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Em São Paulo, executivos das empresas fabricantes e usuárias de embalagens discutem os 
dilemas e os desafios da sustentabilidade no setor 
 

 
Carroll, da Europen: as embalagens se tornaram vilãs por culpa das empresas 

 
No Brasil ou na Europa, a história é a mesma. Quando se discute consumo e sustentabilidade, 
as embalagens despontam como vilãs. O consumidor diz que quer comprar só o produto. O 
fabricante afirma que só vende a mercadoria. O produtor das embalagens garante que só 
fornece o que lhe pedem. No fim, o grande bandido dessa novela é a caixa de papelão, o saco 
plástico e o isopor – que acabam indo para a reciclagem ou, no pior caso, para o aterro 
sanitário.  
 
“Os culpados pelo estigma de vilã que a embalagem ganhou ao longo dos anos são as próprias 
empresas”, afirma Julian Carroll, diretor-geral da Europen (European Organization for 
Packaging and Enviroment), organização empresarial que a discussão sobre o desenvolvimento 
sustentável de embalagens na União Europeia. Ele veio ao Brasil para participar do Encontro 
Internacional de Sustentabilidade realizado pela Associação Brasileira de Embalagem (Abre) 
nesta quinta-feira (24/3) em São Paulo.  
 
Carroll argumenta que as empresas dos diversos setores deveriam ter se unido para investir 
na educação dos consumidores sobre as finalidades da embalagem para os produtos. Além da 
função de divulgar e diferenciar o bem de consumo na prateleira, o material e a forma de 
embalar são fundamentais para garantir a integridade do produto no transporte, 
armazenamento e exposição ao consumidor. A segurança de alguns alimentos só existe, em 
muitos casos, em razão do pacote apropriado. “Com essa consciência ampla sobre como o 
produto chega em suas mãos, o consumidor teria uma outra visão sobre a embalagem.”  
 
Em Berlim, recentemente, o governo local determinou que os estabelecimentos só podem 
vender bebidas em garrafas retornáveis. “Para o consumidor, essa medida pode parecer um 
grande avanço do ponto de vista ambiental”, afirma Carroll. “Entretanto, essa obrigação 
impede a importação de cervejas da Irlanda, de água mineral da França em razão da logística. 
Será mesmo uma boa ideia?”  
 
Otimização  
 
Agora, o fato é: a indústria de insumos, materiais e os fabricantes de bens de consumo 
precisam trabalhar na otimização das embalagens. Em alguns casos, isso significa reduzir o 
tamanho do pacote, em outros mudar o material utilizado. Alguns exemplos comprovam que 
otimizar é possível. A Procter & Gamble reduziu em 18% o uso de plástico de uma de suas 
marcas de desodorante mudando apenas o design do frasco. A Pepsi lançou o primeiro 
refrigerante embalado em uma garrafa produzida com100% de PET verde, o plástico feito a 
partir de recursos renováveis. “O consumidor percebe essas mudanças de forma positiva”, 
afirma Carroll.  



 
Consumidor e sustentabilidade  
 

 
Giannetti da Fonseca: "preços dos produtos precisam 

começar a contabilizar o custo socioambiental" 
 
Para mobilizar de fato o consumidor, contudo, o economista Eduardo Giannetti da Fonseca, 
também presente no Encontro Internacional de Sustentabilidade, não acredita na simples 
educação e conscientização do consumidor. Na hora de mexer no bolso, o comprador não está 
interessado em priorizar a preservação do meio ambiente. Em razão disso, Giannetti defende 
uma outra proposta. “O preço dos produtos e serviços precisam começar a contabilizar o custo 
socioambiental”, diz Giannetti, professor do Insper e autor de vários livros.  
 
Ele dá um exemplo: é um erro o preço da energia gerada em uma termoelétrica a carvão ser 
muito mais baixo do que a energia solar. Em primeiro lugar, a luz do Sol ainda é gratuita. O 
carvão não é. Em segundo lugar, a degradação ambiental gerada pela térmica é extremamente 
maior do que o painel de energia solar.  
 
De fato, quando um produto sustentável tiver o mesmo preço do similar poluidor, o discurso 
da sustentabilidade talvez se torne realidade. “Como economista, tendo a crer que a 
conscientização da população acontecerá não de forma voluntária. Mas em resposta a algum 
grave problema ou trauma.”  
 
Fonte: Época Negócios, 24 mar. 2011. Disponível em: 
http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 31 mar. 2011. 


