
ecessár ia à m a n u t e n ç ã o da 

vida no planeta , a sus tenta-

bilidade é um tema cada vez 

mais presente no discurso em 

presarial. Tal discurso tem pautado também as 

tendências de consumo, refletindo-se em um 

avanço na procura por itens que tenham tal ape-

lo. Mais do que produtos, a sociedade passou a 

valorizar embalagens ambientalmente corre-

tas, atentando-se também a todos 

os aspectos que permeiam a cadeia 

de fabricação, desde a origem das 

matérias-primas e o descarte cor-

reto dos invólucros e recipientes 

até a política de responsabilidade 

social das empresas. 

"A onda socioambiental espa-

lha-se por toda a economia e está 

presente nas lojas, feiras livres e 

no comércio eletrônico e é vis ta 

na diversificação dos selos e certificações que 

atestam a origem correta de produtos de todos 

os tipos. Artigos sustentáveis exigem emba-

lagens que acompanhem este conceito, o que, 

por conseqüência, demanda serviços gráficos 

mais sustentáveis, com papel certificado e reci-

clado, t intas e insumos menos agressivos, pro-

cessos produtivos com menor perda de água e 

de energia e t ransporte com baixa emissão de 

GEEs, além da inserção das empresas em ações 

de responsabilidade social", af i rma o consultor 

Rogério R. Ruschel, da Ruschel & Associados -

Negócios e Sustentabilidade. 

ORGÂNICO 

A agência Spice Design já realizou diversos 

projetos com este foco, dentre eles o do Toddy 

Orgânico, produto escolhido pela 

Pepsico para ser o primeiro a car-

regar a bandeira da sustentabili-

dade. A bebida foi idealizada para 

atingir este objetivo, desde a maté-

ria-prima até o rótulo. A proposta 

se baseia no compromisso da com-

panhia, cujo lema é "por um ama-

n h ã melhor que hoje", buscando 

inovar no desenvolvimento de pro-

dutos convenientes, saborosos e 

divertidos, gerando benefícios ambientais, so-

ciais e econômicos. Segundo Daniella Lima, di-

retora de a tendimento da agência, neste caso a 

estratégia foi utilizar no rótulo ícones, instru-

ções e grafismos mostrando o ciclo do produto 

e o porquê de ele ser sustentável, além de apre-

sentar quais outras ati tudes podem ser adota-

das em prol de um mundo mais ecologicamente 

correto. O rótulo do achocolatado é certifi-

cado pelo FSC Brasil (Conselho Brasileiro de 

Manejo Florestal) e feito parcialmente de pa-

péis coletados pelos próprios funcionários nos 

escritórios da companhia. 

Na forma, a Spice Design valorizou infor-

mações sobre o cultivo e os diferenciais dos in-

gredientes orgânicos, bem como dicas de ati-

tudes sustentáveis, conscientizando sobre o 

processo de reciclagem e selos de certificação. 

"Parte impor t an te no design gráfico de uma 

embalagem é seu papel de propagadora de in-

formações. O mercado vive um novo momen-

to, no qual se valoriza não somente a aparên-

cia, mas t ambém o posicionamento de artigos 



to de novos materiais e adaptações para fins 

de armazenamento. 

A primeira grande tendência é que as emba-

lagens de papel, papel-cartão e papelão ampliem 

sua participação na totalidade dos recipientes 

e empresas que estejam de acordo com suas 

convicções e filosofia de vida. O produto não 

apenas tem cara, mas coração, ou seja, assume 

uma postura frente ao mundo e às pessoas por 

meio da sustentabilidade e da responsabilidade 

social", diz Daniella. 

Para Rogério Ruschel, "cedo ou tarde este 

comportamento vai afetar profundamente os 

serviços gráficos". Na verdade, afetam desde já, 

pois, para que as embalagens atendam tal de-

manda, muitas vezes fazem-se necessárias al-

terações na linha de produção, desenvolvimen-
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desenvolvidos no Brasil, graças às suas carac-

terísticas de alta reciclabilidade. 

As mudanças também já ocorrem no design, 

como um direcionamento marcante, mas sem 

prejuízo às suas funções primordiais de con-

servar e auxiliar na venda dos produtos. Da-

niella Lima aponta como principal escopo da 

atividade a elaboração de uma es t ru tura que 

empregue materiais reciclados ou recicláveis, 

bem como a menor quan t idade de matér ia-

prima, em modelos mais compactos e biode-

gradáveis. No entanto, o principal desafio até 

o momento, segundo a diretora da Spice De-

sign, é representado pelo custo. E a exigência 

de um invest imento maior para a fabricação 

não encontra ainda um ponto de compensa-

ção. Um ganho que pode talvez ser considera-

do é o de logística. 'Alguns projetos consideram 

que uma embalagem menor resulta em um me-

lhor aproveitamento do espaço no t ransporte 

e na armazenagem dos produtos. Quanto aos 

materiais de impressão, porém, o preço ainda 

não é uma vantagem", diz Daniella. 

DESCARTÁVEL 

De acordo com Jul iana Marra, gerente de as-

suntos socioambientais da Unilever, além da 

ot imização dos recursos ut i l izados nas, em-

balagens, resultando em diminuição da gera-

ção de resíduos na produção, o design auxilia 

na sustentabilidade, uma vez que pode trazer 

melhorias na paletização e, por conseqüência, 

um transporte mais eficaz. Para a gerente tam-

bém é necessário levar em conta o descarte, a 

f im de que o apelo desejado seja válido. "O de-

senvolvimento deve levar em consideração o 

uso de simbologia de reciclagem e a facilidade 

de separação das partes que podem ou não ser 

reutilizadas". Ela revela que a Unilever preten-

de, por um lado, dobrar o volume de seus negó-

cios e, por outro, cortar pela metade o impac-

to ambiental. Para atingir esta meta, durante 

o processo de desenvolvimento os itens pas-

sam por u m a anál ise minuciosa, que avalia 

inclusive a embalagem. "Já ot imizamos mui-

to nossas embalagens e estamos empenhados 

em fazer ainda mais", adianta Juliana, citando 

como exemplo a reestruturação da embalagem 

do sabão em pó Omo Multiação, cujo formato 

horizontal proporcionou uma redução de 10% 

dos recursos naturais utilizados e de 33% dos 

impactos ambientais da fabricação. 

ECONÔMICO 

O respeito ao meio ambiente é uma das princi-

pais preocupações da Natura também. Em 1983, 

a empresa foi pioneira entre os fabricantes bra-

sileiros de cosméticos no desenvolvimento de 

produtos com refis. Vinte e três anos depois a 

empresa lançou sua primeira linha de maquia-

gem com refil, a Natura Diversa. Foram dois 

anos e meio de pesquisas para encontrar um 

modelo que permit isse a troca prática e diá-

ria, possibili tando às consumidoras diversas 

opções de cores em refis e apenas uma emba-

lagem. A diferença em termos do impacto am-

biental é significativa: além de ser uma opção 

mais econômica, o refil consome, em média, 

30% menos recursos naturais. 

Para a Natura, a embalagem é parte da es-

tratégia de marketing. Materiais atraentes e de 

menor impacto com um belo design são funda-

mentais para despertar o interesse do consumi-

dor. A empresa informa que, por isso mesmo. 



a pesquisa de novas soluções para reduzir a 

quantidade de material utilizado nos invólu-

cros é uma constante. 

RECICLÁVEL 

O grupo Pão de Açúcar também incentiva a sus-

tentabilidade junto aos clientes, por meio dos 

programas de reciclagem pré- e pós-consumo. 

O Caixa Verde, lançado em março de 2008, 

teve grande adesão dos clientes, que passaram 

a depositar as embalagens em urnas instala-

das nos caixas das lojas. A ação de 

descarte pré-consumo visa mul-

tiplicar os conceitos de consumo 

consciente na comunidade e pos-

sibilita que a reciclagem seja feita 

antes de o consumidor levar o pa-

pel ou plástico que embala as mer-

cadorias para casa. Foram arreca-

dadas mais de 780 mil embalagens 

(papel, plástico, latas de alumínio 

e vidros) até junho de 2010, sendo 

que aproximadamente 400 mil itens foram co-

letados somente nos seis primeiros meses des-

te ano. O projeto, que começou com apenas seis 

unidades, está presente hoje em 52 lojas do gru-

po (40 supermercados Pão de Açúcar e 12 Ex-

tra). A gestão sustentável também pode ser vis-

ta na área de marcas exclusivas do Grupo Pão 

de Açúcar. A Taeq, voltada para o segmento de 

bem-estar, desenvolveu um programa de logís-

tica reversa que envolve vários agentes da ca-

deia de valor. Com esta ação, a empresa reutiliza 

as embalagens de papel deixadas pelos clien-

tes nas estações de reciclagem para a confecção 

de novos invólucros. 

Inicialmente, a ação era realizada com ma-

terial cartonado, ut i l izando insumos prove-

nientes de aparas de papel (50% de material de 

embalagens recicláveis e 50% de resíduo indus-

trial) para as l inhas de chás orgânicos, cama, 

mesa e banho, sabonete em barra, barrinhas de 

cereal orgânicas e uva-passa. Em 2010, a ação 

estendeu-se ao plástico, aço, alumínio e vidro, 

assim como para outras linhas de produtos. 

DE VILÃS A AMIGAS 

"Nas questões ambientais, nas quais a emba-

lagem tem sido tão atacada, é preciso lembrar 

que o Brasil já alcança índices bastante altos na 

reciclagem de alguns tipos de invólucros e que 

produz papel a part i r de florestas 

100% cultivadas. Além de não pre-

judicar o meio ambiente, isso ainda 

contribui para a geração de créditos 

de carbono", comenta Fábio Mestri-

ner, professor coordenador do Nú-

cleo de Estudos da Embalagem da 

ESPM (Escola Superior de Propa-

ganda e Marketing), do Comitê de 

Estudos Estratégicos da Abre (As-

sociação Brasileira de Embalagem) 

e autor dos livros Design de Embalagem - Curso 

Avançado e Gestão Estratégica de Embalagem. 

Para Mestriner, uma visão equivocada, que 

considera a embalagem uma vilã do meio am-

biente, está muito distante da realidade e é fru-

to da desinformação e, algumas vezes, até de 

má-fé. "Os brasileiros precisam saber da impor-

tância econômica e social da embalagem para 

o desenvolvimento do País e de sua contribui-

ção para a melhoria da qualidade de vida de al-

guns grupos sociais", diz. "A reciclagem de em-

balagens é uma atividade socioambiental que 

contribui não só para a redução do impacto dos 

produtos no meio ambiente. Ela atua hoje como 

fonte de trabalho e renda para mais de meio mi-

lhão de brasileiros que não têm qualificação 

profissional e t i ram deste trabalho o sustento 

de suas famílias", complementa. 
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