consumidor, além de alimentos, os
produtos de limpeza são a segunda categoria de produtos que o
brasileiro mais tem consumido", afirma.

Com isso esperamos manter o crescimento de 2% a 3% acima
do PIB, que já temos registrado há cinco anos. O setor faturou
em 2008 R$ 11,4 bilhões, um crescimento de 6,5% sobre o ano
anterior e em volume, cresceu 8%.

COMBATE A INFORMALIDADE
N as áreas centrais das metrópoles, o problema é pouco conheci-

do, mas é só estar nos bairros periféricos para encontrar 'kom-
bis' vendendo produtos de limpeza de todos os tipos, normalmen-
te em garrafas reutilizadas de refrigerantes, que oferecem o produ-
to porta a porta, movimentando o mercado informal, que repre-
senta um sério problema para o setor. "Temos um estudo que
mostra que 42% da água sanitária e 30% dos desinfetantes comer-
cializados no país são de origem informal, isto é, são empresas que
não pagam impostos, e o mais grave, não passam por nenhum tipo
de controle de qualidade e sua matéria prima tem origem questio-
nável." Surgem dois problemas principais com os produtos infor-
mais. Por serem embalados normalmente em garrafas reutilizadas
de refrigerantes e por apresentarem cores atrativas, muitas vezes
ocorre a ingestão acidental desses produtos por crianças. "E muito
difícil tratar esse tipo de intoxicação porque não se conhece a com-
posição do produto; não há um rótulo", diz.

Outro problema associado à saúde ocorre em relação à eficácia
do produto informal. "Se o produto não funciona para a aplica-
ção a que se destina, por exemplo, uma água sanitária que não
desinfeta, o consumidor pode pensar que está protegido quando
na verdade está sujeito a doenças."

Para as empresas regulamentadas, o impacto da informalidade
é muito grande, pois a diferença de preço que o produto infor-

mal apresenta em relação ao formal chega a representar em al-
guns casos 80%, atraindo o consumidor, que não tem idéia dos
riscos a que ele expõe suas famílias.

Entre as propostas da Abipla para combater a informalidade
do setor está a parceria feita com a Anvisa, para o lançamento de
uma cartilha de orientação para o.consumidor de como identifi-
car um produto informal e quais os riscos que ele apresenta.
"Neste momento, estamos desenvolvendo um projeto em parce-
ria com a Anvisa e o Sebrae, de regularização de empresas no se-
tor de saneantes. Acreditamos que exista um grupo de empresas
bastante significativo que tem condições de ser regularizado.
Atualmente, das empresas forrnais, 95% são micro, pequenas e
médias empresas."

CHAMADO À RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA
A sustentabilidade da cadeia de produção e consumo vem
ganhando espaço na pauta do setor de saneantes. A Abipla for-

matou o Programa Movimento Limpeza Consciente, que está sen-
do desenvolvido há quase dois anos e foi lançado no início deste
ano, para contribuir com o desenvolvimento sustentável do setor.
"O Programa é baseado em dois pilares: na ponta da cadeia está a



disponibilidade do produto formal para o consumidor, e na outra
ponta, o uso correto do produto de limpeza e a destinação correta
da embalagem", diz Maria Eugenia. "Pelo fato do setor ser com-
posto por 95% de empresas pequenas e médias, temos que ter o
cuidado para que o projeto seja inclusivo, ou seja, que possa ser
sustentado por empresas de todos os portes. Nesse sentido, temos
um projeto em parceria com a Abihpec, o "Dê a mão para o futu-
ro", que estimula a profissionalização das cooperativas de catadores
e a gestão autossusténtável das cooperativas, com o intuito de
aumentar a renda e fazer a inclusão social do trabalhador, e de reti-
rar a embalagem do meio ambiente. O projeto está em andamento
no Estado do PUo de Janeiro. Nessa questão, acreditamos no siste-
ma chamado responsabilidade compartilhada, na qual todos os
elos da cadeia participam com a sua quota de responsabilidade. O
consumidor precisa fazer a separação correta entre lixo orgânico e
reciclável; a municipalidade precisa disponibilizar a coleta seletiva
e a indústria tem que capacitar e orientar o consumidor", afirma
Maria Eugenia.

No momento, o projeto está em sua fase inicial de adesão das
empresas. "Desenvolvemos um selo que poderá ser utilizado pelas
empresas que aderirem ao projeto da Abipla, identificando-as com
os esforços para o desenvolvimento sustentável", afirma. Os desa-
fios para a elaboração das ações futuras do Programa Movimento
Limpeza Consciente envolvem questões como a redução de produ-
tos químicos em geral, a redução da geração de embalagens, a re-
dução da emissão de CC2, a diminuição do consumo de energia e
a otimização do uso de água.

CONTRADIÇÕES NA LEI PAULISTANA
Aquestão da sustentabilidade ambiental se evidencia ainda mais

neste momento em que algumas empresas do setor de bens de
consumo foram multadas por conta da lei 13.316 de 1° de
fevereiro de 2002, regulamentada pela Secretaria do Verde e Meio
Ambiente e pela Secretaria de Serviços do Município de São
Paulo, e publicada em 28 de maio de 2008. A lei paulistana res-
ponsabiliza apenas fabricantes de produtos de bens de consumo
pela coleta, destinação final e reutilização de embalagens plásticas
utilizadas para a comercialização de seus produtos. No prazo de
um ano da publicação da lei (2009), as empresas são obrigadas a
recomprar no mínimo 50% das embalagens comercializadas. No
ano seguinte (2010), a recompra terá de ser de 75% do total. A
Abipla avalia que os termos da lei para a recompra das
embalagens comercializadas no município a partir deste ano são
impraticáveis para as indústrias. Mesmo na Europa, altamente
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consciente sobre os problemas ambientais, a
meta estabelecida por um período de 26 anos
(de 1994 a 2020) para a reciclagem de
plásticos chega a aproximadamente 34%, o
que demonstra a inviabilidade dessa lei.

Segundo a entidade, tanto a Lei Municipal,
datada de 1991, quanto a Lei de Saneamento,
que é federal e data de 2007, atribuem a res-
ponsabilidade pela coleta seletiva do lixo à
municipalidade. Porém, hoje, a coleta seletiva
na cidade não chega a atingir 20% dos domicílios, resultando num
índice de coleta de apenas 7% dos resíduos sólidos. Para mudar
esse quadro, a indústria de produtos de limpeza acredita que, além
das ações que estão sendo colocadas em prática pelo setor, é urgen-
te a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que se
propõe a orientar maneiras de solucionar o problema do descarte
de resíduos sólidos em âmbito nacional, criando uma gestão única
e responsável em todo o território nacional.

SOLUÇÕES NA EMBALAGEM
O setor de produtos de limpeza movimentou cerca de 230.000

toneladas de embalagens de todos os materiais em 2007, de
acordo com dados da Datamark, com maior participação dos
plásticos, com 188.000 toneladas, seguidos pelos cartões, com
79.000 toneladas.

Produtos como água sanitária, concentrados de limpeza, deter-
gente líquido, amaciante de roupa, desinfetante, detergente em pó
apresentam curva de crescimento de consumo positiva nos últimos
anos, enquanto detergente para máquina de lavar louça, saponá-
ceos em pó, cera para assoalho, alisante de roupa, pomada para cal-
çado apresentam tendência de queda, revelam os dados da Data-
mark por categorias de produtos.

Acompanhando a tendência de empresas e segmentos de todos
os tipos de bens de consumo em direção ao desenvolvimento de
soluções sustentáveis para questões ambientais e sociais, a indús-
tria de produtos de limpeza, liderada pelas grandes companhias,
difunde alternativas, com propostas de redução de consumo de
água, tanto no ciclo de produção quanto de uso do produto;
embalagens corretamente dimensionadas, melhorando o apro-
veitamento do espaço das caixas de embarque, nos paletes e nos
caminhões, e ao final, nas gôndolas; uso de materiais reciclados,
como o PET reciclado, entre outras.

Um case emblemático dessa
orientação está no desenvolvi-
mento do amaciante de roupas
Comfort Concentrado pela
Unilever, no ano passado, que
trouxe conceitos da plataforma
de sustentabilidade do grupo,
que ressalta a importância de
uma visão completa do ciclo de
vida do produto. Muitas vezes
a embalagem representa um
custo ambiental e energético
muito pequeno comparado ao
custo que o consumidor exerce
ao utilizar o produto.

O conteúdo da nova embalagem
de 500 ml de Comfort Concentra-
do rende o mesmo que uma emba-
lagem de 2 litros, com benefícios
diretos para toda a cadeia, ao meio
ambiente e na bolsa do consumi-
dor, pois o custo é aproximada-
mente 20% menor, além de ser
mais leve e ocupar menos espaço.

Para o meio ambiente, a mudança
representa uma economia de 79% de água na sua fórmula. A
embalagem é menor, gerando uma economia de 58% de plástico
por ano, cerca de l .600 toneladas.

As menores dimensões do frasco geraram uma redução de 52%
em caixas de papelão; redução de 67% em paletes e 67% de cami-
nhões a menos nas estradas, diminuindo os gastos com combustí-
vel e a emissão de carbono. Para o varejo, houve otimização do es-
paço, tanto na gôndola, quanto no estoque. No mesmo espaço
ocupado pela embalagem de 2 litros, o novo produto permitiu um
incremento de 60% a mais de produtos na prateleira.

Já a Procter & Gamble desenvolveu especialmente para a rede de
varejo Wal-Mart o detergente em pó Ariel Oxiazul Ecomax, que
também foi lançado no ano passado, com uma fórmula que não
necessita deixar a roupa de molho e possui enxágue mais fácil, re-
duzindo em 30% o consumo de água.

A embalagem foi projetada com
cerca de 1,5 cm a menos na altura,
resultando em uma redução de 15%
no volume da embalagem e de 10%
no peso da caixa.

A Química Amparo lançou este ano
o seu detergente em pó ecológico Ypê
Premium. Sua fórmula é livre de fosfa-
to, o que tem sido um dos vetores no
trabalho de sustentabilidade da indús-
tria de limpeza. O fosfato polui a água
dos rios ao aumentar a taxa de cresci-
mento de microorganismos, resultando
na superpopulação de algas de super-
fície, o que reduz a quantidade de oxi-
gênio da água (leia entrevista a seguir).
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