
o encalço da Coca-Cola, que lan-
çou no fim de 2009 a PlantBottle, 
garrafa de PET parcialmente obti-
da a partir de etanol de cana-de-
açúcar, a PepsiCo anunciou sema-

nas atrás a criação de uma garrafa de PET 
derivada de materiais como capim e cascas de 
pinheiro e de milho (ver edição anterior de 
EMBALAGEMMARCA). Seu grande diferencial é 
a origem 100% vegetal, enquanto a garrafa da 
adversária incorpora somente 30% de matéria-
prima renovável. 

A novidade só deverá ser lançada em 2012, 
mas movimentou o noticiário e causou grande 
alvoroço nos Estados Unidos. O anúncio sina-
liza uma extensão lógica da empreitada que 
a PepsiCo começou em 2010, quando lançou 
o ecologicamente correto (porém barulhento) 
pacote compostável do salgadinho Sun Chips. 
Mostra, também, o alto nível alcançado pelas 
inovações em packaging criadas ante a busca 
por atitudes mais sustentáveis. Nessa linha, 
um outro exemplo é o da embalagem "verde" 
do lava-roupas líquido Natural 4x Laundry 
Detergent, da americana Seventh Generation. 

A sustentabilidade anda 
Preocupação em reduzir impactos ambientais continua a 
movimentar indústrias e seus fornecedores de embalagens 

Bolsa, casca e café 
O produto é acondicionado no que poderíamos 
chamar de "bag-in-shell": uma bolsa plástica 
acomodada dentro de uma "casca" moldada 
em polpa de celulose - o mesmo material 
das clássicas caixas de ovos. A bolsa plástica 
incorpora um bocal com bico dosador e uma 
sobretampa transparente, ambos em plástico 
rígido. A embalagem interna e seu sistema 
dispensador são recicláveis. A externa, por sua 
vez, é compostável. 

A Seventh Generation afirma que sua solu-

ção híbrida demanda 66% menos plástico que 
um frasco tradicional de lava-roupas líquido. 
O formato típico deste, aliás, é simulado pela 
nova embalagem, de modo a garantir a fami-
liarização dos consumidores e varejistas com 
o produto. 

Mas seria essa uma apresentação viável para 
todos os detergentes para roupas? Em reporta-
gens, porta-vozes da Seventh Generation têm 
deixado claro que a nova embalagem é cara, 
e sua adoção se justifica pelo valor agregado 
do produto, de alto rendimento e com fórmu-



la natural. É de se esperar, no entanto, que 
as demais donas de marcas de cuidados com 
roupas comecem a investigar alternativas "ver-
des" às suas embalagens plásticas, passíveis de 
serem fabricadas e utilizadas em larga escala, 
caso essa nova embalagem faça sucesso. 

Do Japão vem outra amostra de produto 
com apelo ecológico que destoa dos padrões 
e que promete influenciar a concorrência. É o 
café pronto para beber Eco-Style, da Glico. A 
bebida é produzida com grãos de café orgânico 
colhidos à mão por pequenos produtores. Isso 
não é algo inédito, uma vez que muitas empre-
sas adotam métodos de plantio orgânicos, polí-
ticas fair trade (comércio justo) ou ainda selos 
de sustentabilidade como o do FSC (Conselho 
de Manejo Florestal) e o da Rainforest Alliance 
(Aliança pela Floresta Tropical). O que chama 
a atenção no Eco-Style, na verdade, é sua 
embalagem. 

A bebida é envasada num copo de papel 
laminado, como muitos cafés prontos no mer-
cado japonês. Diferentemente destes, porém, 
a sobretampa de plástico rígido é substituída 
por um selo-tampa. A simples ideia, de fácil 
assimilação pelos consumidores, encaixa-se 

perfeitamente na tendência atual de redução e 
simplificação de materiais de embalagem onde 
e quando possível. Outro destaque é o canudo 
extensível que é anexado ao copo. Segundo a 
Glico, trata-se do primeiro em seu gênero feito 
totalmente de bioplástico derivado do milho. 

Bioplásticos em fraldas 
Cabe, por fim, registrar uma tendência em 
sustentabilidade que não se manifesta dire-
tamente nas embalagens, mas que é inte-
ressante: o uso de bioplásticos na produção 
de fraldas. A Kimberly-Clark brasileira acaba 
de lançar uma fralda parcialmente produzida 
em ácido polilático (PLA), resina de origem 
vegetal, biodegradável e compostável, crescen-
temente utilizada como alterna-
tiva aos plásticos convencionais 
(ver Display desta edição). No 
México, a Mabesa tem um pro-
duto similar. 

Mas talvez o destaque, nessa 
movimentação, seja o das fraldas 
da canadense Attitude. Até onde 
sabemos, elas são as primeiras 
feitas em PLA tanto na folha 
traseira quanto na frontal. De 
acordo com uma pesquisa reali-
zada recentemente pela Mintel, 
as mães norte-americanas estão 
preocupadas com o impacto causado pelas 
fraldas descartáveis ao meio ambiente, porém 
não gostariam de renunciar à conveniência 
proporcionada pelo produto. 

As fraldas da Attitude chegam ao merca-
do para preencher essa lacuna. São soluções 
para que as mães se sintam menos culpadas 
em relação ao passivo ambiental gerado pelos 
acessórios para seus bebês. Assim elas podem 
dormir mais tranquilas. 

Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 12, n. 141, p. 66-68, maio. 2011.




