
crescente preocupação da socie
dade com as questões ambien
tais tem levado muitas pessoas 
a adotarem posturas excessiva

mente críticas e até mesmo agressivas em 
relação à indústria em geral e à embala
gem em especial. 

Essas pessoas acreditam que seu 
"amor à natureza" as autor i zam a pas
sar por c ima de toda informação técnica 
e científica sobre sustentabilidade e ir d i 
reto ao "veredicto" que pretendem aplicar 
sobre o assunto. 

Como sabemos, a história está cheia 
de exemplos de boas causas que acaba
r a m se desvirtuando por causa justamen
te da paixão exacerbada, da ideologia e da 
ignorância. 

Hoje, muitas pessoas acreditam que 
se forem ecologistas, isso lhes dá um salvo 
conduto para agir em nome do planeta e 
acusar os supostos inimigos de sua causa 
de coisas muitas vezes equivocadas e sem 
fundamentos. 

Em sua cruzada de salvação da terra, 
adotam conceitos importados que aqui 
não se apl i cam e repetem slogans cuja 
origem e significados elas simplesmente 
desconhecem. 

Um exemplo disso pode ser visto na 
quelas mensagens que aparecem no final 
de e-mails onde se lê: "Antes de impr imir , 
pense na floresta". E s t a mensagem foi 
criada no hemisfério norte onde faz todo 
sentido, u m a vez que a madeira ut i l i zada 
na fabricação de papel, tanto na Europa , 
quanto na América do Norte, é ret irada 
na sua maioria das florestas naturais a in
da restantes nesses continentes. 

No Bras i l , essa frase não faz o menor 
sentido, pois aqui, 100% da madeira ut i 
l izada para fabricar papel provém de flo
restas cultivadas e com manejo florestal 
certificado por organismos internacionais. 

A q u i , o que deveria v i r escrito no final 
dos e-mails é: "Quando você usa este pa
pel, nós plantamos mais árvores". 

Quando vemos pessoas leigas, mas bem 
intencionadas, emitindo conceitos incorre
tos, ainda podemos dar um desconto, mas 
um diagnóstico realizado para o Núcleo de 
Estudos da Embalagem da E S P M , pela 
G F K , demonstrou que mesmo pessoas que 
trabalham na área, e até mesmo aquelas 
que são responsáveis por sustentabilidade 
de embalagem nas empresas brasileiras, 
conhecem pouco sobre os conceitos funda
mentais dessa atividade. 

Por causa do desconhecimento geral, 
os debates sobre a sustentabilidade, es
pecialmente quando se referem à emba
lagem, têm tido muita emoção e ideologia, 
e baixíssima qualidade técnica, pois igno
r a m os enormes avanços que vêm sendo 
feitos pelo mundo afora para reduzir o i m 
pacto da embalagem no meio ambiente e 
principalmente, para recuperar a matéria 
p r ima e a energia contidas nas embala
gens descartadas. 

No Japão e na Suíça, por exemplo, a re
ciclagem energética reduziu drasticamen
te a chegada de embalagens descartadas 
nos aterros sanitários, que praticamente 
deixaram de existir nesses países, mudan
do totalmente o paradigma da reciclagem 
e do manejo dos resíduos urbanos. 

Outro aspecto que vem evoluindo mui 
to, é a maneira como estão sendo aval ia 
dos os impactos ambientais. Ferramentas 
de mensuração como a "Análise de Ciclo 
de V i d a " e a "Avaliação da Pegada de Car
bono", têm demonstrado que o impacto 
da embalagem é muito menor do que se 
imaginava, o que tem gerado a necessi
dade de adoção de u m a nova abordagem 
para esse tema. Um estudo realizado no 
Reino Unido sobre o impacto ambiental 
provocado pela indústria de al imentos, 
mostrou que a embalagem responde por 

cerca de 10% do impacto gerado pelo pro
duto, enquanto que os outros 90% são 
gerados pela agr i cu l tura , o transporte, 
processamento, refrigeração e preparação 
dos alimentos. 

Nesse caso, ficou evidente que são 
justamente os 10% representados pela 
embalagem que garantem que os 90% de 
impacto gerados pelo produto não sejam 
perdidos. Conservar os alimentos, redu
zir as perdas e o desperdício são funções 
nobres que just i f i cam plenamente esse 
impacto necessário. 

U m a grande mul t inac i ona l r ea l i 
zou recentemente um megaestudo para 
aval iar a pegada de carbono de todos os 
seus produtos. Este estudo revelou que a 
embalagem responde por 1% da pegada 
geral. V o u repetir, a embalagem responde 
por apenas 1% da pegada de carbono dos 
produtos dessa empresa. 

A conclusão do estudo, é que a empresa 
deverá buscar reduções da pegada em ou
tros componentes de seu processo produtivo. 

Os dois exemplos mostram que a abor
dagem precisa mudar, temos que t i rar o 
foco da sustentabil idade da embalagem e 
colocá-lo na sustentabil idade do produto 
como um todo. 

É preciso conhecer e d ivu lgar con
ceitos corretos, que contr ibuam efetiva
mente para a elevação da qualidade no 
tratamento deste tema. 

O novo curso sobre Embalagem & Sus
tentabilidade, lançado pela E S P M no ano 
passado, trouxe para a sala de aula esta 
nova abordagem e estabeleceu parâmetros 
de referência no tema, mostrando que é 
possível se preocupar de verdade com a 
sustentabil idade sem odiar a indústria 
nem sair por aí replicando conceitos equi
vocados e tecnicamente incorretos. 
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