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valor na reciclagem
este ano, 13,5 milhões de pacotinhos foram reconvertidos em resina
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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
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 17.
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