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Cresce na indústria de materiais o desenvolvimento de soluções alternativas para maior 
sustentabilidade. São produtos desenvolvidos a partir de sobras pré-consumo, embalagens que 
podem ser recicladas ou reabsorvidas com mais facilidade, em materiais biodegradáveis ou 
compostáveis, e produtos com redução do uso de solventes e material tóxico. A maior parte é 
de matérias-primas de fonte renovável e alternativas ao petróleo, reduzindo ou abolindo o uso 
do plástico e das resinas sintéticas, um dos grandes vilões ambientais. 
 
Essa mentalidade já faz parte das diretrizes de desenvolvimento sustentável de empresas 
como a L'Oréal , que vem adotando uma série de iniciativas por meio de sua célula de 
desenvolvimento de embalagens. Uma delas foi a solução sugerida pelo fornecedor Artivinco 
para a confecção de caixas de embarque de papelão feitas do bagaço da cana-de-açúcar para 
a fábrica de São Paulo. Com a substituição da celulose da madeira pelas fibras do bagaço, 
houve redução de 50% na fórmula do papel.  
 
Segundo a empresa, significa que, mensalmente, 1.000 árvores deixam de ser derrubadas. 
Além disso, o material que sobra no processo de extração das fibras é utilizado como 
combustível na caldeira da Artivinco o que significa um aproveitamento de 100% do material. 
 
Segundo Carlos Lopes, diretor de desenvolvimento de embalagens da L'Oreal Brasil, a empresa 
também vem "emagrecendo" as embalagens e reavaliou o design e a concepção dos frascos de 
10 produtos, reduzindo a quantidade de resina plástica em mais de 500 toneladas, com uma 
economia de R$ 3 milhões em matéria-prima. Agora a célula de embalagens desenvolve uma 
resina "green/eco friendly", extraída da cana, que está em processo de pesquisa. "Trata-se de 
um polietireno que, ao invés de ser processado da cadeia do petróleo, é composto a partir do 
eteno da cana-de-açúcar" explica.  
 
A previsão de implementação é início de 2011 em frascos das embalagens dos shampoos, 
condicionadores, cremes de pentear e de tratamento. 
 
Mesmo a indústria de pneus busca reduzir os impactos ao meio ambiente. A Goodyear 
desenvolveu em seus centros de pesquisa em Akron e Luxemburgo, em conjunto com a 
Genecor, empresa especializada em biotecnologia, o bioisopreno polímero a ser produzido a 
partir de biomassa como da cana de açúcar ou do milho. "A meta é substituir 24% do peso do 
pneu que hoje são de borracha sintética pelo bioisopreno, que até 2013 já deverá ter a 
primeira planta. Este é o primeiro passo em direção ao pneu totalmente verde", informa Sérgio 
Camargo, diretor de tecnologia de pneus da Goodyear.  
 
Nos pneus para caminhões a empresa também trabalha para aumentar a durabilidade dos 
produtos por meio da tecnologia Duralife, aumentando a quilometragem e a possibilidade de 
recauchutagem, retardando o prazo até que o produto vá para os aterros. Além disso, novas 
tecnologias contribuem para reduzir o consumo de combustível em até 8%. 
 
Muitas das inovações estão surgindo por meio de pequenas empresas que se reuniram na 
recém-criada Associação Brasileira de Polímeros Biodegradáveis e Compostáveis (Abicom). 
Segundo Claudio Rocha Bastos, vice-presidente da associação, cresce em todo o mundo a 
preocupação com o descarte de embalagens, especialmente com as mudanças nas famílias e 
um número crescente de pessoas morando sozinhas, consumindo, portanto, mais embalagens.  
 
Com essa preocupação ele criou a CBPack , que desenvolveu um biopolímero a partir de fonte 
renovável e biodegradável: a fécula da mandioca. A empresa obteve financiamento da Finep e 
do BNDES e passou a produzir bandejas, embalagens e copos para a indústria de alimentos, 
principalmente orgânicos, e fechou recentemente um contrato com a LSG, subsidiária para a 
área de catering da Lufthansa e com o Citibank.  
 
Com o mesmo foco, a Innovia Films desenvolveu o Natura Flex, um filme para embalagem de 
alimentos feito com poupa de celulose em substituição ao plástico. O produto também é 



biodegradável em seis semanas, dentro do prazo de 180 dias estabelecido pela norma criada 
na União Europeia e traduzida no Brasil pela ABNT (NBR 15448-2). A única limitação é que a 
empresa não tem produção no país e o produto tem que ser importado, o que encarece o seu 
preço em relação aos plásticos convencionais.  
 
Veruska Rigoling, executiva de vendas da empresa e presidente da Abicom, tenta por meio da 
associação obter incentivos fiscais para a cadeia junto ao Ministério do Meio Ambiente, 
laboratórios de certificação e apoio para a criação de usinas de compostagem evitando que os 
resíduos vão para aterros. 
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