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A indústria de reciclagem cresce
no país à medida que a Política
Nacional de Resíduos Sólidos,
aprovada no segundo semestre
deste ano, estimula a criatividade
e a inovação. Depois do alumínio
e do papel, o plástico de rejeito
ganha preço competitivo quando
integrado à cadeia produtiva.

É o que ocorre com as emba-
lagens metalizadas do tipo Bopp
(sigla para película de polipro-
pileno biorientado) de alimen-
tos (como salgadinhos, biscoi-
tos, café), antes deixadas de
lado por conterem uma fina ca-
mada de alumínio, e agora ava-
liadas como próprias para reci-
clagem pelo Centro de Tecnolo-
gia de Embalagem (Cetea).

A reciclagem do Bopp está

ajudando a resolver um proble-
ma da PepsiCo, fabricante dos
salgadinhos Elma Chips. Este
ano, a empresa colocou no mer-
cado 20 mil displays, ou prate-
leiras de exposição de seus pro-
dutos, feitos desse material.
Para se ter uma ideia do que isso
representa, cada display utiliza
655 embalagens, o que levou a
empresa a dar uma nova desti-
nação a 13,5 milhões desses pa-
cotinhos que, de outra forma,
iriam parar no lixo.

Três tipos de displays
Esse número equivale a 20% do
volume anual de displays ad-
quiridos pela companhia.
“Para 2011, esperamos aumen-
tar de 10% a 20% o uso do Bopp
reciclado”, afirma Claudia Pi-
res, gerente de sustentabilida-
de da PepsiCo. Ela explica que

tudo vai depender dos estudos
para avaliar quanto peso os
displays desse material são ca-
pazes de sustentar.

Segundo Claudia, mercado é
o que não falta. Hoje, só a Pep-
siCo utiliza 130 mil displays de
plástico para exposição nos vá-
rios pontos de venda e aos pou-
cos pode fazer a substituição do
material. “Além de custo me-
nor, as prateleiras levam menos
tempo para serem fabricadas, o
que se traduz em ganho de
energia”, afirma. A empresa
possui três tipos de displays: o
tradicional, o reciclado de gar-
rafas PET e o de Bopp, que cus-
ta de 5% a 8% menos.

De acordo como laudo de
avaliação do Cetea, os filmes
metalizados não são reciclados
com mais frequência devido à
falta de informação. Também as

cooperativas de reciclagem não
coletam as embalagens por
desconhecerem a sua possibili-
dade de reaproveitamento. Para
Claudia Pires, é preciso uma
mudança cultural, que passa
por toda a cadeia do processo
produtivo e chega até o consu-
midor final. “Trata-se de um
procedimento igual a qualquer
outro processo de reciclagem de
plástico”, afirma. “A embala-
gem vira uma resina que pode
ser reutilizada.”

Os displays são produzidos a
partir da resina fabricada pela
Clodam, empresa de granulados
de polímeros feitos da recicla-
gem de garrafas PET, utilizados
como matéria-prima para ou-
tras embalagens, além de fibras
têxteis, telhas, tapetes, filmes,
cordas, cerdas de vassouras etc.
Para Ricardo Rogério, diretor

Embalagem metalizada ganha
Fabricante de salgadinhos, PepsiCo investe em tecnologia que permite utilizar plástico de produto em displays;

Empresa pretende
aumentar em
20% o volume
de material
que servirá para
novos pontos
de exposição
de seus produtos
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1 A reciclagem permite
a obtenção de uma
espécie de termoplástico;
2 A resina é obtida
sob a forma de
milhares de grânulos;
3 Esse material
é armazenado para
posterior utilização;
4 O plástico precisa estar
limpo e sem umidade;
5 A resina é transformada
em fios para a indústria

3 4 5



Quinta-feira, 16 de dezembro, 2010 Brasil Econômico 17

QUARTA-FEIRA

GESTÃO
TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

valor na reciclagem
este ano, 13,5 milhões de pacotinhos foram reconvertidos em resina

Fotos: Henrique Manreza

Qualidades que devem
ser levadas em conta
O crescimento da economia brasileira, com a continui-
dade da inclusão de consumidores nas classes de renda
C e D, tende a estimular o lançamento de novos produ-
tos e a determinar mudanças na relação entre as cadeias
de varejo e essa crescente fração do mercado. Desde
2007, quando se constatou pela primeira vez o aflora-
mento de um contingente de cidadãos alçados de ca-
madas menos favorecidas da população, empresas de
variados setores vêm buscando adaptar-se para rece-
ber esses milhões de visitantes.

O fenômeno, produzido pela combinação da estabili-
dade e desempenho econômico do país nos últimos anos
com as políticas sociais de transferência direta de renda,
conforme demonstrado em pelo menos três dos sete se-
minários internacionais sobre o tema promovidos pela
Fundação Itaú Social, tem exigido esforços em todos os
sentidos, desde a criação ou adequação de produtos até a
forma como eles são apresentados nas gôndolas.

Com a oferta de produtos de grande aceitação, as em-
presas se vêem obrigadas a contemplar as característi-
cas dos novos consumidores, sem perder seus clientes
tradicionais. Um dos pontos cruciais dessa estratégia é
não passar a impressão de que os produtos e serviços

ofertados em grande
escala são de menor
qualidade. Essa atenção
deve estar presente não
apenas na embalagem,
mas na apresentação e
na comunicação, tanto
no que se refere ao pro-
duto em si como ao
ponto de venda.

Não é por acaso ou
falta de criatividade que
as bandeiras de super-
mercados consideradas
populares se tornaram
visualmente muito se-
melhantes às suas con-
traparentes destinadas

aos públicos de maior renda. Esse aspecto pode ser per-
cebido, por exemplo, numa caminhada entre o imenso
Extra e o sofisticado Pão de Açúcar número 1, ambos na
mesma avenida de São Paulo: a empresa sabe que precisa
atender a nova classe média com o mesmo cuidado que
costuma dispensar às de renda A e B.

Esse cuidado também se observa nas embalagens e na
atenção aos novos valores que começam a influenciar a
escolha dos clientes. Apesar de ser ainda um mercado
incipiente, por exemplo, o setor de produtos orgânicos
ou de alimentos mais saudáveis amplia seu espaço. Essa
mesma preocupação tende a se impor no que se refere a
embalagens recicláveis, o que coloca no meio dos proje-
tos a necessidade de investimentos em inovação.

Pode-se constatar, nesses casos, que, quando asso-
ciada à busca da sustentabilidade, a inovação não se de-
senvolve apenas no sentido histórico, da pesquisa em di-
reção à viabilidade econômica. Ela também pode nascer
da constatação de que o consumidor passa a valorizar
qualidades que não estão necessariamente vinculadas a
características específicas do produto, manifestando-se
primeiro certa preferência, que irá criar a oportunidade
para o investimento em inovação. Entre as milhares de
novidades que a percepção do comércio induz o setor in-
dustrial a colocar no mercado, um espaço cada vez maior
está sendo ocupado por produtos e embalagens que
agradam ao cliente não apenas pelo que proporcionam
em termos de satisfação direta, mas também pelo que
representam após o consumo. O que é gostoso fica me-
lhor quando agrada também à consciência. ■

Espaço cada vez
maior é ocupado
por produtos
e embalagens
que agradam
não apenas pela
satisfação direta,
mas pelo que
representam
após o consumo

comercial da Clodam, a neces-
sidade de reciclagem está le-
vando os fabricantes a mudar o
processamento de seus produ-
tos. No caso dos filmes plásticos
foi preciso substituir a folha de
alumínio por uma camada ainda
mais fina. “Esse avanço tecno-
lógico abriu caminho para a uti-
lização do resíduo”, afirma.

Rogério conta que a Clodam é
procurada por várias outras
companhias que se inspiraram
no display de Bopp para execu-
tar projetos semelhantes de re-
ciclagem. “Para que o processo
seja possível, temos pedido mo-
dificações nas embalagens, às
vezes nos rótulos, até obter ma-
teriais que sejam ambiental-
mente corretos”, diz. “Acredito
que em breve as possibilidades
de reciclagem do plástico de-
vem se ampliar.” ■

A FRASE

“Trata-se de um
procedimento
igual a qualquer
outro processo
de reciclagem
de plástico”

Claudia Pires, gerente de
sustentabilidade da PepsiCo

Murillo Constantino
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 16-17.
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