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m 1983, a conscientização am-
biental dos brasileiros — e,
também, de boa parte dos de-
mais habitantes do planeta —
ainda se encontrava nas fral-
das. Cubatão, na Baixada San-
tista, era apontada pela ONU

como a cidade mais poluída do mundo. A Se-
cretaria de Meio Ambiente do governo fede-
ral só ganharia o status de ministério dois
anos à frente. Comentários ouvidos aqui ou
acolá sobre um tal de Green Peace poderiam
rapidamente dar origem a boatos sobre o sur-
gimento de uma nova torcida organizada do
Palmeiras. Pois foi justamente nesse período
de treva ecológica e política — afinal, a dita-
dura militar já balançava, mas teimava em
não cair — que teve início uma rara trajetó-
ria de comprometimento com a sustentabili-
dade no meio empresarial.

O pioneirismo coube à Natura, fabricante
de cosméticos e produtos de higiene, que
nem sonhava à época em ter seus papéis ne-
gociados na Bolsa de Valores de São Paulo e,
muito menos, em tornar-se uma multinacio-
nal. Fundada em 1969, a empresa buscava,
então, formas de alavancar as vendas em
meio à recessão que assolava
o País. Optou por uma solu-
ção que iria marcar seu DNA
para sempre: para tornar as
marcas próprias mais acessí-
veis ao público, passou a ofe-
recer alguns itens com op-
ções de refil. Superada a cri-
se, constatou que, além de
economizar com embalagens
convencionais, havia propi-
ciado um ganho à sociedade
ao livrá-la de alguns milhares
de frascos que iriam parar no
lixo. Comprou a ideia e pas-
sou a difundi-la entre consu-

midores e seus “consultores”, como são cha-
mados os vendedores autônomos da grife.
“Adotamos o refil, em 1983, em uma linha de
xampus. Dois anos depois, a novidade foi es-
tendida aos desodorantes e não parou mais
de se expandir”, informa Alessandro Men-
des, diretor de Inovação.

Não parou mesmo. Por abraçar a causa da
sustentabilidade, a companhia deixou de enco-
mendar, ao longo dos últimos 30 anos, cerca
de 2.200 toneladas de potes, tubos e bisnagas,
entre outros itens. Tais cortes, aliás, seguem
na ordem do dia. Os executivos, de facão em
punho, zelam pelo cumprimento da meta esta-
belecida, em 2007, pelo Programa Carbono
Neutro — redução de 33% nas emissões de
CO2 até este ano, tendo como base 2006. Por
conta dessas “páginas sagradas”, alguns forne-
cedores de embalagens sofreram um duro
“golpe” há três anos, quando foi anunciada a
troca de frascos rígidos por saquinhos reforça-
dos, os “stand-up pouchs” — mais uma prova
da opção preferencial da Natura por refis. “A
maior vantagem do pouch é a grande econo-
mia de plástico em sua produção — de 83%
em relação aos frascos”, explica Mendes.

Embalagens recicláveis também vêm ga-
nhando espaço no cardápio
da marca. Em meados da dé-
cada passada, os óleos da li-
nha Ekos estrearam embala-
gens produzidas com 30% de
pet reciclado. Há três anos,
chegou a vez do bioplástico
da Braskem (ver matéria na
pagina 5), utilizado inicial-
mente nos refis dos sabone-
tes Erva Doce. De lá para cá,
a dupla cresceu e apareceu.
“Hoje, a linha Ekos utiliza
100% de pet verde ou 50%
de pet reciclado”, destaca o
diretor de Inovação, assina-

lando que os demais produtos devem embar-
car na mesma canoa, a médio prazo. A dúvi-
da é em relação à conveniência do uso de in-
vólucros com pet 100% reciclado. “É preci-
so reduzir o grau de contaminação dessa ma-
téria-prima, pois as impurezas frequente-
mente presentes no material coletado provo-
cam o escurecimento dos frascos. Não falta
pet reciclado no mercado brasileiro, mas a
qualidade, por vezes, deixa a desejar.”

Obrilhodo
“ecodesign”

Há 30 anos, com a troca das embalagens
convencionais por refis, a Natura iniciava
a construção de sua reputação ambiental

E

“s muito feias que
me perdoem,
mas beleza é
f u n d a m e n -

tal.” O recado de Vini-
cius de Moraes em “Recei-
ta de mulher” também se
aplica às embalagens — em par-
ticular àquelas que acondicio-
nam produtos destinados a valo-
rizar (ou remediar, em certos ca-
sos) os atributos físicos das musas
nossas de cada dia. Para conquistá-
las, frascos, potes, estojos, caixas e
bisnagas, entre outros, cumprem pa-
péis tão importantes quanto cosméticos
de alta qualidade. A regra vale para todo o

setor, mas poucos conseguem fazer sombra
no Brasil à vocação da Natura para arrancar
suspiros, elogios e aplausos.

Habitué nas cerimônias de entrega dos
prêmios da Associação Brasileira de Emba-
lagens (Abre), a empresa já é reconhecida
internacionalmente pelo “Ecodesign” de
seus invólucros. Desde 2006, conquistou
sete World Star Awards, concedidos pela
World Packaging Organization (WPO). O

mais recente — que será recebi-
do no início de maio, em Sid-

ney — foi por conta da linha Hu-
mor, a qual, fiel ao nome, traz es-

tampadas em suas caixas charges
dos cartunistas Angeli, Caco Galhar-
do e Adão Iturrasgarai.

Há dois meses, a “sala de troféus”
da Natura ganhou outros reforços de
peso. Da Alemanha, vieram dois iF De-

sign Awards, o “Oscar” do desenho in-
dustrial, pelas coleções Vôvó e SOU. Co-

lorida e com toques lúdicos, a última me-
receu rasgados elogios. Os jurados desta-
caram o design “divertido” dos saqui-

nhos utilizados como recipientes e a eco-
nomia de plástico em sua produção — da
ordem de 75% em relação às versões
usuais. “(O projeto) priorizou o essencial
— o que está dentro — e ainda propiciou
reduções no desperdício do produto, per-
mitindo que seja usado até a última gota,
e também de emissões de CO2 — cerca de
50% menos do que embalagens tradicio-
nais", emendaram.

Além da preocupação com a estética e a
sustentabilidade, a marca também quei-
ma neurônios para aprimorar a ergono-
mia de seus produtos. No ano passado,
por exemplo, os frascos de uma linha de
sabonetes líquidos para bebês foram sub-
metidos a uma reengenharia. Motivo: os
designers constataram que era impossível
para os adultos lidarem com a tampinha
flip-top enquanto seguravam as crianças.
“Trocamos a tampa por uma válvula. Ago-
ra, as mães podem liberar o sabonete com
uma mão só, enquanto seguram seus pe-
quenos com a outra”, explica Alessandro
Mendes, diretor de Inovação.

PIONEIRISMO

A

Refil foi opção para
garantir maior

acesso ao produto
em período de

crise e resultou
em benefícios para
a empresa e para o

meio ambiente.
Alternativa virou
marca registrada

da Natura
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Opção preferencial pelo “verde”

Mendes,economiade83%
deplásticocom adoçãodas
embalagensstand-uppouchs
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 abr. 2013, Embalagens Sustentáveis p. A8.
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