
A cadeia brasileira de bens de consumo tem tudo 
para chegar à próxima década em um novo patamar 
de práticas sustentáveis. Por força da legislação 
de resíduos sólidos ou da atuação voluntária e 
integrada de empresas e entidades setoriais, 
a logística reversa ganha força pela destinação 
correta das embalagens. Por Luiz  Silveira  

udo o que vai, volta. Empresas 
e entidades setoriais de todo o 
País estão se organizando para 
fazer esse ditado valer para suas 
embalagens e seus produtos 
usados, em adequação à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada em 
2010. À medida que o processo avança, começa 
a ficar claro que as experiências voluntárias com 
reciclagem e redução de geração de resíduos, 
realizadas antes da pressão da lei, podem fazer 
a diferença agora. Foi o que aconteceu no caso 
das embalagens usadas de defensivos agrícolas. 
Uma lei específica para o setor está em vigor há 
mais de uma década, mas já havia ações para 
promover a destinação correta das embalagens 
desde 1992. "A proatividade levou o setor a 
ter uma experiência com um projeto piloto, 
o que nos permitiu participar da construção 
da legislação sabendo o que funcionava na 
prática", diz o presidente do Instituto Nacional 
de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), 
João Cesar Rando. 

O inpEV estruturou um sistema que envolve 100% 
das indústrias de defensivos, as distribuidoras, as 
revendas e os agricultores, conscientizados por 
campanhas educativas. "A integração de todos 
os elos da cadeia foi um fator de sucesso", conta 
Rando. Um sistema logístico informatizado identifica 
quando há uma carga completa de determinado 
tipo de embalagem em uma das 114 unidades de 
triagem, avalia qual dos 9 mil caminhões das mais 
de 20 transportadoras parceiras tem a localização e 
a rota mais eficientes para recolher a carga e emite a 
ordem para que o veículo faça a coleta e descarregue 
o material em uma das 14 unidades de reciclagem. 

Desafio p u l v e r i z a d o 

A experiência dos defensivos serviu de modelo para 
a Política Nacional, que trouxe da legislação do 
setor o princípio da responsabilidade compartilhada. 
Indústria, comércio, consumidor e poder público têm 
suas responsabilidades pelo descarte correto dos 
resíduos. "O maior desafio da PNRS é fazer com que 
cada ator cumpra a sua parte", afirma a gerente de 
Assuntos Governamentais da Unilever, Juliana Marra. 
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Pela lei, os fabricantes e importadores são 
responsáveis pela destinação correta dos produtos 
e embalagens recolhidos, mas o comércio tem a 
obrigação de devolver as embalagens recolhidas 
e os consumidores devem separar ou devolver 
os mesmos de maneira adequada. O poder 
público tem a responsabilidade pela educação da 
população, pela coleta seletiva e pela erradicação 
dos lixões até 2014. 

Se o desafio do inpEV envolvia uma cadeia de mais 
de 90 indústrias, 3 mil revendas e 5 milhões de 
propriedades agrícolas, o caso das embalagens de 
produtos de consumo é muito mais pulverizado 
em todas as etapas. A solução que está sendo 
buscada por cerca de 20 entidades setoriais 
é a união e a parceria com o setor público. 
Fabricantes de embalagens, varejistas e indústrias 
de alimentos, bebidas, produtos de higiene e 
limpeza, entre outros, formaram uma coalizão 
para trabalhar com o governo em um acordo 
coletivo de metas e processos de destinação 
correta de embalagens usadas. "É inviável separar 
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as embalagens de iogurte das de sabão em pó, 
por exemplo; por isso, faz mais sentido que todos 
os setores atuem juntos", explica a presidente 
executiva da Associação Brasileira das Indústrias 
de Produtos de Limpeza e Afins (Abipla), Maria 
Eugenia Saldanha. Daí a importância de o poder 
público fazer a coleta seletiva, permitindo que 
toda a matéria seca seja destinada à triagem para 
reciclagem. Embora a PNRS não estipule prazos 
para que os acordos setoriais sejam firmados, 
Maria Eugenia e Juliana esperam que o documento 
coletivo esteja pronto e aprovado pelo governo até 
o primeiro semestre de 2013. 

Já os setores cujos produtos se transformam 
em resíduos ou aqueles com embalagens 
que representam risco entram em uma regra 
diferente. Agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, 
óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, 
eletroeletrônicos e seus componentes têm o 

recolhimento obrigatório previsto na PNRS. 
"Nos outros setores, a logística reversa 
depende de um estudo de viabilidade técnica e 
econômica", explica o advogado Fabrício Soler, 
coordenador do Departamento de Meio Ambiente 
do escritório Felsberg e Associados e membro 
da Associação Brasileira de Advogados 
Ambientalistas (Abaa). 

A importância de as empresas de produtos 
e embalagens passíveis de reciclagem 
chegarem a um acordo acatado pelo Comitê 
de Orientação de Implementação de Logística 
Reversa (Cori) é que, sem sucesso nesse 
processo amigável, o governo poderá editar um 
regulamento determinando metas e obrigações 
para a iniciativa privada, alerta Soler. Embora não 
esteja fechada, a proposta conjunta dos setores 
de embalagens de consumo prevê a possibilidade 
de que diferentes modelos logísticos sejam 
adotados em cada lugar do País, mas com uma 
meta nacional de redução de geração de resíduos 
envolvendo todos os setores. 

Depois, as entidades dividem a conta dos custos 
desses projetos, que não será baixa. O inpEV, 
operando só com embalagens de defensivos 
agrícolas, já consumiu cerca de R$ 500 milhões ao 
longo de seus dez anos, segundo seu presidente. 
O transporte desses materiais, no entanto, é 
feito de forma segregada, o que eleva os custos 
em relação à solução baseada na coleta seletiva. 
Mesmo assim, cerca de 30% dos custos do sistema 
do inpEV são cobertos pela receita com a venda 
dos materiais recicláveis. "O custo da logística 
reversa sempre é significativo, mas poderia 
haver maneiras de compensá-lo com incentivos 
tributários ao uso de embalagens recicladas", 
ressalta Maria Eugenia. 

Recolhimento e d e s t i n a ç ã o 
Mesmo sem incentivo - embalagens recicladas 
pagam os mesmos impostos de uma produzida 
com matéria-prima nova -, os projetos de 
reciclagem podem se tornar financeiramente 
sustentáveis. Pelo menos, essa é a experiência 
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dos setores de higiene pessoal e cosméticos e de 
limpeza, que operam desde 2008 um projeto que 
se encaixaria perfeitamente na PNRS e no acordo 
setorial que está sendo desenhado. "Capacitamos 
as cooperativas de reciclagem com treinamento e 
equipamentos e, depois de dois anos, já podemos 
deixar o projeto andar sozinho", afirma Juliana. 
A empresa também tem um projeto de pontos 

de coleta de recicláveis nas lojas do Grupo 
Pão de Açúcar. 

Maria Eugenia conta que o modelo de apoio às 
cooperativas existentes ou à estruturação de novas 
unidades é o caminho para a indústria cumprir com 
as responsabilidades criadas pela PNRS. "Nossa 
experiência anterior nos permite saber, com fatos 
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e dados, o que dá certo ou não, além de conhecer 
os custos e desafios de montar uma cooperativa", 
afirma a executiva da Abipla. 

As metas a serem assumidas pelas empresas podem 
ser um percentual de recolhimento sobre o total 
de embalagens produzidas ou um percentual de 
redução dos resíduos que chegam aos aterros 
sanitários. Ou seja, além do desafio logístico de 
recolher as embalagens usadas, há o desafio de dar 
uma destinação correta aos materiais recicláveis e 
aos resíduos que não podem ser reaproveitados. 
"O recolhimento é uma parte pequena da 
questão; a destinação final dos resíduos é o mais 
importante", avalia João Silvério, sócio da área 
de Consultoria da Deloitte e especialista em 
supply-chain. Em último caso, ele defende que 
os resíduos poderiam ser queimados de forma 
ecológica para a geração de energia, como já 
ocorre na Alemanha. 

O descumprimento dos acordos setoriais pesará no 
bolso das empresas. "Os próprios acordos preverão 
sanções, mas o decreto de infrações administrativas 
ambientais também se aplica, com multas de 
R$ 5 mil a R$ 50 milhões", explica o advogado 
Soler. Causar danos ambientais por lançar resíduos 
no meio ambiente também é crime, com pena de 
um a cinco anos de reclusão. Até os consumidores 
que não fizerem sua parte estarão sujeitos à 
advertência e, na reincidência, multa de R$ 50 a 
R$ 500 (leia mais sobre obrigações e punições no 
quadro da página ao lado). 

A p e r f e i ç o a n d o t o d o o ciclo 
O sucesso dos sistemas de logística reversa 
dependerá de todos os elos, da produção ao 
consumo, mas não é só no recolhimento e na 
destinação que as empresas estão trabalhando para 
controlar seus resíduos. A Unilever, por exemplo, 
investiu no desenvolvimento de uma fórmula 
concentrada e de uma nova embalagem para o 
amaciante Comfort. Com o mesmo poder de ação 
sobre as roupas, o novo produto gasta 52% menos 
papelão, 58% menos plástico e 78% menos água. 
"Ainda há economia de combustível e redução 

nas emissões de gases do efeito estufa, devido à 
economia de espaço no transporte", acrescenta a 
gerente Juliana. 

A Coca-Cola lançou uma garrafa chamada Eco 
para a água mineral Crystal, que usa 20% menos 
plástico e pode ser torcida para ocupar menos 
espaço na destinação à coleta. Além disso, 30% do 
plástico usado na embalagem é de fonte renovável, 
feito a partir da cana-de-açúcar. "Desenvolver 
produtos concentrados, compactados ou em 
recipientes mais leves é uma saída buscada pela 
indústria, mas que exige investimentos 
em novas fórmulas, embalagens e linhas de 
produção", diz Maria Eugenia, da Abipla. Iniciativas 
como essas surgiram antes da Política Nacional 
e, agora, podem ter um estímulo adicional 
pela força da lei. • 
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Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, São Paulo, n. 37, p. 36-41, jul./ set. 2012.




