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sustentabilidade é um processo contínuo e, porque não 
dizer, um jeito de ser da Johnson & Johnson Brasil. Os 
projetos de embalagens sustentáveis não saem de pauta, 
no dia a dia de Carlos Souto, diretor de embalagens da 
companhia, que a cada 15 dias, tem uma reunião com 
sua equipe para falar sobre o assunto. "Trabalhamos o 
tempo todo, procurando alternativas mais sustentáveis, 

conversando com fornecedores, olhando novos conceitos. O que é certo, o que 
funciona e o que não funciona", revela o executivo. 

Os projetos das embalagens contemplam os 3Rs - reduzir, reciclar e reutilizar 
-, além do uso de materiais de fontes renováveis e materiais certificados. Nesse 
processo, a qualificação da cadeia de fornecedores é fundamental para garantir a 
sustentabilidade. Em entrevista à revista PACK, Souto conta como esse trabalho 
é feito na Johnson & Johnson Brasil e quais são os próximos passos. 

PACK: 0 que a Johnson & Johnson tem feito para reduzir o impacto ambiental 
das suas embalagens? 

SOUTO: Existem algumas áreas que a gente trabalha. Especificamente, com 
materiais reciclados pós-consumo, materiais de fontes renováveis, como a 
resina verde, cartuchos de papel cartão certificado pelo FSC, além de projetos 
sociais. O cartucho de Band-Aid tem 30% de cartão pós-consumo e a emba
lagem de Sundown tem 60% de resina verde da Braskem e 40% de polietileno 
pós-consumo reciclado na camada intennediária. Apesar de estar na camada 
intermediária, sem contato direto com o produto, toda resina tem permeabili
dade, o que a gente chama de contato estendido. Por isso, desenvolvemos um 
projeto de qualidade bastante robusto, que demorou quase dois anos, antes de 
começar a usar o polietileno pós-consumo reciclado nas embalagens. Temos 
certeza de que todos os lotes de polietileno pós-consumo reciclado adquiridos 
pela companhia não possuem metais pesados nem qualquer tipo de material 
tóxico. Diferente do PET cujo processo de transformação pós-consumo é 
bastante robusto. A resina PET pós-consumo reciclada do nosso fornecedor 
foi testada pelo instituto alemão Fraunhoufer, que chegou à conclusão de 
que o material dele é mais puro que uma resina virgem. Essa é uma área que 
estamos começando a trabalhar e devemos lançar, em breve, alguns produtos 
com essa resina pós-consumo reciclada. Já a escolha do PE verde para as nossas 
embalagens tem a ver com a captura de carbono da atmosfera, além de ser um 
material de fonte renovável. 

PACK: Por que não usar 100% de resina verde nas embalagens? 

SOUTO: É um equilíbrio. Como toda indústria de produtos de consumo, 
nós geramos resíduos, por isso há uma preocupação, tanto em cartucho de 
papel cartão, PET e polietileno (PE) de encontrar uma forma de retornar as 

embalagens, que colocamos no 
mercado e a melhor solução é o uso 
de material pós-consumo reciclado. 
Existe um cuidado muito impor
tante que é como estamos trazendo 
essas embalagens de volta. Daí entra 
a parte social. Há um tempo come
çamos a fazer as seguintes perguntas: 
quem coleta o material que estamos 
colocando nas nossas embalagens? 
Como podemos ter certeza que a 
cadeia que está trazendo o resíduo 
pós-consumo não tem nenhuma in
terferência negativa ou que não esta
mos incentivando a informalidade no 
mercado? Então, nos aproximamos 
bastante das cooperativas através 
do Compromisso Empresarial para 
Reciclagem (Cempre) e desenvolve
mos, há cinco anos, o projeto Fênix 
que visa à certificação de cooperati
vas, segundo a norma internacional 
de responsabilidade social SA 8000. 
É um desafio. A primeira coopera
tiva foi certificada no ano passado. 
Trata-se da Cooperativa Futura que 
fica em São José dos Campos, em 
São Paulo, próximo da nossa planta 
fabril. Nesse primeiro momento, 
focamos em uma cooperativa, pois 
a gente precisava aprender como 
certificar uma cooperativa que não 
tem uma estrutura de empresa. Isso é 
um processo cultural, de desenvolvi
mento e de educação daquele grupo 
de catadores. É muito importante o 
trabalhador usar luva para ter conta
to com o lixo sem qualquer problema 
de saúde. É muito importante, o 
catador ter liberdade para negociar 
o seu material. Então é óbvio que a 
gente tem um caminho enorme para 
andar nesse aspecto. Para certificar • 
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muitas cooperativas é um processo 
demorado. Mas, aprendemos muito 
com a primeira cooperativa. Acredi
tamos que o modelo é passível de re
plicação. Não é um processo simples, 
mas hoje eu tenho um argumento de 
que estamos estimulando a utiliza
ção de conteúdo pós-consumo com 
segurança e qualidade e sem preju
dicar a força de trabalho que existe 
neste meio e sabendo que essa força 
de trabalho é formalizada. 

PACK: Todo o material pós-consumo 
é fornecido por essa cooperativa? 

SOUTO: Não. Esse é o desafio. Ela 
está na nossa cadeia de cartuchos de 
papel cartão. Mas uma cadeia conse
gue fornecer todo o pós-consumo? 
Não consegue. O próximo passo é 
expandir. C) PE pós-consumo vem 
de outros fornecedores que também 
são fomentados por cooperativas. 
Sabemos que os fornecedores de PE 
e PET pós-consumo restringem o 
máximo possível a fonte de compra 
de material reciclado, justamente 
para ter um controle de qualidade. 
Hoje, ainda não temos uma cadeia 

tão grande, por isso faz muito 
sentido estimular o cresci
mento do projeto Fênix em 
médio prazo. Esse mercado 
enorme é compartilhado por 
todas as empresas. Então é 
muito razoável ter outras 
empresas que estão no mes
mo setor que a Johnson & 
Johnson ou que estão no 
mercado de produtos ao 
consumidor participando 
desse projeto para criar uma 
massa crítica. Só assim, um 
dia, a gente poderia afirmar 
que todo o material pós-
consumo tem uma fonte 
muito segura. 

PACK: Hoje todas as em
balagens têm materiais 
pós-consumo? 

SOUTO: Não. Fazemos um es
forço para cada vez mais utili
zar material pós-consumo nas 
embalagens. Hoje, somente 
o cartucho de Band-Aid e 
a embalagem de Sundown, 
mas ainda este ano, as em
balagens de Johnson s Baby, 

Listerine e o tubo de Clear & Clear 
terão o uso de resina pós-consumo. 
Na embalagem de Carefree, o filme 
tem 10% de polietileno de alta e 
baixa densidade pós-consumo, em 
sua camada intermediária. É um 
material um pouco mais sensível 
por questões técnicas para aplicação 
em filme, mas temos parceiros que 
investiram muito tempo para desen
volver essa solução. O fato é que 
é uma tecnologia um pouco mais 
difícil cm função da velocidade de 
produção e de algumas limitações 
em relação à impressão que obrigam 
o uso de uma quantidade menor de 
pós-consumo, mas é uma porta de 
entrada. O que hoje é difícil, amanhã 
se torna uma linha de produção regu
lar, e no futuro, será possível expandir 
para uma quantidade maior. 

PACK: 0 polietileno verde será apli
cado em outras embalagens? 

SOUTO: Essa solução é muito po
sitiva. Ainda não podemos falar 
exatamente qual é o projeto que 
estamos trabalhando para utilizar o 

PE verde. Estamos fazemos pesqui
sas em diversos formatos, produtos 
e embalagens. Tem uma questão 
técnica ligada ao processo que a 
gente precisa viabilizar. O PE verde, 
por exemplo, não tem grade de bai
xa densidade, e isso, restringe um 
pouco a aplicação, como no caso 
dos filmes. Mas, a gente sabe que a 
Braskem está investindo em outros 
grades. Cada vez mais, vamos ter 
alternativas que irão cobrir outras 
embalagens, que hoje não são 
cobertas por essa tecnologia. 

PACK: Há quanto tempo a Johnson 
& Johnson trabalha em projetos 
sustentáveis de embalagens? 

SOUTO: Há seis anos. A resina verde é 
absolutamente técnica e controlada. 
Já a cadeia de resíduos pós-consumo 
reciclada é muito pouco controlada 
quando comparada à cadeia de ma
terial virgem. Não sabemos de onde 
vem o material, por isso o desenvol
vimento demorou. Hoje existe uma 
base mais sólida. Existem fornece
dores que têm muita consistência no 
que fazem em relação à qualidade, à 
demanda e à capacidade de forneci
mento. Mas, antes não existia uma 
cadeia de suprimentos fixa e rígida 
e controlada para polietileno pós-
consumo, por exemplo. De vez em 
quando uma cooperativa fornecia 
o material, mas no mês seguinte, 
ela não conseguia captar a mesma 
quantidade. Hoje o fluxo é mais 
organizado. O nosso fornecedor 
tem uma cadeia mais completa e 
organizada e com sistema de gestão 
implementado. Os fornecedores evo
luíram muito não só na coleta, bem 
como na transformação do material 
em resinas pós-consumo, e na trans
formação da resina pós-consumo cm 
embalagem novamente. 

PACK: 0 senhor comentou a impor
tância dos fornecedores para a 
Johnson & Johnson ter embalagens 
cada vez mais sustentáveis. Como é 
o processo de escolha deles? 

SOUTO: Esse é um passo que a 
gente já começou a andar e quer 
cada vez mais entender a nossa 
cadeia de suprimentos em relação 
à sustentabilidade. Qual é a matriz 
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energética utilizada pelo fornecedor 
e seus projetos em sustentabilidade? 
Precisamos ter certeza que temos 
os melhores parceiros em muitos 
aspectos, como qualidade, tecnolo
gia, preço e sustentabilidade. Cada 
vez mais as grandes empresas, como 
a Johnson & Johnson, vão valorizar 
fornecedores que investem em 
sustentabilidade. No entanto, é 
preciso ser cauteloso com projetos 
que são muito alardeados c não t êm 
consistência em sustentabilidade. O 
nosso grande cuidado com os bons 
fornecedores que a gente já tem 
é esse. Realizamos todos os testes 
possíveis para ter certeza que os 
projetos que estamos trabalhando 
fazem de fato a diferença na área 
de sustentabilidade. 

PACK: A indústria de embalagem 
está preparada para atender essa 
demanda por sustentabilidade? 

SOUTO: Há setores que es tão mais 
avançados e outros menos. Mas, 
defini t ivamente, o setor de em
balagem entendeu que a área de 
sustentabilidade precisa receber 
investimentos. A gente vê cada 
vez mais novidades, cada vez mais 
em maior volume, e investimentos 
em tecnologia, coleta, e material 
pós -consumo . 

PACK: O senhor falou em áreas 
mais avançadas e outras menos. 
Quais são essas áreas? 

SOUTO: É difícil responder. Quando 
a gente fala de mistura de materiais 
há mais dificuldade. Isso não signi
fica que eles n ã o estejam traba
lhando para se desenvolver. Quando 
temos um material só, é mais fácil 
desenvolver projetos de susten
tabi l idade . Mas, o processo de 
embalagem necessita de mistura de 
materiais em algum momento c daí 
cabe a nós do setor encontrar saídas 
e tecnologias para separação. 

PACK: A Johnson & Johnson utiliza 
a ferramenta de análise de ciclo 
de vida? 

SOUTO: Util izamos a ferramenta 
de análise de ciclo de vida (ACV) 
somente para tomada de decisões. 
Por exemplo, para definir qual é a 

tecnologia mais interessante para 
o projeto. Mas, t a m b é m adotamos 
o conceito global da Johnson & 
Johnson para a área de embalagem, o 
Potencial Positivo, que é baseado 
em seis pilares: proje to social, 
material p ó s - c o n s u m o , material 
certificado, projetos de refis, base 
biológica e matriz energética. O que 
significa esse conceito? Significa 
identificar a quantidade de resíduos 
que o produto gera e, depois, com
pensar através desses seis pilares. 
Temos projetos em quase todos 
os pilares, com exceção de refis e 
matriz energética. O refilado é um 
desafio, pois atuamos no varejo. 
Mas, estudamos alternativas para 
esse mercado, pois podemos utilizar 
menos embalagem com a mesma 
quantidade de produto. O conceito 
tradicional de Potencial Positivo é 
composto de três pilares: r edução 
de embalagem, desenvolvimento 
tecnológico, e coleta seletiva. Nós 
resolvemos expandir para a cadeia, 
outros pilares, para ter certeza que 
conseguimos criar um potencial 
posi t ivo para o produto. E n t ã o 
um dia, poderemos fazer a conta 
e afirmar: temos projetos nesse 
produto que geram mais resul
tados positivos do que negativos 
em r e l a ç ã o ao meio ambiente . 
Estamos c o m e ç a n d o a mostrar o 
conceito Potencial Positivo para os 
nossos fornecedores entenderem 
quais são os focos, os projetos e as 
áreas que realmente fazem a dife
rença para a Johnson & Johnson na 
área de sustentabilidade. Uma de 
nossas metas é que esse conceito 
seja m u i t o n o t ó r i o e claro para 
toda a nossa cadeia, e que, de algu
ma forma, ela apresente projetos 
relacionados com os seis pilares. 

PACK: A embalagem pode ter 
a função de c o n s c i e n t i z a ç ã o 
dos consumidores sobre a sus
tentabilidade. Como o senhor vê 
essa questão? 

SOUTO: A embalagem é uma ferra
menta que tem que ser utilizada 
com cuidado para que não haja a 
prática do greenwashing. O consu
midor não pode ter uma imagem 
que não seja estritamente real da 
tecnologia s u s t e n t á v e l . Ele t em 
que entender a i m p o r t â n c i a do 
assunto. Esse é um processo deli
cado. Qual é o tamanho da logomar-
ca? Que tipo de informação utilizar? 
É uma área em desenvolvimento 
e um assunto em discussão sobre 
a melhor maneira de trazer a sus
tentabilidade para a embalagem e 
para os processos de comunicação 
de uma forma geral. Não há dúvidas 
de que a embalagem é um veículo 
fantás t ico para educar os consu
midores. Nós realizamos pesquisas 
com os consumidores que t ê m 
demonstrado conhecimento sobre 
sustentabilidade. No entanto, é o 
papel da indústria, cada vez mais, 
a t ravés de seus projetos, educar 
os consumidores. 

PACK: 0 centro de desenvol
vimento de embalagem da 
Johnson Johnson, no Brasil, tem 
sido importante para os projetos 
sustentáveis? 

SOUTO: Sim. C o m todo respeito 
ao que é propriedade intelectual, 
a companhia tem uma troca de 
i n f o r m a ç ã o m u i t o grande entre 
as outras regiões - A m é r i c a do 
Norte, Europa e Ásia - onde está 
presente. Quais projetos deram 
certo? Qual foi a dificuldade para 
envasar de te rminado produto? 
Quais são os desafios em deter
minado projeto na China ou na 
França , ou nos Estados Unidos? 
Essas informações são disponibi
lizadas para gente acelerar o nosso 
processo de d e s e n v o l v i m e n t o 
de embalagens. Dessa f o r m a , 
n ã o passamos pelos mesmos erros 
que alguma equipe já enfrentou 
em outra parte do mundo. 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 14, n. 181, p. 16-19, set. 2012.




