
ecuperar embalagens descartadas e
fazê-las retornar ao mercado com
a mesma função, em um circuito
fechado, é o nirvana para qualquer
empresa engajada na sustentabili-

dade. O Grupo Pão de Açúcar está alcançando
essa condição por meio de uma iniciativa pionei-
ra no Brasil. Embalagens celulósicas coletadas
em suas lojas começam a ser recicladas em novas
embalagens cartonadas para produtos da Taeq,
marca própria focada em saúde e bem-estar. "A
ação tem total aderência à proposta da chancela
e reflete o cuidado que temos não só com a qua-
lidade dos produtos, mas com o seu impacto no
meio ambiente", diz Alexandra, Jakob Santos,
diretora de marcas exclusivas da rede varejista.

O projeto, batizado de Logística Reversa
Taeq, pôde se concretizar através de parcerias
costuradas pelo Pão de Açúcar. Invólucros de
papel deixados nas lojas do grupo, sejam nos
postos de entrega voluntária de resíduos (as Esta-
ções de Reciclagem, lançadas em 2001) ou no
Caixa Verde (programa de coleta pré-consumo
criado em 2008 com o objetivo de estimular
consumidores a descartar embalagens secundá-
rias nos checkouts), são coletados e seleciona-
dos pela Associação Vira Lata, cooperativa de
catadores sediada na capital paulista. O material
é então comprado pela Papirus, que o utiliza na
produção de uma versão especial de seu papel
cartão reciclado Vitacarta, batizado de Vitacarta
GPA (sigla para Grupo Pão de Açúcar). Gráficas

Chás, barras de cereais,
sabonetes em barra, frutas
secas e itens de cama,
mesa e banho são as
primeiras linhas a ganhar
embalagens produzidas
com papel cartão reciclado
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como Antilhas, Congraf e Emibra adquirem esse
cartão e produzem novos cartuchos, displays e
luvas, distribuindo-os para as indústrias fabri-
cantes dos produtos da linha Taeq. "O processo
é inteiramente sustentável, já que a reciclagem
minimiza a extração dos recursos naturais e o
custo do papel é compatível com seu similar
virgem", comenta Alexandra.

Gestão de ciclo de vida
Segundo o Grupo Pão de Açúcar, o projeto não
implicou investimentos. Mas a consolidação da
logística reversa foi trabalhosa. Rafael Sales,
coordenador de pesquisa e desenvolvimento de
embalagens da rede varejista, diz que o principal
desafio foi a implantação de um programa de
controle da triagem e de monitoramento da maté-
ria-prima. "Conseguimos estabelecer um proces-
so de trabalho com a cooperativa, para certificar
a procedência e padronizar o fluxo de captação e
fornecimento do papel reciclável, através de um

sistema de identificação com códigos de barras e
notas fiscais minuciosas", detalha o profissional.
"Fizemos o que muitas indústrias desejam e não
conseguem."

Por ora, a ação é delimitada ao Estado de São
Paulo, e resulta na recirculação de vinte emba-
lagens cartonadas utilizadas nas linhas de chás
orgânicos, cama, mesa e banho, sabonetes em
barra, barrinhas de cereal orgânicas e uva-passa.
O Grupo Pão de Açúcar pretende levar o projeto
para outras praças e, já em 2010, viabilizar inicia-
tivas semelhantes para embalagens plásticas e de
aço. "Esse tipo de programa amplia a consciência
ambiental entre nossos clientes e traz benefí-
cios aos trabalhadores da reciclagem, que podem
transformar a verba obtida a partir da venda dos
resíduos em renda mensal para suas famílias",
avalia Paulo Pompilio, diretor de responsabilidade
sócio-ambiental da rede varejista. "A sensação é
de criação de um ciclo realmente sustentável, que
começa e termina nas nossas lojas." (GK)

Antilhas
(11)4152-1100
www.antilhas.com.br

Associação Vira Lata
(11)3831-1501
www.viralata.org.br

Congraf
(11)3103-0300
www.congraf.com.br

Emibra
(11)4748-2199
www.emibra.com.br

Papirus
(11)2125-3900
www.papirus.com

Brasileiro valoriza os negócios sustentáveis
Em termos de imagem pública, os esforços do Pão

de Açúcar em prol da sustentabilidade têm dado

resultado. A empresa é a única varejista a figurar

em um ranking das dez marcas mais "verdes" do

Brasil, ocupando o sétimo lugar. Natura, O Boticário

e Johnson & Johnson ocupam, respectivamente, as

três primeiras posições. O ranking é fruto de uma

pesquisa realizada entre maio e junho deste ano

junto a 5 756 consumidores de sete países - além

do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, China,

índia, Alemanha e França - pelas consultorias

Cohn & Wolfe, Landor Associates, Penn, Schoen

& Berland Associates (PSB) e Esty Environmental

Partners. O estudo traz alguns dados interessantes.

Segundo os pesquisadores, Brasil, China e índia

são os países com maior potencial para bens de

consumo amigáveis ao ambiente. Entre os consu-

midores brasileiros entrevistados, 73% declararam

que planejam aumentar os gastos com produtos

"verdes". Destes, 38% demonstraram propensão a

pagar mais de 30% por atributos sustentáveis. "Os

resultados contrariam o estigma de que consumido-

res dos BRICs não ligam para a ecologia", diz Scott

Siff, vice-presidente executivo da PSB. "E também

mostram que o mercado para produtos e marcas

'verdes' é maior do que muita gente supõe."

As 10 marcas mais
"verdes" do Brasil
1. Natura
2. O Boticário
3. Johnson & Johnson
4. Unilever
5. Azaléia
6. Hering
7. Pão de Açúcar
8. Grendene
9. Nivea
10. Microsoft
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