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Sob a bandeira da sustentabilidade, 
as empresas de coleta de lixo têm in-

vestido na construção de uma nova ima-
gem para o setor em que atuam. Histori-
camente estigmatizadas, por prestarem 
um serviço que se tornou alvo de inves-
tigações e denúncias, envolvendo o po-
der público, tais companhias começam a 
abrir os olhos para a força do marketing, 
seja como ferramenta de informação, se-
ja para o desenvolvimento de ações ca-
pazes de ajudar a apagar as marcas dei-
xadas pelo lixo.

Nessa busca, a comunicação  one-to-one 
é altamente estratégica, abrindo caminho 
para sustentar a construção da imagem 
das marcas de limpeza urbana do País — 
mercado que movimentou R$ 21 bilhões 
em 2011, alta de 10,4% ante 2010, segun-
do dados da Associação Brasileira de Em-
presas de Limpeza Pública e Resíduos Es-
peciais (Abrelpe). 

“A realização de campanhas educacio-
nais ajuda as cidades a orientarem seus 
cidadãos sobre o descarte correto dos re-
síduos, além de lembrar que não se pode 
jogar lixo nas ruas e entupir os bueiros”, 
destaca Pedro Pierucci, diretor de gestão 
da Veja Engenharia Ambiental. 

A empresa pertence à brasileira Sol-
ví (Soluções para a vida), holding criada 
por executivos oriundos do grupo fran-
cês Suez, dono da companhia entre 1996 
e 2006. “Continuamos fortalecendo a tra-
dição da marca, sempre associada à solu-
ção”, frisa Pierucci. Precursora do sistema 
de coleta, na década de 1970, quando ain-
da pertencia a seus donos originais, a Vega 
deflagrou a utilização de sacos e latas de 
lixo, incorporou as mulheres à rotina de 
trabalho, as chamadas margaridas, e uni-

formizou o gari, termo inspirado no nome 
de Pedro Aleixo Gari, que assinou, ainda 
na época do Império, o primeiro contrato 
de limpeza urbana da história do Brasil. 

Desde 2008, a Vega soma investimen-
tos de R$ 600 milhões em suas atuais 18 
indústrias de valorização de resíduos, que 
recebem cerca de 12 mil toneladas de lixo 
ao dia. Com faturamento de R$ 900 mi-
lhões em 2011, a empresa tem seis empre-
endimentos em fase de prospecção e cal-
cula um avanço da ordem de 10% ao ano. 

Marketing reforçado
 “A comunicação é uma etapa funda-

mental para educar e engajar a popula-
ção”, reconhece Alexandre Alvim, diretor de 
marketing da paulista Estre, que em 2011 
comprou a nonagenária Cavo — empresa 

de saneamento ambiental antes controlada 
pela Camargo Corrêa —, consolidando-se 
como o maior grupo de resíduos sólidos 
do Brasil. Fundada em 1999 pelo empre-
sário Wilson Quintella, a companhia, que 
tem o BTG Pactual como sócio, deve fatu-
rar R$ 1,7 bilhão neste ano, cerca de 60% 
a mais do que o valor alcançado em 2011. 

Com isso, o investimento em marke-
ting deve dobrar em 2013. A cifra é man-
tida em segredo, mas Alvim já antecipa a 
realização de uma nova investida na mí-
dia, ainda em 2012, que servirá como cha-
mariz para as demais ações previstas para 
os meses seguintes. “Utilizamos a mídia 
pontualmente, para causar um primei-
ro impacto, gerar awareness e manter os 
programas de relacionamento posterio-
res. Para criar hábito (na população), é 

preciso ter continuidade com iniciativas 
one-to-one”, confirma Alvim. Hoje, todo o 
trabalho de marketing da Estre está con-
centrado numa agência do tipo “house”, 
formato que pode ser revisto futuramente. 

Com 13 aterros que recebem cerca de 
40 mil toneladas de resíduos ao dia em to-
do o País, a Estre mostra fôlego para lide-
rar a transformação anunciada pela polí-
tica nacional de resíduos sólidos (PNRS). 
Instituída em 2010, a Lei nº 12.305 é ter-
ra firme para aumentar a competitivida-
de entre as empresas que participam da 
gestão de resíduos no Brasil. Essa nova 
regra, que prevê multas, trabalho social e 
até prisão para o agente público ou priva-
do que despejar lixo em área imprópria, 
passa a valer a partir de agosto de 2014.

“É um marco regulatório vital para criar 
as bases de um mercado em transição”, 
pontua Alvim. Da coleta à destinação, an-
tes o lixo era encarado como o fim, algo 
que precisava ser rapidamente banido 
das vistas. Hoje, “o lixo é só o começo” — 
e o conceito explorado pela Estre resume 
a postura da indústria de valorização de 
resíduos: o lema é reaproveitar para re-
duzir a produção de dejetos. 

“O investimento em marketing só faz 
sentido se for para mudar comportamen-
to. Conscientizando a população, as em-
presas conseguem diminuir o volume de 
lixo e os custos de toda a operação”, anali-
sa Marcos Cortez Campomar, coordena-
dor do programa de marketing da Fia/Pro-
var. O especialista lembra a forte influên-
cia exercida pelo poder público, já que o 
comprador dos serviços são as prefeitu-
ras, por meio de contratos licitados. Es-
se contexto mina a competitividade, um 
dos principais gargalos do setor, neutra-
lizando aportes mais vultosos em mídia.

No cinema, na novela
Mas mesmo diante do componente 

político, a orientação é que as empresas 
busquem estratégias de marketing capa-
zes de colocá-las em contato com os seus 
mais diversos públicos. “Sempre mos-
tramos os ganhos para a marca, a fim de 
criar no setor a cultura de investimento 
em marketing”, garante Carlos Silva Filho, 
diretor-executivo da Abrelpe. A disposi-
ção das empresas em usar o “marketing 
da causa” para construir suas marcas já 
demonstra um avanço que pode ser ace-
lerado nos próximos anos. “A pressão im-
posta pela PNRS abrirá oportunidades 
para que o mercado intensifique a disse-
minação de mensagens em prol da natu-
reza”, acredita Ariane Reis, coordenadora 
do núcleo de sustentabilidade da ESPM.

Tema da novela Avenida Brasil, da TV 
Globo, de mobilizações populares, como 
a Virada Sustentável, de eventos globais, 
como a Rio+20, e até do documentário Li-
xo Extraordinário, que concorreu ao Os-
car 2011, o lixo vem alarmando um im-
passe de dimensões globais. A previsão 
é que em poucos anos sejam necessários 
“quatro planetas” para atender aos ímpe-
tos consumistas da população mundial, 
que deve saltar dos atuais sete bilhões de 
habitantes para nove bilhões em 2050. 

“Ainda estamos ensinando as pesso-
as a não jogarem lixo na rua. Mas com 
a PNRS, o Brasil se prepara para um no-
vo momento”, concorda Víni Fernandes, 
gerente de comunicação e marketing da 
Marquise, construtora que nasceu há 37 
anos no Ceará e que hoje tem 60% do seu 
faturamento, de R$ 636 milhões em 2011, 
gerado pelos serviços ambientais. 

sustentabilidade

As marcas do lixo 
Empresas apostam no apelo ambiental e no papel educativo da comunicação 
para transformar a imagem do setor de limpeza urbana

Por janaina langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

Alexandre Alvim, da Estre: iniciativas one to one para a criação de hábito na população

Vista aérea do Centro de Tratamento de 
Resíduos da Solví, em Belford Roxo (RJ)
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O tamanho 
do desafio

Conscientizar a população sobre o 
descarte adequado do lixo produzido 
é um desafio tão grande para as 
empresas de coleta quanto melhorar 
a própria imagem. Hoje, o hábito do 
brasileiro, que passou a consumir 
muito mais nos últimos anos, é 
misturar os chamados resíduos 
úmidos (restos de alimentos) — cujo 
destino deve ser a compostagem 
(decomposição feita por bactérias 
que geram calor) e a geração de 
energia — com os sólidos, como 
plásticos, papéis, metais e vidros, 
que precisam ser devolvidos à 
indústria por meio da reciclagem. Ao 
todo, 62 milhões de toneladas de lixo 
foram produzidos no Brasil em 2011, 
incluindo os detritos oriundos das 
vias públicas. 

Desse total, 6,4 milhões de 
toneladas sequer foram recolhidos 
e do volume coletado, de 55,5 
milhões, 42% foram parar em lixões 
ou aterros controlados, selando 
a destinação inadequada de 23,3 
milhões de toneladas de resíduos. 
Da outra fatia, de 32,2 milhões de 
toneladas (58%) corretamente 
descartadas, mais da metade (51,4%) 
referem-se à matéria orgânica. O 
restante corresponde a todo tipo de 
embalagem reutilizável, montante 
que poderia ser bem maior se a 
coleta seletiva já tivesse se tornado 
uma realidade no País. 

Mas o cenário não é animador. A 
separação de resíduos aumentou 
apenas 1% de 2010 para 2011 nos 
3.263 municípios (de um total 
de 5.565) com iniciativas ligadas 
à atividade, que sofre para se 
consolidar seja pela informalidade, 
desorganização pública ou falta de 
consciência coletiva.

Iniciada em 1985, a coleta de resídu-
os feita pela Marquise soma hoje mais 
de dois milhões de toneladas ao ano em 
16 cidades, nas quais a empresa atua por 
meio das concessionárias EcoPorto (Por-
to Velho), EcoFor (Fortaleza) e EcoOsas-
co (Osasco). Há também a EcoUrbis, 
que opera em parceria com a construto-
ra Queiroz Galvão — dona de outro player 
do setor, a Vital Engenharia Ambiental — 
para a realização da coleta na região Su-
deste da capital paulista. Já a região Noro-
este é administrada pela rival Loga, criada 
em 2004 pela Vega e pela Cavo, da Estre e 
que reformulou sua identidade visual em 
2009, adotando flores coloridas, além dos 
tradicionais cestos de reciclagem.

Agora é a vez também da Marquise re-
ver sua arquitetura de marcas. “Até o fim 
deste ano, unificaremos a empresa num 
só nome, ainda em estudo”, antecipa Ví-
ni. Com uma verba de marketing de R$ 
1,5 milhão, a Marquise constrói sua ima-
gem por meio de ações de relacionamen-
to que buscam levar educação ambiental 
e transparência à prestação do serviço. 
“Distribuímos cartilhas, informamos os 
horários das coletas e promovemos traba-
lhos específicos para mostrar o papel do 
gari. A prioridade é para o esclarecimen-
to das comunidades”, afirma a executiva.

Cenas da novela Avenida Brasil, da TV Globo, e do documentário Lixo Extraordinário, que concorreu ao Oscar: tema ganhou as telinhas e a telona
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