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esde a inauguração de sua primeira
fábrica no país, em 1978, a Tetra Pak
desperta o interesse de uma legião
de pequenos artesãos locais, que

dão asas à imaginação na busca por novos
usos e formatos para as embalagens longa vi-
da pós-descarte. Basta uma simples consulta
ao Google para identificar ‘n’ dicas para a pro-
dução de cestos, carteiras, bolsas, pulseiras,
brinquedos, objetos de decoração, luminá-
rias e outras miudezas. No fim do século pas-
sado, o fenômeno se repetiu, com a formação
de uma nova corrente de “discípulos”. A dife-
rença é que essa “jovem guarda” não estava
interessada em atividades manuais ou recrea-
ção, como seus antecessores, e sim em ga-
nhar dinheiro, muito dinheiro, a partir das
oportunidades de negócio oferecidas pelo pro-

grama de reciclagem da multinacional sueca,
que teve seu start mundial no Brasil.

“Desenvolvemos tecnologias para a reuti-
lização dos materiais empregados em nossas
embalagens e, dessa forma, viabilizamos a
criação de várias empresas e centenas de em-
pregos. São negócios ‘verdes’, sustentáveis,
que surgiram do nada há pouco mais de dez
anos”, orgulha-se Fernando von Zuben, di-
retor de meio ambiente da companhia.

A indústria de embalagens, quem diria,
mostrou forte vocação para incubadora de
empresas. Só no segmento de placas e telhas
“ecológicas”, 19 empreendimentos abriram
as portas de norte a sul do País, gerando algo
entre 300 e 400 postos de trabalho. Única
gaúcha do grupo, a GLZ, de Santa Cruz do
Sul, exibe competência ao vender seu peixe
na web. “O processo de reciclagem das em-
balagens longa vida [...], além de ecologica-
mente correto, tem vantagens, (pois as nos-
sas telhas) são mais baratas, mais leves, não
quebram e permitem maior conforto térmi-

co aos ambientes, reduzindo as altas tempe-
raturas”, informa aos internautas, assinalan-
do que seus produtos têm certificação do In-
metro e foram aprovados em testes do Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

Após ganharem vidas novas nas reciclado-
ras, o alumínio e o plástico das embalagens
longa vida se prestam a inúmeras aplica-
ções. Em Piracicaba (SP), são transformados
em utensílios de limpeza, carro-chefe da Po-
lares Industrial. No leste do Estado de São
Paulo, tornam-se matérias-primas dos de-
cks instalados pela Mogi Mirim Barcos de
Duralumínio, do município homônimo, nos
pisos de seus botes e lanchas. Também no in-
terior paulista, em Americana, marcam pre-
sença em toda a linha da Regiplac — de ban-
cas de jornal a minhocários, passando por
placas de trânsito, forros, cumeeiras, tapu-
mes e casinhas de cachorro, que, de acordo
com o “fornecedor” dos principais insumos
utilizados em sua fabricação, oferecem mais
conforto a seus moradores.

ouve um tempo em que os
ambientalistas brasileiros ti-
nham crises de urticária só
de ouvir falar na Tetra Pak.
A multinacional sueca era es-
pinafrada pelos “verdes”
por não mexer nem um de-

do mindinho em prol da reciclagem de
suas embalagens, formadas por “sanduí-
ches” de plástico, alumínio e papelão. Na
Europa, as caixinhas da “família” longa vi-
da ainda tinham alguma serventia pós-
uso: eram queimadas, para a geração de
energia elétrica. Por aqui, contudo, causa-
vam apenas problemas ao serem descarta-
das pelos consumidores. O mal-estar só
começou a perder força em meados da dé-
cada de 1990, quando um engenheiro quí-
mico que pertencia aos quadros da empre-
sa conseguiu vender a seus superiores a
ideia de que era possível, sim, reciclar os
polêmicos invólucros.

“Primeiro ponto a nosso favor: o antigo
presidente da operação local empunhou a
bandeira, e o atual também. Começamos, en-
tão, a conversar com o pessoal das fábricas,
das áreas de marketing, comunicação e ven-
das. A turma percebeu que todos tinham a
ganhar com a proposta e entrou no barco
sem pestanejar”, conta o diretor de meio am-
biente, Fernando von Zuben. Ele mesmo, o
deflagrador da “revolução” interna.

Logo no início do desafio, uma dúvida
de percurso: o que fazer primeiro, organi-
zar a estrutura de coleta ou a de recicla-
gem? A opção foi atacar em ambas as fren-
tes. Em 1995, a Tetra Pak colocou seu bloco
ambiental na rua. “Começamos com cole-
tas-piloto em Campinas e Porto Alegre, on-
de também desenvolvemos recicladores -

em alguns casos, com subsídios”, recorda
o executivo. “Mostramos que a iniciativa
seria positiva para as cidades, pois as prefei-
turas não teriam mais que enviar todo aque-
le material para os lixões, e os cidadãos,
por sua vez, poderiam ganhar dinheiro
com novos negócios.”

O projeto deu tão certo que cruzou as
fronteiras. Das 65 unidades de processa-
mento hoje instaladas nas Américas Cen-
tral e do Sul, 35 estão por aqui e outras 30
se espalham por diversos países, casos de
Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Peru,
Equador etc. Detalhe: além de ter “exporta-
do” o modelo, a Tetra Pak do Brasil deu
uma forcinha a mais para esses empreende-
dores, cedendo equipamentos em regime
de comodato. “Nossas previsões se concre-
tizaram: a reciclagem de caixinhas longa vi-
da dá retorno. Prova disso é que as recicla-
doras pagam hoje R$ 0,35 por quilo de em-
balagens descartadas, 600% a mais do que
costumavam desembolsar há cerca de 15
anos”, destaca von Zuben.

Não é difícil, portanto, entender o inte-
resse despertado por esse material antes
tão rejeitado. Entre 2002 e o ano retrasa-
do, seu índice de reciclagem praticamente
dobrou — de 15% para 29% — e, tudo indi-
ca, deve continuar na mesma toada. O sal-
to, em boa parte, deveu-se ao início das
operações, em 2005, de uma fábrica banca-
da em conjunto por Tetra Pak, Klabin, Al-
coa e TSL Ambiental. Instalada em Piraci-
caba (SP), a unidade tem capacidade de
processamento de 8 mil toneladas de plás-
tico e alumínio — o equivalente a 32 mil
embalagens longa vida por ano — e utiliza
uma nova tecnologia desenvolvida com o
auxílio do Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas (IPT). Trata-se de um jato de plasma
a 15 mil graus centígrados que aquece a
mistura de plástico e alumínio, permitin-
do a perfeita separação dos materiais. “É a
primeira aplicação prática desse processo
no mundo”, orgulha-se o diretor de meio
ambiente da Tetra Pak.
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Programa de reciclagem da
fabricante de embalagens viabilizou
a abertura de vários negócios

De inimiga número 1 do movimento ambientalista,
a multinacional sueca se tornou, a partir de iniciativas no
Brasil, referência mundial na reciclagem de embalagens
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 abr. 2013, Embalagens Sustentáveis p. A6.
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