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A
s definições mais
conhecida para
sustentabilidade
envolvem separar o
lixo reciclável do

orgânico, colocando cada um
em sua respectiva lixeira; eco-
nomizar água e luz; não desper-
diçar alimentos e não poluir
ruas e rios. Muitas empresas es-
tão colocando esses fundamen-
tos em prática. Tanto que a reci-
clagem foi uma das atrações da
13ª Texfair Home, realizada du-
rante toda semana passada, em
Blumenau (SC). Muitas empre-
sas apresentaram seus produ-
tos ecológicos fabricados a par-
tir da reciclagem de embala-
gens PETs.

A Etruria Indústria de Fibras
e Fios Sintéticos há 10 anos lan-
çou sua linha de cobertores re-
ciclados, a partir da reutilização
de garrafas PET e reaproveita-
mento de água processado em
estação própria de tratamento.
São utilizados 40 mil litros de
água apenas para a hogieniza-
ção das garrafas, recolhidas e
encaminhadas para a fábrica
por pessoas selecionadas.“São
quatro empresas sérias que co-
laboram com o recolhimento
das garrafas nas casas de pes-
soas que fazem a separação de

material reciclável. As garrafas
não podem ser recolhidas em li-
xeiras comuns e rios, pois, nor-
malmente, estão sujas, o que di-
ficulta o processo de limpeza
das PETs na fábrica”, assinala o
diretor Luziano José Emboaba.
A empresa utiliza 800 toneldas
de garrafas por mês, sendo
aproveitadas para a produção
de cada cobertor 3 quilos de
garrafas (para cada quilo são
necessárias 30 garrafas).

As garrafas PET substituiram
o polipropileno importado que
até 10 anos atras era empregado
na fabricação dos cobertores da
Etruria. "Optamos por usar gar-
rafas, para ajudar a natureza e
por serem de poliéster. Então
nossos produtos são 100% po-
liéster", completa Emboaba.

A venda dos produtos é feita
em hipermercados e lojas espe-
cializadas. O gerente de vendas,
Carlos Eduardo Ferreira, diz que
é importante para Etruria fazer
produto de qualidade, com pre-
ço viável, investindo sempre em
tecnologia. “A nossa vantagem é
ter a sustentabilidade como
plataforma para a empresa e
unir o útil ao agradável. O go-
verno deveria incentivar a ven-
da de cobertores nacionais e fa-
zer uma fiscalização dos que
vêm da China”, critica. 

Emboaba garante que nesse

período de reciclagem, já utili-
zou 1, 5 bilhão de garrafas PETs
para fazer seu produto. “O co-
bertor agora é meu carro chefe
de vendas e representa cerca de
90% do faturamento anual que
tenho desde 2005. Meu clientes
são grandes maganizes, super
mercados e lojas normais que
querem vender a proposta para
seus clientes”, sublinha.

A estratégia para captar mais
vendas é simples, avalia Em-
boaba: para cada cobertor que
um cliente leva, o vendedor diz
que o cliente estará ajudando o
planeta fazendo a sua parte. "A
pessoa leva o produto e a ideia
de estar fazendo algo benéfico",
traduz o empresário.

REFORÇO. A empresa atende to-
do Brasil, principalmente a Re-
gião Sudeste, e a Argentina.
“Não creio que 2012 será um
bom ano, porque vamos nos re-
cuperar da crise de 2011, mas
acredito que 2013 renderá bons
lucro, pois estaremos mais
amadurecidos”, conclui.

Com mais de 40 anos de exis-
tência, a fábrica de tapetes Inyl-
bra, criou a linha de tapetes sus-
tentável no ano de 2000 com fi-
bras de garrafas PET. Ao todo
são 15 cores e a produção 1,5
milhão de metros quadrados
por mês: para cada metro se

gasta cinco garrafas.
De acordo com o gerente de

vendas, Marcelo Lobo, em 2011
as vendas da empresa recebe-
ram importante reforço por
parte da demanda das constru-
toras e montadoras, interessa-
das em reforçar a imagem de
ecologicamente corretas.
“Acredito que esse ano as ven-
das crescerão ainda mais. La-
mento, porém, que o brasileiro
ainda tem a mentalidade de
consumir o produto ecológico
por status e não por prezar um
estilo de vida que preserve o
meio ambiente”, argumenta.

A fábrica de tecidos para ca-

ma e banho, Altenburg, tam-
bém deu ênfase à sustentabili-
dade. O grande destaque foi a
Coleção Malha Eco, com pro-
dutos feitos à base de algodão e
garrafa PET. Foram expostos jo-
gos de lençóis, edredons, col-
chas e porta travesseiros – todos
confeccionados em fio 50% al-
godão e 50% garrafa PET.

O diretor comercial, Gláucio
Gil de Souza Braga, ressalta que,
com o uso dos novos materiais,
a empresa teve redução no uso
da água, para a confecção dos
itens; e de tinta, no processo de
beneficiamento, tendo assim,
produto final mais barato e

mais ecológico. Segundo ele, a
reciclagem de garrafas PETs pa-
ra a produção dessa linha já ul-
trapassou 1,5 milhão de unida-
des. “

A expectativa, diz, é que a li-
nha sustentável seja responsá-
vel por cerca de 30% a 40% do
lucro de 2012, com crescimento
de 50% de participação dos
consumidores por esse tipo de
produto. 

O diretor-superintendente
da Associação Brasileira da In-
dústria Têxtil (Abit), Fernando
Pimentel, também aposta no
crescimento de demanda por
produtos sustentáveis. Para ele,
o Brasil possui biodiversidade e
diversidade de flora que permi-
tem a exploração de produtos
ecologicamente corretos, fa-
zendo do Brasil exemplo para o
mundo. “ Esse é o esforço da in-
dústria”, sublinha Pimentel.

RECICLAGEM - Produtos fabricados a partir do reaproveitamento
de recipientes plásticos são destaques na feira de Blumenau

As linhas sustentáveis
apresentadas por Inylbra
(tapetes) e Altenburg (cama e
mesa)

Garrafa pet e 
o novo tecido

Este ano a agência celebra uma
década e pretende promover 12
meses de comemorações tanto no Rio
como em São Paulo. O primeiro evento
foi a NBS Jam, semana passada, com
o presidente da agência e pianista Cyd
Alvarez e músicos como Leo
Gandelman e Nico Resende.

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)
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Podemos dizer que já temos uma indústria de es-
porte no Brasil?

Sem dúvida. O esporte é uma parte importante do
arranjo produtivo nacional. O futebol sozinho gera
quase 400.000 empregos e R$ 11 bilhões/ano. 

O que o Brasil ainda tem que aprender em marke-
ting esportivo?

O potencial de receitas do esporte brasileiro está
muito acima dos patamares atuais e as principais
fontes a se trabalhar são justamente relacionadas à
exploração das marcas. O mapa da cadeia produtiva
do futebol brasileiro que fizemos aqui na FGV dei-
xou isso bem claro ao apontar que os clubes explo-
ram apenas 3% do seu potencial em licenciamentos. 

O que nos falta ainda para chegar a patamares mais
elevados e estruturados nesta área?

Faltam ajustes de gestão e governança em toda ca-
deia produtiva, em especial nos elos centrais: clubes
e federações. Nossos estudos indicam, por exemplo,
que o futebol pode gerar cerca de 3 milhões de em-
pregos e mais de R$ 60 bilhões/ano, conservadora-
mente, só com melhores práticas de gestão. 

Qual o foco do curso de gestão de marketing espor-
tivo que a FGV lança e a quem se destina?

Melhorar os quadros profissionais do esporte brasi-
leiro, aproveitando todos os efeitos catalisadores da
Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos para que a
indústria do esporte possa melhorar seu desempe-
nho econômico e social. É para pessoas que já traba-
lhem no esporte e queiram melhorar sua formação e
todos os profissionais que queiram ingressar na in-
dústria do esporte.

Barbato na
Agência3
A Agência3, do Grupo 3+, implanta um
novo modelo de gestão e contrata
Eduardo Barbato para ser Head de
Estratégia, nova área criada para
pensar o futuro da agência como um
todo e mudar o foco da empresa para
uma agência de ideias no lugar da
tradicional definição de “agência de
propaganda”. Ele trabalhou na criação
das agências Giovanni+Draftfcb,
McCann-Erickson, FCB Sydney, NBS –
sendo que nesta última ele ocupava o
cargo de diretor de planejamento
digital. “Vendemos ideia, seja ela qual
for. Pode ser um novo negócio, uma
campanha, um serviço, uma
tecnologia, um site. Para que isso
aconteça vamos mudar a estrutura da
agência como ela está hoje”, disse
Barbato. Na nova área de Estratégia os
setores de mídia, planejamento e
social media trabalham em time – em
duplas ou trincas, dependendo da
demanda, com apoio de duas sub-
áreas, de pesquisa de mídia e de
Business Inteligence. A  criação, por
sua vez, entra em cena desde o início.
“Hoje, as marcas precisam de
estratégias multidisciplinares e é
misturando os expertises que vamos
alcançar isso.”, conclui o profissional.

NBS COMEMORA 10 ANOS

Na última quarta-feira, o mercado
compareceu em peso à festa 
da 30a edição do Prêmio Colunistas
Rio 2011, que escolheu a Binder
Visão Estratégica como Agência do
Ano. Ao todo 700 profissionais foram
à cerimônia no Vivo Rio. 

COLUNISTAS REÚNE MERCADO

claudia@claudiapenteado.com.br

Sebrae - Sete agências partici-
pam da licitação do Sebrae Rio:
DPZ , Unlike, Script, Agencia3 ,
Binder, Agnelo e Giacometti. A
atual agência é a Euro RSCG
Rio. A verba é de  R$ 6 milhões
por ano e o resultado da habili-
tação foi marcado para o dia
14/3.

Cannes - O prazo para as in-
scrições para o Cannes Lions
2012 foi estendido até 23 de
março, com exceção para a cate-
goria Creative Effectiveness.

ABA - João Batista Ciaco, da Fi-
at, assume por mais um biênio a
presidência da ABA (Associação

Brasileira de Anunciantes). A no-
va diretoria tomará posse no dia
29 de março, em Assembléia
Geral que será real izada na
sede em São Paulo. 

Campanha 1 - A Clear Channel fez
parceria com o movimento Rio Eu
Amo Eu Cuido e exibe em totens

e pontos de ônibus cartazes com
as frases: "Amar é pouco. Cuide"
e "Pequenos gestos fazem uma
grande diferença".

Campanha 2 - A 11:21 assina novo
comercial para a concessionária
AGO, que simula um “jackpot” nu-
ma máquina de cassino. 

MIX

Road Show nesta terça
Luiz Lara, presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), Clóvis Speroni,

diretor região sudeste da entidade e Gláucio Binder, presidente da Abap-Rio, promovem nesta terça-
feira, às 9hs, uma apresentação para o mercado fluminense de toda a programação do V Congresso
Brasileiro da Indústria da Comunicação, que será realizado em São Paulo de 28 a 30 de maio, com

abertura do Prêmio Nobel da Paz, o Arcebispo Desmond Tutu. O encontro acontecerá no Hotel
Pestana Rio Atlântica, em Copacabana.

Stavros
Xanthopoylos,
Diretor da FGV Online
A FGV  lança seu curso de Gestão,
Marketing e Direito no Esporte
durante Seminário FGV / FIFA
Master Alumni na próxima sexta-
feira, na Academia Brasileira de
Letras (www.fgv.br/fgvonline/fifa)
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 mar. 2012, Seudinheiro, p. B-12.  




