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Preocupados com o fato de que a maioria de suas latas e garrafas vão parar no lixo em vez de 
ser recicladas, a PepsiCo planeja instalar este ano milhares de quiosques eletrônicos para 
reciclagem em supermercados, calçadas e locais de shows. 
 
A gigante americana de bebidas e seu principal parceiro no projeto, a Waste Management, 
buscam um vilão considerado difícil de capturar pelos ambientalistas: a garrafa consumida 
longe de um cesto de recicláveis. A média de reciclagem de vasilhames de bebidas não 
alcóolicas nos Estados Unidos é 34%, e só 25% das garrafas feitas com politereftalato de 
etileno, mais conhecido como PET, são recicladas.  
 
A PepsiCo e a firma de saneamento residencial Waste Management querem reciclar pelo 
menos 400 milhões de garrafas por ano, com até 3 mil quiosques que serão instalados em 
locais movimentados, e também pretendem oferecer incentivos para a reciclagem dos 
vasilhames. "Temos de convencer as pessoas a suportar uma leve inconveniência e dizer: 'Vou 
segurar esta garrafa um pouco mais e receber uma pequena recompensa'" , diz Tim Carey, 
diretor de sustentabilidade da PepsiCo. 
 
Os fabricantes da nova máquina também esperam atrair o que consideram "consumidores 
inatingíveis", ou seja, aqueles que, por qualquer razão, acham que reciclagem é uma perda de 
tempo. 
 
"Já há tanto tempo que falamos em verde que já se tornou um pouco como papel de parede", 
disse Jeremy Cage, diretor do projeto da "Dream Machine" da PepsiCo, ou "Máquina de 
Sonhos". "As pessoas precisam ganhar alguma coisa, seja uma recompensa material ou 
emocional." 
 
O projeto é uma tentativa de ser tudo isso ao mesmo tempo para todo mundo. Os 
ambientalistas mais engajados podem usar chaveiros que contabilizam seus esforços pessoais 
de reciclagem e os recompensam, além de conectá-los a uma rede social com atualizações 
constantes. As pessoas que reciclam em casa, mas não na rua, podem receber um incentivo 
extra, como a chance de ganhar um boné. Os menos afeitos a questões ambientais podem se 
interessar pela promessa do patrocinador de uma doação por garrafa para o Centro de 
Treinamento de Empreendedorismo para Veteranos, que ajuda soldados mutilados pela guerra 
a adquirir noções de negócios. 
 
"Você pode argumentar, 'não seria melhor usar uma causa ambientalista?' Mas precisamos 
conquistar as pessoas que não estão reciclando", diz Carey.  
 
A unidade de reciclagem se parece com uma máquina de refrigerantes que funciona ao 
contrário. Uma tela exibe propaganda e vídeos com informações adaptadas a cada local. A 
pessoa toca a tela e segue as instruções, sejam elas para apresentar seu chaveiro especial e 
carregar os pontos, ou para deixar o registro para depois ou para pular totalmente essa etapa. 
 
Depois, o usuário escaneia o código de barras do produto e coloca o vasilhame de plástico ou 
alumínio (o vidro ainda não é compatível) no lugar apropriado. A máquina emite então um 
recibo com os pontos obtidos, que podem ser usados para obter brindes. 
 
O receptáculo para os vasilhames não os esmaga, já que a pesquisa de mercado da empresa 
patrocinadora descobriu que as pessoas não gostam do barulho. Cada quiosque comporta 
cerca de 300 garrafas ou latas e tem um sacola especial que protege as pessoas da sujeira 
comum nas garrafas vazias. 
 
Paul Ligon, diretor-gerente da Waste Management, disse que um programa-piloto parecido da 
rede de supermercados Whole Foods Market mostrou que as pessoas reciclam umas dez 
garrafas por viagem. "Aí elas guardam o recibo e vão à loja comprar", disse ele. 
 



O responsável por esvaziar a máquina, muitas vezes um gerente de loja, recebe um alerta via 
e-mail quando o equipamento está quase cheio. Os recicláveis serão recolhidos pela Waste 
Management e Ligon disse que a empresa vai trabalhar com os clientes para administrar o 
volume adicional de lixo. Cada sacola de recicláveis tem um código de barras que permite seu 
acompanhamento e as empresas esperam que as pessoas possam futuramente localizar sua 
garrafa à medida em que viaja pelo sistema de reciclagem. 
 
As fabricantes de bebidas, lideradas pela PepsiCo e a concorrente Coca-Cola, têm feito de tudo 
para mostrar que são empresas socialmente responsáveis e têm ressaltado seus esforços de 
reciclagem por meio de parcerias com grupos ambientalistas. Mas elas têm pressionado contra 
projetos de lei para controlar as garrafas, embora essas medidas normalmente aumentem 
para mais de 70% o índice de reciclagem nos Estados americanos em que são implantadas. 
 
Susan Collins, diretora-executiva do Instituto de Reciclagem de Vasilhames, aplaude o conceito 
dos quiosques mas acha que ele não deve fazer muita diferença quando há mais de 130 
milhões de garrafas sendo jogadas fora anualmente nos Estados Unidos. "É uma pena ver 
essas empresas enormes se esforçando tanto para fazer algo que pode ter um efeito pequeno, 
quando poderiam se dedicar a algo que desse um resultado maior", disse Collins. 
 
O programa também conta com a parceria do grupo ambientalista Keep America Beautiful, 
para fazer a manutenção de 4.000 cestos de lixo reciclável em parques e outros espaços 
públicos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr., 1 e 2 maio 2010, Empresas & Tecnologia, 
p. B6. 


