
1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais

O aumento na geração de resíduos constitui um dos mais graves problemas ambientais 

causados  pelo  homem.  Este  aumento  é  derivado  do  crescimento  da  população  e  das 

características do desenvolvimento, embasado em um crescente nível de industrialização e 

avanço  tecnológico.  O  problema  torna-se  mais  preocupante  considerando-se  o  padrão  de 

consumo  adotado,  que  se  desenvolveu  principalmente  após  a  Segunda  Guerra,  segundo 

critérios estabelecidos com a hegemonia econômica e política dos países desenvolvidos. Este 

padrão de consumo determina que a posse sempre crescente de objetos e serviços é sinônimo 

de qualidade de vida. Esta característica inicialmente da sociedade ocidental, já se espalha por 

todo o mundo. Como conseqüência do “possuir-se cada vez mais” tem-se o “gerar cada vez 

mais  resíduos”.  O resíduo  não  representa  apenas  um problema  ambiental;  é  também um 

problema econômico e de saúde pública. Os custos de seu gerenciamento estão cada dia mais 

altos, tanto para as indústrias quanto para o poder público.

A prevenção de resíduos, enquanto estratégia de diminuição da geração de resíduos 

dentro do processo produtivo, tem sido adotada por várias indústrias e apresentado benefícios 

ambientais  e econômicos.  Porém, ao cuidar-se desta  questão apenas dentro dos processos 

produtivos não se resolve o problema do aumento da geração de resíduos, já que, como dito 

anteriormente, este aumento está associado também aos padrões de consumo da sociedade. 

Robins  e  Roberts  (1998)  argumentam  que  o  aumento  da  geração  de  resíduos,  com  a 

permanência do atual padrão de consumo, tende a se sobrepor aos benefícios da diminuição 

de resíduos alcançados com o aumento da eficiência ambiental nas indústrias. De acordo com 

Hunter  (1999),  apesar  dos  esforços  das  políticas  ambientais  dos  países  da  OECD 
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[Organisation for Economic Cooperation and Developmen], nos últimos 30 anos, no sentido 

de diminuir a geração de resíduos através de medidas aplicadas sobre os processos produtivos, 

houve um aumento nessa geração, proporcional ao crescimento econômico. Um aumento de 

40% no produto interno bruto nestes países, desde 1980, foi acompanhado de aumento de 

40% na geração de lixo domiciliar.  Outro fator importante é que se a prevenção de resíduos 

não for  considerada ainda na fase de desenvolvimento de produtos,  os resultados obtidos 

tendem  a  ser  insatisfatórios.  As  atividades  projetuais  definem  grande  parte  do  impacto 

ambiental  associado  a  produtos  e  processos,  porque  é  na  fase  de  desenvolvimento  dos 

produtos que todas as interfaces com o meio ambiente e consumidores são delineadas e as 

decisões são tomadas. A prevenção de resíduos, quando incorporada ao projeto do produto, é 

mais efetiva, pois possibilita  uma análise dos impactos durante  todo o ciclo de vida do 

produto. Além de ser mais eficaz agir nas fases iniciais do projeto, torna-se mais fácil unir 

vantagens  econômicas  às  ambientais.  Apesar  disso,  a  aplicação  da  prevenção  tanto  nos 

projetos como no planejamento das políticas de consumo é incipiente e ainda sem resultados 

práticos consistentes. Considera-se, ainda, que a parte teórica da questão também não está 

bem desenvolvida.

Há que se  pensar,  na complexa  questão dos  resíduos,  em soluções  que levem em 

consideração  os  vários  agentes  envolvidos  na  questão:  as  indústrias,  responsáveis  pelo 

desenvolvimento dos produtos; a população,  responsável pela escolha do que consumir; e o 

governo,  responsável  pela  implementação  de  políticas  públicas  e,  portanto,  com  grande 

potencial  de  contribuir  no  direcionamento  do  desenvolvimento  com  menor  impacto 

ambiental.

Os  resíduos  de  embalagens  são  particularmente  preocupantes,  pelos  materiais 

utilizados e pelo volume que ocupam nos aterros sanitários. Os materiais constituem-se de 

papéis e papelões, que segundo Schalch et. al. (1997) são moderadamente biodegradáveis, 
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metais, plásticos e vidros, não biodegradáveis conforme a mesma referência. Estes materiais 

têm, contudo, bom potencial  de reciclabilidade. Outra característica das embalagens é sua 

curta vida [quando não é reciclada ou reutilizada], indo para o lixo após a compra ou uso do 

produto. 

A efetiva reciclagem depende da demanda por recicláveis, de recursos financeiros para 

implantação  de  programas  e  equipamentos  para  coleta  seletiva  e  reciclagem,  incluindo 

campanhas  de  conscientização  e  educação  da  população.  Também  deve  contar  com  a 

cooperação das indústrias na utilização de embalagens com bom potencial de reciclabilidade. 

1.2 Justificativa e relevância da pesquisa

A análise  das potencialidades da prevenção de resíduos de embalagens justifica-se 

pelas características destes resíduos quanto a degradabilidade e volume, e também pela vida 

reduzida associada as embalagens. Estas geram impactos ambientais em todas as fases da sua 

vida, da captação da matéria-prima ao descarte final, e impacto econômico sobre a gestão e 

gerenciamento de resíduos. Devido a isto, a prevenção de resíduos de embalagens pode ser 

potencializada  com a  abordagem sobre  o projeto  do produto [considerando a  embalagem 

como um produto] e sobre o consumo. Ressalta-se também que  processo produtivo e hábitos 

e padrões de consumo estão  interligados e as modificações em um refletirão sobre o outro. 

Esta pesquisa sustenta-se, portanto, no fato de que uma estratégia efetiva para a prevenção de 

resíduos, particularizado aqui nos resíduos de embalagens, deve considerar todos os agentes 

envolvidos na sua geração. Representa uma busca por soluções para a questão da prevenção 

de resíduos, tomando como objeto de estudo os resíduos de embalagens de consumo [as que 

efetivamente  entram em contato  com o  consumidor],  dentro  da  realidade  brasileira  e  em 

conformidade com as tendências mundiais.
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1.3 Hipótese de pesquisa

A hipótese básica da pesquisa é que não há integração de conceitos ambientais no 

desenvolvimento de embalagens nacionais.

Esta não integração de conceitos ambientais é devido a:

• Resistência inerente a própria cultura empresarial;

• Falta de conhecimento e conscientização de consumidores;

• Legislação não adequada.

1.4 Objetivo da pesquisa

 

Esta pesquisa teve por objetivo realizar uma análise das potencialidades da prevenção 

de resíduos de embalagens de consumo através da introdução de considerações ambientais 

nos projetos de embalagens e da análise da sua relação com as tendências de consumo. Com a 

finalidade de se atingir o objetivo proposto serão detalhados os seguintes itens:

• Levantamento das alternativas de projeto para o meio ambiente no desenvolvimento de 

embalagens;

• Levantamento  das  características  dos  consumidores  quanto  a  hábitos  de  consumo e  a 

relação existente com a geração de resíduos;

• Levantamento dos critérios ambientais que orientam o projeto das embalagens nacionais e 

internacionais;

• Levantamento das características das políticas públicas brasileiras aplicadas aos resíduos 

sólidos pós-consumo;
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2. REVISÃO DA LITERATURA

Dada a complexidade e abrangência do tema escolhido para a pesquisa, uma extensa 

revisão  bibliográfica  foi  necessária.  Nela  buscou-se  relacionar  as  várias  informações  da 

literatura técnica como forma de subsidiar uma análise posterior para obtenção de resultados 

consistentes. 

Nos dois primeiros itens são relacionadas algumas informações gerais com o objetivo 

de facilitar o esclarecimento do foco do trabalho e estabelecer o contexto da prevenção dos 

resíduos de embalagens de consumo, objeto de estudo desta pesquisa.

Nos  itens  posteriores,  os  temas  necessários  ao  estabelecimento  de  uma  análise 

consistente são aprofundados. 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS

Neste item são discutidos alguns conceitos sobre resíduos, sua mudança quantitativa e 

qualitativa, seu impacto, aspectos de sua gestão entre outros.

2.1.1 Resíduos sólidos: aspectos gerais

Os resíduos sólidos são definidos, segundo a norma NBR 10004/2004 como:

resíduos nos estado sólido e semi-sólido, que resultam de atividades 
da  comunidade  de  origem:  industrial,  doméstica,  hospitalar, 
comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos, nesta 
definição, os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 
aqueles  gerados  em  equipamentos  e  instalações  de  controle  de 
poluição,  bem  como  determinados  líquidos  cujas  particularidades 
tornem inviável  o  seu  lançamento  na  rede  pública  de  esgotos  ou 
corpos  d’água,  ou  exijam  para  isso  soluções  técnica  e 
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 
(ABNT, 2004)
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Os resíduos  sólidos  dividem-se,  conforme  a  origem,  em urbanos,  que  incluem os 

domiciliares,  comerciais,  de  varrição  entre  outros,  de  serviço  de  saúde,  de  construção  e 

demolição, industriais, de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, agrícolas e 

rejeitos radioativos (SCHALCH, 2002).

Segundo  a  norma  NBR  10004/2004  -  Classificação  de  resíduos,  os  resíduos 

classificam-se em Classe I, que são os perigosos, e Classe II, que são os não perigosos. Estes 

ainda são divididos em resíduos Classe IIA, os não inertes [que apresentam características 

como biodegradabilidade, solubilidade ou combustibilidade] e Classe IIB, os inertes [que não 

são decompostos facilmente]. 

Os que mais interessam para este estudo particular são os domiciliares, uma vez que o 

objeto de estudo desta pesquisa refere-se aos resíduos de embalagem de consumo.

Os  resíduos  domiciliares  constituem-se  de  restos  de  alimentos,  embalagens  de 

produtos industrializados e outros resíduos. Incluem-se entre as atividades que geram resíduos 

domiciliares as residências, os restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos comerciais. Até 

mesmo as indústrias geram resíduos domiciliares.

 Os resíduos orgânicos putrescíveis ainda são os maiores constituintes dos resíduos 

domiciliares nos países em desenvolvimento, como o Brasil, mas a quantidade de resíduos 

provenientes  de  embalagens  cresce  a  cada  dia.  Nos  países  desenvolvidos,  os  materiais 

inorgânicos já predominam.

Além dos resíduos provenientes das embalagens, cresce, também, a partir da década 

de 80,  o chamado lixo eletrônico: são computadores, telefones celulares, televisores e outros 

tantos aparelhos e componentes eletrônicos.  Estima-se que até 2004 cerca de 315 milhões de 

microcomputadores tenham sido descartados, 850 mil dos quais no Brasil. Calcula-se que só 

na Califórnia [EUA] 6 mil computadores ficam obsoletos por dia e apenas 11% são reciclados 

(CONSUMO SUSTENTÁVEL[...], 2005). 
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2.1.2 Aspectos históricos: urbanização e geração de resíduos

O  processo  de  urbanização  esteve  intimamente  ligado  ao  desenvolvimento  da 

civilização humana, apresentando no decorrer da história suas características próprias.

 Dos primeiros agrupamentos humanos à moderna civilização, as cidades surgem e 

passam por várias transformações, que influenciam e são influenciadas pelo desenvolvimento 

do ser humano. Junto com esse processo de formação e transformação das cidades, há uma 

mudança quantitativa e qualitativa na geração de resíduos e também, em um contexto mais 

amplo, no impacto ambiental causado pelo homem. 

Referindo-se aos primeiros agrupamentos humanos, Figueiredo (1995) atenta para o 

provável mau cheiro e sujeira existente nas habitações humanas primitivas, dada a quantidade 

de detritos de restos de alimentos encontrados pelos arqueólogos nas cavernas onde viviam 

nossos ancestrais.  Este fato sugere que esses detritos eram simplesmente abandonados no 

local. Até esse momento, o impacto do ser humano sobre o meio ambiente ainda se confundia 

com o dos outros animais, tanto no aspecto quantitativo quanto qualitativo.

A fixação no solo representou um marco, tanto para o desenvolvimento da sociedade 

humana, como para o potencial de transformação da natureza. Esse processo ocorreu durante 

o período Neolítico, que durou de 10.000 a 4.000 a.C (HOLANDA, SD). Segundo Holanda 

(SD), o início da agricultura ocorreu por volta de 8000 a.C e foi a mais importante realização 

humana do período. A partir do surgimento da agricultura houve um rápido crescimento da 

população  humana  e  um  aumento  na  expectativa  de  vida,  atestados  pelas  descobertas 

arqueológicas  (FIGUEIREDO,1995).  A  garantia  de  um  suprimento  regular  de  alimentos 

possibilitou o estabelecimento das primeiras cidades, inicialmente com um pequeno número 

de indivíduos, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas. Com essas primeiras cidades surge também 
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um incipiente comércio.

Para Figueiredo (1995) o desenvolvimento da cerâmica e  início da metalurgia  são 

marcos da relação do homem com o meio ambiente. A cerâmica foi a primeira transformação 

físico-química  de  elementos  naturais  feita  pelo  homem  de  forma  consciente.  Com  a 

metalurgia, o homem passou  a modificar as concentrações dos elementos naturais, com a 

purificação dos metais. 

Outra mudança na relação do homem com o meio ambiente refere-se aos resíduos 

gerados  nessas  primeiras  cidades.  Com  o  crescimento  da  população  devido  às  melhores 

condições  de  segurança  e  de  alimentação,  houve  também  um  grande  incremento  na 

quantidade de resíduos. Além disso, os resíduos passaram a ser gerados e dispostos de forma 

concentrada, aumentando o impacto de sua disposição. 

As  condições  sanitárias  das  primeiras  cidades  eram péssimas,  segundo Figueiredo 

(1995), o que, muitas vezes, obrigava  cidades inteiras a se transferirem do local em que se 

encontravam. Como essas cidades eram formadas às margens de corpos d’água, agravou-se 

também os impactos sobre os recursos hídricos, com a poluição  causada pelo lançamento de 

dejetos e outros detritos na água.  Isso contribuiu para a disseminação de doenças que se 

alastravam causando epidemias e matando grande número de pessoas. 

Outros  impactos  ambientais  decorrentes  das  atividades  humanas  foram  os 

desmatamentos, queimadas e alterações nos cursos d’água para irrigação das plantações.

No período de surgimento e consolidação da Idade Média [séculos V a XIII d.C], as 

cidades,  que  haviam florescido  na  época  anterior,  decaíram devido  as  invasões  bárbaras. 

Houve uma volta ao campo, queda do comércio e outras atividades urbanas. De acordo com 

Rolnik (1988)  as cidades  medievais  tinham no máximo de 30 a  40 mil  habitantes.  Essas 

cidades viviam em função dos feudos onde se localizava  o poder político e econômico. No 

final da idade média, no entanto, com o diminuição das invasões, maior estabilidade política e 
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outras mudanças conjunturais, houve um reinício da atividade comercial e o reflorescimento 

das cidades.

Segundo Figueiredo (1995),  durante  a  Idade  Média  não  houve nenhuma mudança 

significativa  qualitativa  na  geração  dos  resíduos  sólidos,  porém o  crescimento  de  forma 

desordenada e sem planejamento urbano e sanitário trouxe conseqüências catastróficas que 

culminou com o um surto de peste bubônica, dizimando milhões de pessoas na Europa no 

século  XIV.  Durante  o  período  histórico  posterior,  a  Idade  Moderna  [1453  a  1789],  o 

inchamento das  cidades continua,  como conseqüência  da riqueza gerada com o comércio 

decorrente da expansão marítima comercial. Novo surto de peste bubônica aparece no século 

XVIII como conseqüência da urbanização desorganizada e da falta de saneamento.

A revolução Industrial ocorrida na segunda metade do século XVIII trouxe diversas 

transformações  para  o  mundo.  Os  processos  industriais  surgidos  a  partir  desse  período 

necessitavam de  muita  mão-de-obra  o  que,  juntamente  com o  empobrecimento  das  áreas 

rurais, intensificou a urbanização. 

Até o início do século XX, o único país em que a população urbana predominava era a 

Inglaterra (CIDI, 2000).  A partir do século XX, essa distribuição começa a mudar. Segundo 

Figueiredo (1995), em 1800 apenas 3% da população mundial vivia em áreas urbanas, já em 

1980 esse percentual era de 39,9% e nos países desenvolvidos chegava a 70,6%. 

As Tabelas 1 e 2 mostram dados sobre as características demográficas da população 

brasileira no ano de 1940 e de 1980 a 2000.
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Tabela 1 - Dados demográficos da população brasileira

Ano População (habitantes)
1940 41.236.315
1980 119.006.7061

1990 146.825.4752

1996 157.070.1633

2000 169.799.1704

Fonte: IBGE (2000) 
1Censo demográfico de 1980
2Censo demográfico de 1991
3Contagem da população de 1996
2Censo demográfico de 2000

Tabela 2 – Relação da população brasileira rural e urbana

Ano
população 19401 19802 19902 19962 20002

Urbana (%) 31,2 67,59 75,59 78,36 81,25
Rural (%) 68,8 32,41 24,41 21,64 18,75
Fontes: Figueiredo (1995)1; IBGE (2000)2  

Percebe-se uma grande mudança no perfil da distribuição da população brasileira nas 

áreas  rurais  e  urbanas.  O  país  possuía  até  a  década  de  40  um  perfil  de  distribuição 

demográfica tipicamente rural, o que pode ser explicado pela característica de industrialização 

tardia que o Brasil apresentou. Porém, a partir da década de 50 o país começa a passar por um 

intenso processo de industrialização que afetou a sua distribuição demográfica. Neste período, 

com a ideologia de nossos governantes, de desenvolvimento a qualquer custo, houve grandes 

incentivos  à  implantação  de  indústrias.  A  industrialização  do  país  deu-se  de  forma 

extremamente rápida pelos vários incentivos dados pelo governo às empresas multinacionais 

(MESQUITA, 19941 apud SISINNO & OLIVEIRA, 2000).  Esse desenvolvimento não foi 

acompanhado de preocupação ambiental, o que gerou um grande passivo ambiental,  ainda 

1MESQUITA,  A.  S.  Resíduos  tóxicos  industriais  organoclorados  em  Samaritá:  um  problema  de  saúde 
pública.1994. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
1994.
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hoje trazendo problemas.

A industrialização  trouxe  um conseqüente  agravamento  na  degradação dos  corpos 

d’água  com o  lançamento  de  efluentes  industriais  e   na  poluição  atmosférica  devido  às 

emissões das fábricas e à queima de combustível de origem fóssil ou vegetal. 

Com relação aos resíduos, a partir da Revolução Industrial, e principalmente a partir 

do fim do século XIX e início do século XX, houve uma modificação significativa na geração 

de resíduos sólidos, tanto quantitativa quanto qualitativamente. 

2.1.3 Mudanças da geração de resíduos

Com  o  crescimento  da  população  há,  naturalmente,  o  aumento  da  quantidade  de 

resíduos gerados. Porém, além das conseqüências diretas do aumento populacional, ocorre 

também  uma  mudança  de  hábitos  da  população,  decorrentes  do  modelo  de  produção  e 

consumo  adotados,  que  se  reflete  em  uma  maior  geração  per  capita   de  resíduos.  A 

industrialização também foi responsável pela introdução de novos materiais, não presentes no 

ambiente  natural  e,  com disseminação e  popularização  dos  produtos  industriais,  por  uma 

mudança qualitativa nos resíduos, uma vez que, citando  Figueiredo (1995), “a geração de 

materiais  artificiais  implica  inexoravelmente  na  geração  de  resíduos  compostos  por  estes 

mesmos materiais.”  Ainda segundo o mesmo autor,  isso torna-se  um grave problema,  na 

medida em que o surgimento de novos materiais e tecnologias não foi acompanhado de “uma 

reintegração  destes  materiais  ao  meio  ambiente,  e  portanto  de  um  desenvolvimento 

tecnológico nesse sentido.”
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Mudança quantitativa nos resíduos 

As cerca de 6 bilhões de pessoas habitantes do planeta geram  30 milhões de tonelada 

de  lixo  por  ano   (MEIO  AMBIENTE  E  CONSUMO,  2002).  Este  é  um  valor  total; 

logicamente, há grande diferença de geração de resíduos entre os países, principalmente entre 

os desenvolvidos e os em desenvolvimento, uma vez que a geração de resíduos depende da 

população  e  da  intensidade  de  consumo.  Esta  diferença  fica  bem  evidente  quando  se 

comparam as  taxas  de geração  per capita de alguns países  e  cidades,  com será  visto  no 

decorrer deste texto.

Segundo  informações  do  programa  “As  faces  do  mundo”,  “Desafios  do  lixo”, 

apresentado pela TV Cultura em 3/06/2001, o mundo gera 2 milhões de toneladas de resíduos 

por dia nos centros urbanos, apenas nas residências. Só em Nova York, ainda de acordo com 

esse programa, são geradas 12 mil toneladas por dia de resíduos nas residências. 

No Brasil são geradas cerca de 230 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. 

Somente a cidade de São Paulo era responsável,  em 1995, pela produção de 9100 

toneladas de resíduos domésticos por dia (GODOI, 1997). Na tabela 3 são mostrados  dados 

comparativos, referentes ao crescimento da geração de resíduos na cidade de São Paulo, do 

início do século XX até 1995.

Tabela 3 – Geração de resíduos urbanos na cidade de São Paulo

Ano   
Início do século 

XX
1950 (1) 1995(1) 2003(2)

Quantidade
(toneladas/ dia)

99 1000 9100 12000

Fonte: (1) Godoi (1997)
(2) Orth (2004)

Para ilustrar uma situação regional, de cidade não industrial,  mas centro comercial 

28



regional importante no Estado de São Paulo,   apresentamos dados da cidade de Ribeirão 

Preto, com 505.012 habitantes, de acordo com o censo demográfico de 2000, que gerava, em 

2002, cerca de 480 toneladas de resíduos urbanos por dia.2 Em períodos de festas como Natal 

e Ano Novo, conforme mesma fonte de informações,  chegavam a ser gerados de 800 a 1000 

toneladas diárias de resíduos. A figuras 1 mostra  uma foto tirada em 7 de maio de 2002 no 

aterro sanitário de Ribeirão Preto. 3

Figura 1: Célula em operação no aterro sanitário de Ribeirão Preto

Os  fatores  que  acarretaram  o  aumento  da  geração  de  resíduos  foram  o  aumento 

populacional  e  o  crescimento  da  geração  per  capita de  resíduos.  Esse  último  pode  ser 

observado na Tabela 4.

2 Segundo informações fornecidas pelos engenheiro Mauro Pereira Junior, então chefe do setor de resíduos do 
DAERP, Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, órgão responsável pelo gerenciamento de resíduos 
da cidade, em maio de 2002. 
3 Essa figura ilustra  a  quantidade de resíduos geradas  na cidade, considerando-se que mostram os resíduos 
transportados para o aterro neste dia, até às 10:30 horas, horário em que a foto foi tirada.
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Tabela 4: Evolução da geração per capita em algumas cidades

LOCAL        ANO
1975 (1)

(kg/hab.dia)
1985 (1)

(kg/hab.dia)
1995 (1)

(kg/hab.dia)
2003 (2)

(Kg/hab.dia)
Nova York 0,80 1,50 3,0
São Paulo 0,50 0,80 0,91 1,14
Londres 0,60 0,85 0,90

 Fonte: (1) Godoi (1997)
(2) Orth (2004)

Na Tabela 5 mostra-se dados de geração per capita em alguns países. 

Tabela 5 - Geração de resíduos sólidos per capita em alguns países

Pais Kg/ dia de resíduos
EUA: 3,2 
Itália 1,5
Holanda 1,3
Japão 1,1
Brasil 1,0
Grécia 0,8
Portugal: 0,6

Fonte: MEIO AMBIENTE E CONSUMO (2002)

Os  autores  não  mencionam  as  fontes  desses  dados  e  nem  os  métodos  de 

caracterização. Para o caso do Brasil, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2000 

menciona valor inferior ao da Tabela 5, como visto a seguir. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), elaborada pelo 

IBGE em 2000, no Brasil, a geração  per capita  de lixo varia com o porte populacional do 

município; para os municípios com população inferior a 200 mil habitantes  a geração  per 

capita  varia entre 450 e 700 gramas e em municípios com população superior a 200 mil 

habitantes, entre 700 e 1.200 gramas (CONSUMO SUSTENTÁVEL[...], 2005). Percebe-se 

assim, que as diferenças não ocorrem somente entre os países, mas também dentro dos países, 

principalmente no caso dos países em desenvolvimento como o Brasil. Neste, em algumas 

cidades a geração per capita é comparável a dos países europeus. Cita-se o caso da cidade de 
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São Paulo (ver Tabela 4) e também da cidade de Ribeirão Preto. Esta última tem geração per 

capita de 0,98 Kg/dia4.

Além do desenvolvimento econômico, o aumento na geração  per capita de resíduos 

reflete a adoção de um modelo de produção e consumo embasado em um consumo cada vez 

maior de recursos e energia, como associação de qualidade de vida. 

Mudança qualitativa nos resíduos

Uma das mudanças qualitativas nos resíduos é a diminuição da quantidade de matéria 

orgânica putrescível na sua composição, muito embora em muitos países, como o Brasil, esta 

ainda  seja  a  maior  constituinte  do  lixo  urbano  domiciliar.  O  crescente  uso  de  produtos 

industriais e suas embalagens é um grande fator contribuinte dessa mudança na composição 

dos resíduos. Em uma estimativa da CETESB de 1990, citada por Sousa (2000), das 18.000 

toneladas  diárias  de  resíduos  sólidos  geradas  no  Estado  de  São  Paulo,  mais  de  7.500 

correspondiam a embalagens. A tabela 6 mostra a composição média dos resíduos gerados na 

cidade de São Paulo de 1927 a 2000.  Nessa tabela observa-se que há predominância de 

matéria orgânica putrescível, porém já demonstra uma tendência a diminuição acentuada. 

Tabela 6 – Evolução da composição do lixo domiciliar da cidade de São Paulo (%)

resíduo 1927 1657 1969 1976 1991 1996 1998 2000
Matéria orgânica 82,5 76 52,2 62,7 60,6 55,7 49,5 48,2
Papel e assemelhados 13,4 16,7 29,2 21,4 13,9 16,6 18,8 16,4
Embalagem longa vida - - - - - - 0,9
Plásticos - - 1,9 5 11,5 14,3 22,9 16,8
Metais ferrosos 1,7 2,2 7,8 3,9 2,8 2,1 2 2,6
Alumínio - - - 0,1 0,7 0,7 0,9 0,7
Retalhos, couros, 
borrachas

1,5 1,7 3,8 2,9 4,4 5,7 3 -

Pilhas e baterias - - - - - - - 0,1
Vidros 0,9 1,4 2,6 1,7 1,7 2,3 1,5 1,3
Terra e pedras - - - 0,7 0,8 - 0,2 1,6
Madeira - - 2,4 1,6 0,7 - 1,3 2
Diversos - 0,1 - - 1,7 2,6 9,3
Fonte: Tenório e Espinosa (2005)

4Geração per capita calculada com os valores de população e geração total de resíduos mencionados no texto.
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Este aumento na quantidade de embalagens nos resíduos acarreta uma redução do peso 

específico [densidade] e causa, conseqüentemente, um aumento no volume que estes ocupam 

nos aterros. De acordo com Godoi (1997), no início do século XX, o peso específico dos 

resíduos sólidos urbanos gerados variava de 500 a 800 Kg/m3. Hoje o peso específico varia de 

150 a 300 Kg/m3 (GODOI, 1997). Conforme Sousa (2000), quando se considera o volume 

que  os  resíduos  de  embalagens  ocupam,  percebe-se  o  problema  que  representam para  o 

gerenciamento dos resíduos urbanos. Comparando-se, por exemplo, a quantidade e volume de 

resíduos de materiais plástico pode-se ter uma noção da representatividade desses resíduos, 

que  constituem  aproximadamente  7%  em  peso  e  20%  em  volume,  dos  resíduos  sólidos 

gerados (DOMENE5, 1989 apud SOUSA, 2000). 

Outra mudança qualitativa nos resíduos gerados é a presença de novos materiais que 

não  são  encontrados  no  ambiente  natural,  alguns  de  difícil  ou  não  degradação  e  outros 

perigosos. 

Quanto  a  presença  a  presença  de  componentes  perigosos  no  resíduos  domiciliar, 

Sisinno e Oliveira (2000) citam como integrantes mais problemáticos, que hoje são comuns, 

as pilhas e baterias, óleo de motor, tintas, pesticidas, embalagens de inseticidas, produtos de 

limpeza, lâmpadas fluorecentes. Rosseaux et al. (1989)6 apud Sisinno e Oliveira (2000), em 

estudo sobre a  presença de  metais  no  lixo urbano,  verificaram que  os  plásticos  são uma 

importante  fonte  de  cádmio  e  níquel;  o  papel  contém  mercúrio,  chumbo  e  zinco,  há 

considerável presença de chumbo e cobre nos resíduos de materiais ferrosos; a borracha é 

grande fonte de zinco; e as pilhas de mercúrio, cádmio, zinco e níquel.

Hasan7 (1995) apud Capelini (1999) indica que, segundo estimativa da US EPA, foram 

gerados  nos  EUA 306  milhões  de  toneladas  de  resíduos  perigosos  em 1991.  No  Brasil, 

5DOMENE, O. L. Embalagens plásticas.  CETEA Informativo. ITAL. Campinas. vol 1, n. 5., set/out. 1989
6ROSSEAUX, P. et al. Estimativa dos teores dos metais pesados nas diversas frações dos resíduos urbanos no 
Brasil. Bio, n. 2, p. 57-60, 1989.
7 HASAN, S. E. Geology aond harzadous wastw management. New Jersey, Prentice Hall, 1995.
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embora a geração de resíduos perigosos seja muito menor que a mencionada para os EUA, 

esses resíduos são muito problemáticos, considerando-se as condições e recursos necessários 

para o seu correto gerenciamento.  Nos EUA são estimados que cerca de 0,3 a 0,5% dos 

resíduos  sólidos  domiciliares  sejam perigosos,  o  que representava cerca de 100 toneladas 

anuais, na época da citação da referência (MAcEVOY e ROSSIGNOL8, 1993 apud SISINNO 

& OLIVEIRA, 2000). De acordo com Matos9 (1997) apud Capelini (1999) o Brasil gerava 1 

milhão e 800 mil toneladas de resíduos perigos por ano,  45,5% desses no Estado de São 

Paulo, no qual encontram-se grande parte das indústrias nacionais.

2.1.4 Impactos dos resíduos

O resíduos domiciliares,  embora não classificados como perigosos,  também geram 

impactos sobre o meio ambiente e a saúde humana.

Abreu et al (2001) enfatizam a necessidade de estudos mais consistentes para a correta 

avaliação dos  impactos  dos  resíduos  sobre  a  população e  o  meio ambiente,  que,  embora 

reconhecidos, não têm sido abordados, conforme os autores, com o cuidado e a abrangência 

que deveriam. Partindo dessa necessidade, os autores desenvolveram um estudo que trata da 

relação  entre  resíduos  e  saúde  da  população.  O  trabalho  teve  como  objeto  de  estudo  a 

população definida pelos autores como população exposta ao impacto de resíduos dispostos 

em lixões, os catadores de materiais recicláveis, que têm contato direto com os resíduos, a 

população residente no entorno da área, que está sujeita aos impactos indiretos da disposição 

ambiental dos resíduos sólidos, e os trabalhadores do sistema de limpeza urbana, que têm 

acesso à área e contato direto com os resíduos.

8MacEVOY,J.W.; ROSSIGNOL, A. Household hazardous waste disposal in Benton County Oregon. Journal of 
environmental health, v. 56, n. 3, p. 11-15, 1993.
9MATOS,  S.  Proposta  para  minimização  de  resíduos  sólidos  industriais: estudo  de  caso  com areia  de 
fundição. 1997. 107f. Dissertaçã0 (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 
São Carlos, 1997.
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Os  autores  avaliaram  as  possíveis  doenças  causadas  pelos  resíduos  sólidos  e 

concluíram que a relação resíduo sólido versus doença é complexa e que existe alto risco para 

a população exposta. Para reduzir os problemas causados pelos resíduos, as práticas de gestão 

devem considerar  tanto  os  impactos  sobre  a  qualidade  ambiental  como também sobre  as 

condições de saúde da população.

Estão presentes nos resíduos urbanos vários microorganismos que representam risco 

de transmissão de doenças infecciosas e também metais pesados, que embora em pequenas 

quantidades, como o chumbo, cádmio e mercúrio, podem causar sérios problemas de saúde 

(SISINNO & OLIVEIRA, 2000).

Lembra-se que o impacto sobre a saúde da população dá-se, de forma mais enfática, 

nas pessoas de baixa renda, representando também um problema social. Além das doenças 

causadas direta ou indiretamente pelos resíduos, existem também os impactos mais difíceis de 

serem percebidos e analisados, que são os psicológicos, nessa população já excluída do meio 

social.

A disposição de resíduos causa ainda impactos econômicos e sociais com o aumento 

do custo de coleta, transporte e disposição, a diminuição de áreas disponíveis para disposição 

e  a  desvalorização  dos  espaços  urbanos.  Segundo  Godoi  (1997),  a  cidade  de  São  Paulo 

começou a sentir o problema da disponibilidade de áreas para disposição de resíduos a partir 

de 1980. O autor refere-se a estudos que apontavam para o esgotamento total de área para 

disposição de resíduos nesta cidade, de 2002 até 2003. Desconhece-se a situação atual da 

cidade de São Paulo com relação a esse assunto. No programa “Os desafios do lixo”, já citado 

anteriormente, é apresentado o esgotamento dos locais de disposição como um dos grandes 

desafios para as gestões públicas. O programa apresentou a situação crítica de Nova Yorque, 

que com 6 milhões de pessoas gera 12 mil toneladas de lixo só nas residências, 50% desses 

dispostos em aterros sanitários. Devido a falta de espaço, uma parte do resíduos precisa ser 
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transportado  por 500 quilômetros a um custo de 30 dólares por tonelada transportada. Outro 

exemplo citado no mesmo programa é o caso da cidade de Chicago, que produz 2,5 milhões 

de toneladas por ano de resíduos e tem que transportá-los  a aterros localizados de 35 a 241 

quilômetros de distância.

O  problema  da  falta  de  locais  para  disposição  de  resíduos  refere-se  não  só  ao 

esgotamento  desses  locais,  como  também  a  não  aceitação  por  parte  da  vizinhança  de 

instalação  de  aterros  sanitários  ou  industriais,  o  que  acaba  levando-os  para  locais  menos 

valorizados, onde, geralmente, reside uma população mais pobre e desinformada  que, muitas 

vezes, acaba por se utilizar dos resíduos como fonte de renda, expondo-se aos risco inerentes 

a esta atividade.

Essa falta de planejamento, tanto das cidades quando das atividades industriais, traz à 

tona  diversos  problemas  sociais  e  ambientais,  que  não  conseguem  ser  resolvidos  pelas 

deficientes  políticas  governamentais,  ainda  embasadas  no  aspecto  corretivo  e  não  no 

preventivo. 

2.1.5 Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos

Os conceitos  de  gestão  e  gerenciamento  de  resíduos  são  comumente  usado  como 

sinônimos  em  várias  fontes  bibliográficas,  principalmente  fora  do  meio  acadêmico.  Na 

verdade os conceitos estão relacionados, mas não devem ser confundidos. 

Leite (1997) esclarece a questão da seguinte forma: a gestão de resíduos abrange todas 

as atividades referentes às decisões estratégicas e à organização do sistema, o que envolve as 

instituições, as políticas, os instrumentos e os meios; já o gerenciamento de resíduos refere-se 

aos aspectos tecnológicos e operacionais da questão, o que envolve fatores administrativos, 

gerenciais, econômicos e ambientais. As operações de acondicionamento, coleta, transporte, 
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tratamento e disposição final referem-se ao gerenciamento de resíduos, portanto.

O Quadro 1 mostra resumidamente estas operações envolvidas no gerenciamento de 

resíduos sólidos domiciliares.

Quadro 1 – Operações envolvidas no gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares

Fase Características
Acondicionamento No caso do resíduo domiciliar, esta fase é realizada pelo próprio morador. 

No  Brasil,  o  mais  comum  é  o  acondicionamento  em  sacos  plásticos, 

inclusive  os  provenientes  de  compras  de  supermercado,  padarias, 

farmácias etc.
Coleta e transporte De responsabilidade das prefeituras.

A coleta regular é realizada geralmente em caminhão caçamba com ou 

sem  compactação,  sem  separação  prévia  de  materiais.  Neste  caso  os 

resíduos são transportados ao aterro sanitário ou outro lugar de disposição 

não adequado.

Na  coleta  seletiva,  o  material  reciclável,  previamente  separado  pelo 

morador  é  coletado  pela  prefeitura  em veículos  diferenciados  ou  pelas 

associações de catadores, geralmente em parcerias10 com as prefeituras. 

São transportados aos centros de triagem.

Tratamento Algumas  formas  de  tratamento  são  a  reciclagem,  incineração,  pirólise; 

compostagem, vermi compostagem,  utilização de substratos alternativos.
Disposição Final A maior parte dos resíduos domiciliares no Brasil são encaminhados aos 

aterros  sanitário  ou  outras  formas  de  disposição  não  adequadas,  não 

passando por tratamento. 
 

Embora  tenha  havido  uma evolução da  situação  do Brasil,  quando compara-se os 

resultados da Pesquisa Nacional de Saneamento de 1991 com os de 2000, ainda há indicação 

de que o problema é crítico. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento (1991), 76% dos 

resíduos  gerados  na  época  eram  dispostos  em  lixões  a  céu  aberto,  13%  em  aterros 

controlados,  e  apenas  10%  tinham  como  destinação  aterros  sanitários.  Outros  tipos  de 

destinação, como a compostagem e a incineração, representavam a pequena parcela de 0,9% e 

10É comum, nesses casos de parcerias, o fornecimento de apoio técnico e instrumental pelas Prefeituras.

36



0,1% respectivamente (LEITE,  1997).  Os dados da Pesquisa  Nacional  de Saneamento de 

2000 mostram, segundo Gois e  Fernandes (2002),  que do lixo coletado na época da pesquisa, 

59,5%  tinham destino  inadequado.  A  região  Norte  apresentou  situação  mais  grave,  com 

86,6% dos resíduos sendo dispostos de forma inadequada.

2.1.5.1 Algumas considerações sobre a coleta seletiva

Na coleta seletiva os materiais com possibilidade de reaproveitavento são separados na 

própria fonte geradora.  Considerando-se os resíduos domiciliares,  a fonte  geradora são as 

residências. A separação é feita por tipo de materiais [papel, papelão, plástico, metais e vidro] 

ou somente lixo úmido [matéria orgânica putrescível a ser coletada na coleta regular] e lixo 

reciclável.  O  mais  comum  nos  municípios  brasileiros  que  possuem  uma  coleta  seletiva 

organizada porta a porta é o segundo modo citado. Outra forma de coleta seletiva é através do 

uso de Postos de Entrega Voluntária [PEVs]. Neste caso, conteiners com cores diferenciadas 

para  cada  tipo  de  material  são  disponibilizados  à  população,  geralmente  em  locais 

estratégicos, como parques, praças e outros. Esses  conteiners têm cores padronizadas para 

cada tipo de material, como mostra a Figura 2.

Alguns  dos  benefícios  da  coleta  seletiva  são:  proporciona  melhor  qualidade  dos 

materiais  recuperados;  estimula  a  cidadania  devido  a  necessidade  de   participação 

comunitária; pode ser feita em pequena escala e ampliada gradualmente; permite articulações 

com catadores,  associações ecológicas e empresas;  reduz o volume de lixo a ser disposto 

(VILHENA  e  D'ALMEIDA11,  2000  apud  CASTRO,  2004).  Por  outro  lado,  segundo  os 

mesmos autores,  há um aumento de custo, quando comparada à coleta regular,  já que há 

necessidade de esquemas especiais de coleta e também de centros de triagem, conforme os 

11VILHENA, A; D'ALMEIDA, M. L. O. Processamento do lixo: segregação de materiais. In: Lixo municipal: 
manual  de  gerenciamento  integrado.   IPT-Instituto  de  Pesquisas  Tecnológicas,  CEMPRE  –  Compromisso 
Empresarial para Reciclagem, 2000, p. 81-89.
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tipos de materiais.

Figura 2 – Código de cores para recipientes destinados a coleta seletiva

Fonte: CONSUMO SUSTENTÁVEL[...] (2005)

Embora,  como mencionado por Vilhena e D'  Almeida (2000),  haja um estímulo à 

cidadania,  esta  participação  necessária  da  comunidade  pode  não  ser  tão  simples.  Há  a 

necessidade de investimentos constantes na divulgação e esclarecimento da população. Outro 

problema que os programas de coleta seletiva enfrentam é a mudança nas gestões municipais. 

É  muito  comum  o  abandono  ou  a  diminuição  de  investimento  nos  programas  devido  a 

interesses políticos de diferentes grupos. 

Não  se  pode  deixar  de  citar  também  o  aumento  da  presença  de  catadores  não 

organizados nas cidades brasileiras. Estes fazem  catação dos materiais diretamente nas ruas, 

separando os materiais com melhor valor comercial, antes do lixo colocado pela população 

ser recolhido pela coleta regular.

Quando  se  pensa  na  coleta  seletiva,  não  é  por  mero  acaso  que  se  lembra  das 

embalagens,  pois  há  uma  predominância  quase  absoluta  dessas  nos  materiais  recicláveis 
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coletados nas residências.

2.1.5.2 Algumas considerações sobre a reciclagem de resíduos

Teixeira e Zanin (2001)12 apud Lopes (2003:57) conceituam reciclagem como 

o processo através do qual os constituintes de um determinado corpo 

ou  objeto  passam,  num momento  posterior,  a  ser  constituintes  de 

outro corpo ou objeto, semelhante ou não ao anterior. Nesse sentido, 

trata-se de um fenômeno de larga ocorrência no ambiente natural, e 

imprescindível  para  a  manutenção  da  vida  como  se  apresenta  na 

Terra. Na maioria das vezes, tal processo é denominado apenas como 

‘ciclagem’ [ciclagem de nutrientes, ciclos biogeoquímicos], embora o 

prefixo ‘re’ enfatize seu caráter recorrente. 

Para que ela ocorra, é necessário que outras etapas do processo tenham sido aplicadas 

com eficiência. O material a ser reciclado deve ter sido convenientemente separado, seja  na 

fonte [mais eficiente pela qualidade do material] ou nos centros de triagem de recicláveis. 

Também é necessária a limpeza desse material para o processamento.

Entre os benefícios da reciclagem citam-se: economia de matéria-prima e de energia; a 

redução da quantidade de lixo a ser disposto; redução da poluição gerada no processamento e 

fabricação da matéria-prima virgem.

As principais dificuldades são: falta de organização de sistemas de coleta adequado; 

custo  mais  elevado;  má  qualidade  do  material  separado,  por  contaminação  com matéria-

orgânica ou mesmo presença de constituintes do próprio material [metais pesados, corantes e 

outros aditivos];  mistura de materiais diferentes no mesmo produto [no caso do plástico, por 

exemplo,  a  mistura  de resinas diferentes dificulta  ou impossibilita  a  reciclagem];  falta  de 

mercado para absorver o material reciclado. Ou seja, o fato de um material ser tecnicamente 

reciclável, não quer dizer que ele será efetivamente reciclado.

12TEIXEIRA, B. A. do N.; ZANIN, M. Reciclagem e Reutilização de Embalagens. In: ANDRADE, F. R. (Org.). 
Lixo: Metodologias e Técnicas de Minimização, reciclagem e Reutilização de Resíduos Sólidos Urbanos. 
Programa de Pesquisa em Saneamento Básico (PROSAB), 2001, p.25-30. 
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Lembra-se também que a reciclagem é um processo como outro qualquer, que também 

demanda  energia  [geralmente  menos  do  que  para  a  produção  de  matéria-prima  virgem], 

requer insumos e, em alguns casos, grande quantidade de água para a limpeza do material. É 

um processo que também gera poluição. 

Quanto ao custo, muitos autores mencionam ser os ganhos com a venda do material 

reciclável menor que os custos envolvidos nas operações para sua coleta e processamento. 

Contudo, como lembra Calderoni (2003), quanto usa-se esse argumento não se relaciona as 

economias  com matéria-prima e energia.  Segundo o autor,  contabilizados  esses  fatores,  a 

reciclagem é lucrativa. 

Também em Leite (1997) vemos que a prática corrente de dispor os resíduos em lixões 

e  não  em aterros  sanitários13 é  logicamente  mais  econômica  que  coletar  seletivamente  e 

reciclar os materiais, e por isso, pouco empenho se dá à reciclagem. Concordando com Leite 

(1997), acrescenta-se que mesmo com a disposição em aterros sanitários, por enquanto, no 

Brasil, a disposição ainda é mais econômica. Mesmo porque, os custos de coleta são públicos 

e  a economia com matéria-prima e energia [em termos financeiros] é privada.  Por isso a 

necessidade de que mais enfoque seja dado ao aspecto ambiental na análise do custo benefício 

da reciclagem. Também a legislação que co-responsabilize as empresas pelos resíduos pós-

consumo de seus produtos pode levar a uma distribuição de custos mais justa socialmente. É 

importante  também  considerar-se  a  necessidade  de  formulação  de  políticas  públicas 

adequadas à prevenção de resíduos, ficando a reciclagem como indicação para os casos em 

que os resíduos não puderem ser evitados.

2.1.6 Considerações sobre resíduos sólidos

Dado  o  potencial  impactante  dos  resíduos,  principalmente  se  sua  gestão  e 

13Lembra-se que a situação da disposição de resíduos já melhorou um pouco desde a edição da citada referência.
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gerenciamento ocorrerem de forma incorreta, é de suma importância que sejam abordados de 

forma efetiva nas políticas públicas. 

No vigésimo primeiro  capítulo  da  agenda  21,  que  trata  dos  resíduos  sólidos,  são 

estabelecidas as diretrizes para a gestão de resíduos sólidos. Nele fica claro que as soluções 

devem ir além das medidas técnicas para coleta, transporte, tratamento e destino final. Para o 

equacionamento  do  problema  se  impõe  uma mudança  no  estilo  de  vida,  nos  padrões  de 

consumo, produção e geração de resíduos.

A estratégia para a gestão de resíduos, segundo a Agenda 21, deve contemplar, nesta 

ordem (Sisinno e Oliveira, 2000):

• minimização da geração de resíduos;

• maximização das práticas de reutilização e reciclagem ambientalmente corretas;

• promoção de  sistemas  de  tratamento  e  disposição  de  resíduos  compatíveis  com a 

preservação ambiental;

• extensão da cobertura dos serviços de coleta e disposição final.

A responsabilidade pela coleta dos resíduos sólidos domiciliares é das prefeituras. O 

custo com a limpeza pública absorve de 10 a 15% dos orçamentos dos municípios (LEITE, 

199514 apud  SCHALCH,  2002).   Portanto,  a  Gestão  de  Resíduos  Sólidos  embasada  na 

prevenção de resíduos é fundamental não só ambientalmente, como também economicamente. 

14LEITE, W.C.A. Resíduos sólidos urbanos: contribuição para o gerenciamento. In: TAUK, S. M. T.  Análise 
ambiental: estratégias e ações. São Paulo, T.A. Queiroz/Fundação Salim Farah Maluf, 1995, p. 127-131.
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2.2 CONCEITOS GERAIS SOBRE EMBALAGENS

Neste item serão abordados os principais conceitos sobre embalagens. Sua história, 

funções, manteriais utilizados, conceitos sobre projeto, relação com o consumidor e o meio 

ambiente.

2.2.1 História da embalagem

O aparecimento da embalagem está intimamente ligado ao próprio desenvolvimento 

da civilização.  Podemos dizer que a embalagem apareceu no início da civilização, com a 

necessidade de acondicionar  alimentos e utensílios para proteção e transporte. As primeiras 

embalagens  utilizadas  constituíam-se  de  elementos  retirados  da  natureza,  pouco  ou  nada 

trabalhados, como peles, couros e chifres de animais, recipientes de barro, cascas de troncos e 

folhas. 

O  surgimento  e  crescimento  do  comércio  trouxe   a  necessidade  de  uma  maior 

elaboração das embalagens para atrair o consumidor e identificar o produto embalado. Porém, 

a  maioria  dos  produtos  ainda  permanecia  embalada  de  forma  rudimentar,  e  geralmente 

vendida  a  granel.  De  acordo  com  Zecchini  (1975)15 apud  Castro  (1994),  durante  o 

Mercantilismo, as embalagens já tinham se aprimorado, mas permaneciam restritas a embalar 

artigos considerados de luxo, como chás, fumo e especiarias

A revolução industrial rompeu com as formas tradicionais de comércio, e elevou a 

importância das embalagens.  É a partir  daí  que realmente começa o desenvolvimento das 

embalagens.  Segundo Castro (1994),  com o aumento de bens manufaturados,  decorrentes 

desse processo de industrialização, houve a necessidade de sistemas de acondicionamento que 

permitissem o transporte  e  distribuição dos  produtos  em atendimento a  esse mercado em 

15ZECCHINI, G.  A evolução do conceito da embalagem. Embalagem, v.8, abr, 1975.
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expansão.

Com a intensificação da industrialização e a adoção do sistema de produção em massa, 

que  popularizou  o  consumo  de  produtos  industrializados,  antes  restritos  a  uma  pequena 

parcela da população, a embalagem passa do status de importante para fundamental. 

 Para Bello (1999),  a importância da embalagem está ligada ao aparecimento do auto-

serviço [supermercados]. A embalagem tornou-se, a partir daí, importante fator de venda, um 

agente silencioso de vendas, agregando novas necessidades e tomando novas formas. 

O marco histórico no desenvolvimento das embalagens ocorreu no momento em que 

começaram a ser empregados insígnias e marcas para distinguir os produtos  concorrentes no 

mercado (ZECCHINI, 197516 apud CASTRO, 1994).

2.2.2 Classificação de embalagens

A maioria dos autores, segundo Sousa (2000), divide as embalagens em dois tipos 

básicos: de  transporte ou industriais, que são aquelas utilizadas para estoque, carregamento 

na fábrica, transporte, descarregamento e estoque nos pontos de venda, e as de consumo,  que 

efetivamente entram em contato com o consumidor. As embalagens podem ser encontradas 

em diversos formatos como garrafas, potes, sacos, latas, frascos e caixas. Podem ainda, serem 

classificadas em  primárias,  secundárias,  terciárias e de  transporte. As primárias estão em 

contato direto com o produto; as secundárias em contato com as primárias; as terciárias são 

muitas vezes consideradas as de transporte; os páletes de madeira ou de plástico, engradados, 

conteineres são efetivamente consideradas de transporte (SILVA, 2000).

Curda, 198717 e Hanlon, 198218 apud Bello (1999) classificam as embalagens em de 

16Ibided, p.42
17CURDA, D. General problems of packaging technology. In: STEPEC, J. et al.  Polymers as materials for 
packaging. Ellis Horwood, 1987, p. 17-111.
18HANLON, J.F. Handbook of packaging engineering. Technomic, 1992.
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exposição e de transporte, de acordo com sua finalidade.

2.2.3 Funções das embalagens

De acordo com o Dicionário de Termos de Marketing, a embalagem é definida como 

“o  recipiente  utilizado  para  proteger,  promover,  transportar  e/ou  identificar  o  produto” 

(BENNETT, 198819 apud BELLO, 1999)

Além de suas funções originais de conter e proteger os produtos, as embalagens foram 

agregando  várias  outras  funções:  identificar  e  apresentar  os  produtos,  informar  sobre 

composição e modo de utilização e promover a compra do produto, através da sedução da 

linguagem publicitária. 

Bello (1999) acrescenta ainda as funções de controlar a quantidade e a natureza dos 

conteúdos e também seus custos e preço final. 

Nazario (1985) descreve as funções das embalagens da seguinte forma:

• Conter: guardar ou armazenar um produto qualquer;

• Proteger: manter a integridade sanitária do produto; ser um escudo contra danos ao 

produto; proteger contra as condições ambientais naturais como temperatura, umidade, 

luz,  ar  e  também  contra  substâncias  que  possam  contaminar,  provocar  odores  e 

sabores não desejados e ataques de insetos, ratos e outros animais; impedir que os 

produtos percam a qualidade e as características desejadas, na qual foi projetado e 

produzido. Constituir, portanto, uma barreira física, química e biológica. Silva (2000) 

lembra ainda, que muitas vezes a embalagem tem a função de proteger o produtos 

contra reações químicas entre seus próprios componentes, o que poderia causar uma 

deterioração do produto; 
19BENNETT, P. D. Dictionary of marketing terms. The American Association, 1988, p.140.
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• Vender: dentro desse aspecto encontram-se a atratividade e a conveniência, como por 

exemplo a possibilidade de subdivisão do produto [unidades menores e isoladas] para 

atender as necessidades do consumidor;

• Informar:  sobre  a  natureza  do  produto,  forma  de  utilização,  conteúdo  físico, 

quantidade, composição, destino, procedência, cuidados de manuseio. Muitos desses 

aspectos são exigências da legislação.

A  proteção  continua  sendo  uma  das  mais  importantes  funções  da  embalagem, 

principalmente nos setores em que os produtos são mais sensíveis, como o de alimentos e de 

remédios.  Bello  (1999) cita  que a  quantidade de alimentos perdidos  por deterioração nos 

países  em  desenvolvimento  fica  entre  20  a  30%  do  produzido,  o  que  é  muito  sério 

economicamente e principalmente socialmente, considerando as condições de pobreza e fome 

em que se mantém parte significativa das populações desses países. No Brasil  a perda de 

alimentos fica em torno de 20%. Nos EUA são perdidos em torno de 10 a 15% em alimentos 

frescos e 3% em alimentos processados. Grande parte dessa perda de alimentos é porque a 

embalagem não foi corretamente planejada e desenvolvida para as condições nas quais esses 

alimentos são comercializados.

Mas,  sem  dúvida  alguma,  e  pelo  que  foi  constatado  em  todas  as  referências 

consultadas  sobre  o  tema,  a  função  mais  enfocada  pelo  mercado é  vender  o  produto.  A 

embalagem se tornou uma fundamental ferramenta de marketing para as empresas.  

Segundo Carvalho (2006), a embalagem é a principal forma de mídia de uma marca. 

“É ela que realmente entra em contato com o consumidor no ato da compra”, representando 

um fator importante de decisão do consumidor. Para a autora, o grande diferencial, frente a 

outras formas de mídia, é que o processo de comunicação continua atuante após a compra, em 

contato com o consumidor em casa: “ na dispensa, na hora de preparo, ao ser levada à mesa 
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da família, ao ser notada por convidados de um jantar ou na reutilização da embalagem para 

outras  coisas”.  Apesar  disso,  segundo Carvalho (2006),  ainda  é  baixo o investimento em 

embalagens no Brasil porque muitos executivos continuam achando mais seguro investir na 

mídia de massa. Para a autora, gasta-se milhões em campanhas publicitárias enquanto resiste-

se em investir em embalagens, desconsiderando seu potencial de retorno. 20  

A escolha de uma embalagem para um produto depende das necessidades de cada 

função que deve desempenhar. Isto, irá determinar o material, a forma e outras características 

da embalagem.

2.2.4 Materiais utilizados nas embalagens

Os  principais  materiais  utilizados  na  fabricação  de  embalagens  são:  vidros 

transparentes  e  coloridos,  papéis  e  papelões  de  várias  densidades,  metais,  como  aço  e 

alumínio, e diversos tipos de plásticos.

O material deve proteger e isolar os produtos do ambiente externo. Conforme Silva 

(2000),  em alguns  casos,  o  objetivo  é  controlar  o  contato  entre  o  produto  e  o  ambiente 

externo.  Há, neste caso, o estabelecimento de algum tipo de troca intencional de gases entre 

os meios interno e externo. Embalagens que têm esta característica são chamadas, de acordo 

com o autor, de  embalagens inteligentes. Em geral, toda a troca com o meio ambiente [ar, 

água, gases, aromas, luz, choques etc] deve ser evitada, principalmente no caso de alimentos e 

remédios.

Na Tabela 7 são mostrados os consumos de materiais de embalagens no Brasil nos 

anos de 1990, 1996, 1998, 1999, 2005.

20Segundo informações do site da ABRE, Associação Brasileira de Embalagens, dos cerca de 10 mil produtos 
expostos nas prateleiras dos supermercados, estima-se que apenas 5% possuam propaganda massiva na mídia. 
Disponível em http://www.abre.org.br/apres_setor_embalagem.php; consultado em junho de 2006.
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TABELA 7- Consumo de materiais para embalagens no Brasil

Toneladas 10³ 19901 19961 19981 19992 20051 (projeção)
Plástico (exc PET) 380 666 769 785 1.076
PET 5 183 269 276 558
Papel 304 273 290 311 362
Papelão ondulado 915 1.475 1.648 1742 2.313
Cartão 232 327 359 376 458
flexíveis 134 264 328 350 512
Folhas metálicas 569 676 713 180 910
Alumínio 20 104 180 180 399
Aço 144 121 128 108 154
vidro 880 843 921 822 1.229
total 3.883 4.932 5.604 5.618 7.970
Fonte: 1Sousa (2000), p. 24.

2 BRASIL PACKTRENDS 2005 [...] (2000), p.32.

As participações de cada material no mercado nacional em 2005 são representadas na 

Figura 3.

Figura 3: Mercado de embalagens no Brasil em 2005 por tipo de material

Fonte: Abre (2006a)
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2.2.4.1 Embalagens celulósicas

Nesse tipo incluem-se as embalagens de papel, papelão ondulado e cartão. É muito 

utilizado  por  sua  ampla  disponibilidade,  variada  gama  de  produtos,  possibilidade  de  ser 

combinado  com outros  materiais,  facilidade  de  reciclagem,  preço  relativamente  baixo  da 

matéria-prima (BELLO,  1999).  As  melhorias  nas  embalagens  de  papel  têm permitido   a 

continuidade de sua grande participação no mercado, mesmo com a introdução de novos 

materiais.  Podem ser modificadas com aditivos,  pigmentos,  filmes metálicos ou plásticos, 

parafina,  silicone  ou  revestimento.  Isso  modifica  suas  propriedades,  como  resistência  a 

umidade e a gorduras.

A produção e consumo de papel apresentaram acentuado crescimento mundial nos 

últimos 15 anos: 3,6% a.a. na década de 80 e 3,3% a.a. de 1990 a 1995 (CALDERONI, 2003).

Segundo Calderoni (2003), 6% das exportações brasileiras em 1995 foram de papel. 

Uma característica marcante do setor, conforme a mesma referência é a integração entre as 

produções de celulose e papel, chegando a integração até a atividade de reflorestamento.  

Quadro 2 – Alguns produtos embalados com embalagens celulósias 

Material Alguns produtos embalados
Embalagem de papel Sacos multifolhado de kraft; sacos de kraft, sacos de 

papel monolúcidos, rótulos. Produtos diversos.
Embalagem de papelão Eletrodomésticos e hortifruti.

Principalmente embalagem de transporte.
Embalagem de cartão higiene e limpeza, congelados e farináceos.

As embalagens celulósicas estão entre as primeiras formas de embalagens modernas.

Entre  as  características  dessas  embalagens  têm-se:  facilidade  de  empilhamento  e 

transporte; baixo peso; possuem superfície adequada à impressão de vários tipos e qualidades; 

custo relativamente baixo quando comparado a outra formas; quase 100% recicláveis. Por 
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isso, acondicionam vários tipos de produtos,  de leves como cigarros, a pesados como peças 

automotivas (MORAD21, 1996 apud DANTAS, 2000). 

São preferencialmente destinadas a produtos não alimentícios, como os de limpeza e 

higiene (SILVA, 2000). Contudo, os novos métodos de revestimento aumentam o uso em 

alimentos, principalmente nos congelados.

Sintetizando  algumas  informações  sobre  a  reciclagem  de  papel  e  embalagens 

celulósicas, pode-se dizer que:

• das embalagens desses materiais produzidas foram recicladas 30,6% em 1994, 31,7% 

em 1995  (CALDERONI,  2003),  33% em 2004,  patamar  comparável  aos  maiores 

recicladores mundiais (ABRE, 2006b);

•  a maior parte do papel destinado à reciclagem, cerca de 86%, é gerado por atividades 

comerciais e industriais (ABRE, 2006b);

• uma  característica  particular  da  reciclagem  do  papel  é  que,  diferente  de  outros 

materiais, não é uma substituição da matéria-prima virgem, mas uma composição, já 

que há uma perda de qualidade a cada  reprocessamento (CALDERONI, 2003);

• há uma economia de até 3,51MWh por tonelada, comparando o papel produzido a 

partir de aparas e o que utiliza matéria virgem; a redução do consumo de água nesta 

mesma comparação é de até 29.202 litros por tonelada produzida. A economia em 

matéria-prima, em 1995,  foi de R$ 339 milhões. (CALDERONI, 2003); 

• as indústrias  consumiram,  no  Brasil,  em 2005,  2,8  milhões  de toneladas  de  papel 

reciclado (ABRE, 2006b). 

Algumas  das  limitações  para  a  reciclagem  das  embalagens  de  papel  são:  a 

contaminação com ceras, óleos, plásticos e outros materiais. Estes componentes prejudicam a 

reciclagem do papel. 

21MOURAD, A. N. Boletim técnico do Centro de tecnologia de Embalagens. CETEA/ITAL, Campinas, v.8, n.1, 
p.5-6, jan/fev, 1996.
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2.2.4.2 Embalagens plásticas

Segundo  Michaeli  et  al.  (2000:  6),  temos  a  seguinte  definição  de  plásticos:  “são 

materiais  cujo  elemento  essencial  é  constituído  por  ligações  moleculares  orgânicas,  que 

resultam de síntese ou através de transformação de produtos naturais”; chamados de materiais 

poliméricos.  Continuando com os mesmos autores, “a matéria-prima para os polímeros é 

chamada monômero” e “as matérias-primas para os monômeros são principalmente, petróleo 

e gás natural.” 

Os materiais plásticos incluem praticamente todas as resinas que desempenham papel 

importante no sistema embalagem, separadamente ou associado com outro material (SILVA, 

2000).

Os cinco tipos de plásticos mais usados no Brasil são: poliestilano [OS], polipropileno 

[PP], cloreto de polivinila [PVC] e politereftato de etileno [PET], polietileno [PE], que pode 

ser de alta densidade [PEAD] ou de baixa densidade [PEBD]  (SOUSA, 2000). São resinas 

termoplásticas22.

As principais propriedades dos plásticos mais utilizados são: podem ser processados 

facilmente [facilmente moldáveis]; são leves; permitem otimização de propriedades através da 

adição  de  aditivos;  apresentam  baixa  condutividade;  são  muito  resistentes  a  produtos 

químicos; são, muitas vezes, recicláveis (MICHAELI et al., 2000).

Os principais aditivos e suas funções são, segundo a mesma referência:

• antioxidantes: impedir a degradação do plástico por oxidação;

• fotoestabilizantes: impedir degradação por incidência luminosa;

• lubrificantes: modificar as propriedades para facilitar a fabricação;

• diluentes: reduzir o módulo de elasticidade;

22Termoplásticos  [termos=calor;  plasso=formar].  São  resinas  que  podem  ser  fundidas  seguidas  vezes  e 
solubilizados por vários solventes (MICHAELI et al., 2000). 
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• pigmentos: colorir;

• reforços: elevar o módulo de elasticidade.

O plástico substituiu o vidro em amplos setores do mercado e mantém competição 

acirrada  não só com as embalagens de vidro, mas com quase todas as outras, uma vez que 

tem amplas possibilidades de utilização. Praticamente todas as linhas de produtos podem ser 

acondicionadas em embalagens plásticas: cosméticos, sucos, água, refrigerantes, produtos de 

limpeza, alimentos. 

O PET é um dos materiais de maior sucesso no setor de embalagens. Segundo Anjos 

(1996)23 apud Silva (2000), o PET é um material termoplástico que foi desenvolvido em 1941 

e que se generalizou após a Segunda Guerra Mundial. Na indústria de embalagem foi  uma 

das mais importantes inovações que se difundiu pós anos 50. Substituiu, de forma rápida e 

quase total, as embalagens de vidro retornáveis de refrigerantes durante as décadas de 80 e 90. 

Mais  recentemente  foi  introduzido  também  em  garrafas  de  água  mineral  e  óleos 

comestíveis.  Características  como  baixo  peso  e  custo  contribuíram  para  o  processo  de 

substituição. Outro fator é a resistência mecânica maior que o vidro. Porém, em algumas 

linhas de produtos diferenciados, com maior valor comercial, inclusive algumas marcas de 

água mineral, o vidro continua sendo preferido pelo consumidor.

Silva (2000)  lembra também que a  substituição da embalagem de vidro pelo PET 

mudou hábitos de consumo, uma vez que possibilitou que fossem disponibilizadas unidades 

maiores.

Apesar  de  seu  grande  uso,  as  embalagens  plásticas  representam sérios  problemas 

ambientais. Pensando na  má reputação ambiental dessas embalagens, segundo  reportagem 

especial da  revista  Plástico  em  Revista,  de  março  de  2005,   as  indústrias  estão  se 

movimentando no sentido de se antecipar a legislação sobre resíduos sólidos, embora esta já 

23ANJOS, C.A.R. Tecnologia e embalagem de PET para refrigerantes carbonatados. Vassouras, Fundação 
Hanns Seidel, 1996, 29p.
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esteja  tramitando  no  Congresso  há  mais  de  uma  década  sem  resultados,  investindo  na 

estruturação da reciclagem de embalagens plásticas.24 

Alguns dados sobre reciclagem de plástico e embalagens plásticas são demonstrativos 

desse relativo esforço:

• o índice de reciclagem em 1995 foi de 12%, com economia de energia de 5,3 mil 

Kwh/t,  em  um  total  de  51  milhões  de  reais,  e  mais  353,7  milhões  de  reais  em 

economia de matéria-prima (CALDERONI, 2003); 

• a média brasileira de reciclagem de resinas plásticas pós-consumo em 2003 foi de 

16,5%. Considerando-se os dados por região tem-se: centro-oeste (6,2%); norte (0%); 

nordeste (10,7%); sul (26,2%); sudeste (19, 4%) (PLÁSTICO EM REVISTA, 2005);

• O índice  de reciclagem brasileiro  do  PET é de  48%,  um dos maiores  do  mundo, 

superando Japão (36,7%), Austrália (31,5%), Europa (24%), Estados Unidos (21,6%), 

Argentina (13,7%) e México (6,5%) (ABRE; 2006b). 

A citada reportagem da revista  Plástico em Revista lembra que, diferente dos países 

europeus, em que a reciclagem é impositiva e regulada por legislação específica, no Brasil, a 

reciclagem acontece de forma espontânea. A mesma fonte diz estar a taxa de reciclagem de 

plástico na Europa estabilizada em 22% há anos, indicando uma estagnação do mercado. 

As  limitações  da  reciclagem  de  plástico  são:  a  contaminação  do  material  com  a 

matéria  orgânica,  areia  ou  óleo  e  a  mistura  de  polímeros  que  não  são  quimicamente 

compatíveis.  Sendo  assim,  os  vários  tipos  de  polímeros  precisam  ser  identificados  e 

separados, através dos símbolos padronizados que identificam cada material. 

24 Lembrar, contudo, que as taxas de reciclagem no Brasil são reflexo da situação econômica e social do país, e 
não apenas do esforço ou consciência ambiental das empresas ou da própria população. 
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2.2.4.3 Embalagens de vidro

O vidro, embora já conhecido há  muito tempo, foi introduzido em larga escala por 

volta de 1890 (BELLO, 1999).

Alguns  dos  produtos  em  que  se  utilizam  embalagens  de  vidro  são:  perfumes, 

cosméticos, medicamentos, conservas, cervejas, vinho, água. Este material é muito utilizado 

nos setores de alimentos e farmacêutico. 

Embora  tenha  perdido  mercado  para  o  plástico,  o  forte  apelo  ecológico  da 

reciclabilidade tem provocado uma tendência de retorno às embalagens de vidro em muitos 

casos, na Europa. No Brasil  a produção vem apresentando um certo declínio (CALDERONI, 

2003). 

Alguns dos motivos apresentados como justificadores da queda do uso de vidro em 

embalagens são: o material é pesado;  é mais difícil de conformar do que algumas outras 

opções de embalagens; tem risco de quebrar e oferecer perigo ao consumidor se for quebrada, 

principalmente às crianças. 

Silva (2000), cita entre os aspectos positivos do uso do vidro no mercado, o fato de ele 

transmitir ao consumidor a sensação de higiene, limpeza, segurança e beleza. Bello (1999) 

inclui entre as vantagens do vidro sobre outros materiais a excelente resistência química; a 

possibilidade de ser lavado, esterilizado e reutilizado; a disponibilidade de matéria-prima, o 

que reflete no custo de produção; a impermeabilidade a gases; e a reciclabilidade . Do vidro 

produzido no Brasil, cerca de 56% são destinados às embalagens (BELLO 1999).

Segundo Silva (2000), a inovação no setor de embalagens de vidro concentrou-se na 

redução de peso, formatos e resistência mecânica. 

Em 1996, 35, 09%25 do vidro produzido foram reciclados (CALDERONI, 2003). Em 

25 Há uma pequena  diferença entre esta informação (35,09%) e a da AVIVIDRO (37%), como consta na Tabela 
8.
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2003, 45% do total de vidro que circula no mercado nacional foram reciclados, somando mais 

de 580 mil toneladas (ABRE, 2006b). Segundo Calderoni (2003), a indústria de vidro foi 

pioneira na implantação de programas orientados e permanentes de reciclagem no Brasil.  

Comparando-se a produção do vidro a partir  de matéria-prima virgem e de cacos, 

percebe-se algumas das vantagens dessa última opção: para produzir 1 tonelada de vidro são 

necessários 1,2 toneladas de matéria virgem ou 1 toneladas de cacos de vidro. Também há 

economia de energia: 4, 83 mil KW/t para a produção através da matéria virgem e 4, 19 mil 

KW/t para a reciclagem. Isso correspondeu a 6,5 milhões de reais  de economia em 1996 

(CALDERONI, 2003). 

Um dos seus problemas é o custo de transporte, devido ao peso do vidro. Além disso, 

materiais aparentemente  da mesma natureza, como pedaços de cristais, espelhos, lâmpadas 

ou até mesmo vidro plano usado para automóveis não podem ser misturados, pois a química 

do material é diferente, o que impede a reciclagem (ABRE, 2006b).

Na Tabela 8 vê-se a evolução da taxa de reciclagem de vidro, de 1991 a 2005.

Tabela 8: Evolução da reciclagem de vidro no Brasil, de 1991 a 2005

Ano Quantidade (%)
1991 15
1992 18
1993 25
1994 33
1995 35
1996 37
1997 39
1998 40
1999 40
2000 41
2001 42
2002 44
2003 45
2004 45
2005 45

Fonte: ABIVIDRO (2006)
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2.2.4.4 Embalagens metálicas: alumínio, folha de flandres e outros metais ferrosos

As primeiras  latas  conhecidas  datam do  início  do  século  XIX,  quando  Napoleão 

Bonaparte ofereceu um prêmio a quem encontrasse uma forma de preservar os alimentos 

consumidos pelo seu exército.  Em 1810 foi inventada a  lata  estanhada,  folha de flandres 

(BELLO, 1999).

Os materiais metálicos mais utilizados em embalagens são o aço e o alumínio. 

As latas de alumínio surgiram em 1989, substituindo as latas de folha de flandres de 3 

peças  [corpo,  tampa e  fundo]  (SILVA,  2000).  Nos últimos 20 anos  as  latas  de  alumínio 

diminuíram em peso cerca de 30% (CALDERONI, 2003).

A folha de flandres é usada, basicamente, no setor de conservas, devido a necessidade 

das embalagens serem esterilizadas ou receberem outra forma de tratamento térmico (SILVA, 

2000) 

Segundo a mesma referência, a embalagem metálica é a mais eficiente em termos de 

barreira e isolamento do ambiente, quando comparada às outras embalagens, e proporciona 

maior estabilidade aos alimentos acondicionados. Outras vantagens são, de acordo com Bello 

(1999): altas resistência, impermeabilidade [proteção contra gases e vapores] e condutividade 

térmica.

O principal inconveniente, segundo Bello (1999), é que esse  tipo de embalagem tem 

necessidade de algum tipo de proteção superficial contra corrosão. Utiliza-se, para esse fim, 

vernizes  a  base  de  polímeros  sintéticos.  Outra  desvantagem  é  a  alta  densidade,  quando 

comparada a outros materiais.

O  alumínio  é  utilizado,  entre  outros  produtos,  em  embalagens  de  cervejas, 

refrigerantes, sucos, chás, tampas e cartelas de comprimidos.
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A folha de flandres tem sido comum nas embalagens de  leite em pó, tintas, óleos 

comestíveis,  conservas  alimentícias.  No  caso  de  óleo  comestível,  esse  material  teve 

exclusividade  de  mercado  por  muitos  anos.  Atualmente  perdeu  muito  mercado  para  as 

embalagens  plásticas  (PET).  Em  óleos  mais  caros,  como  os  azeites,  principalmente  os 

importados,  continuam utilizando-se embalagens metálicas.

A reciclagem de alumínio vem crescendo muito no Brasil. Um dos motivos é o alto 

valor de mercado da sucata. De acordo com Calderoni (2003) é o material reciclável mais 

valioso. 

Economiza-se com a reciclagem das latas de alumínio, quando comparada a produção 

com matéria-prima virgem, 95% de energia; há redução de 97% da poluição da água e  95% 

em poluição do do ar (POWELSON e POWELSON, 199226 apud CALDERONI, 2003). Além 

disso, são necessárias 5 toneladas de bauxita [matéria-prima com reservas estimadas em 50 a 

100 anos]  para produzir  1  tonelada de alumínio,  e  1  tonelada   de sucata  de latas  para a 

produção da mesma quantidade de alumínio (CALDERONI 2003). 

Quanto  a  importância  da  economia  de  energia  para  o  país  com  a  reciclagem do 

alumínio,  cita-se  dado  de  Figueiredo  (1995),  de  que  em  1985  a  indústria  do  alumínio 

representou 5,4% do consumo de energia no Brasil. 

Em 2004,  95,7% da produção nacional de latas foi reciclada; em 2003, havia sido de 

89%. Isso mostra um crescimento de 6,7% da  reciclagem  desse material, coerente com a 

posição de liderança do Brasil no ranking  mundial, como pode ser visto na Figura 4.27

26POWELSON, D; POWELSON, M. Manual for business, government and the environmental community, 
New York, Van Nostrand Reinhold, 1992.
27

 Deve-se considerar, também, além do valor econômico da sucata, a grande oferta de mão-de-obra barata 
[catadores]  no  Brasil.  Esses  fatores  propiciam  vantagem  econômica  significativa  com  a  reciclagem  desse 
material. Não se pode, portanto, atribuir à preocupação ambiental essa liderança nacional.
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Figura 4: Evolução da reciclagem do alumínio em alguns países de 1996 a 2005

Fonte: ABAL (2006)

Quanto às latas de aço, 47% das consumidas no Brasil em 2003 foram recicladas. A 

ampliação dos programas de coleta seletiva municipais é fator fundamental para o aumento 

dos índices de reciclagem de latas de aço nos últimos anos (ABRE, 2006b). As dificuldades 

da  reciclagem das  latas  de  aço  são a  contaminação pelas as impurezas  contidas  no  lixo, 

principalmente terra e outros materiais metálicos e  concentração elevada de estanho, o que 

dificulta  a  reciclagem.  Neste  último  caso  é  necessário  retirar  o  estanho  por  processos 

metalúrgicos que encarecem o processo. Além desses fatores Calderoni (2003), lembra que o 

peso do metal encarece o transporte.
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2.2.4.5 Embalagens flexíveis

Nesta classificação encontram-se vários tipos de embalagens. São conhecidas também 

como embalagens compostas (SILVA, 2000). 

Uma das mais importantes embalagens classificadas como flexíveis é a embalagem 

Longa Vida [Tetra Pak]28.O sucesso da embalagem  Longa Vida; mudou a configuração do 

mercado de alguns produtos, devido à possibilidade de conservação dos produtos. É o caso do 

leite, em que tornou-se possível a  estocagem pelo consumidor.

Além dessa, incluem-se nesta categoria os laminados para biscoitos, macarrão, sopas, 

fermentos,  cigarros  etc.  Geralmente são sistemas multicamadas,  requisitados  quando há a 

necessidade de um processo asséptico para acondicionar alimentos (SILVA, 2000). 

Paralelamente ao benefício acima identificado quanto a durabilidade do produto,  é 

necessário  chamar a atenção para a  continuidade do impacto negativo do descarte dessas 

embalagens. As soluções vão aparecendo lentamente, conforme lembra Dantas (2000). 

Sob forte pressão internacional  na discussão da problemática dos resíduos associados 

às embalagens em geral e as longa vida em especial, a Tretra Pak, indústria produtora de uma 

das embalagens de maior sucesso comercial da história, viu-se diante de um impasse que 

poderia reduzir sua grande vantagem competitiva, principalmente nos países desenvolvidos, 

nos  quais  os  consumidores  são  mais  atuantes  como  grupos  de  pressão.  Diante  disso,  a 

empresa desenvolveu um processo que possibilita a separação dos materiais constituintes da 

embalagem e seu reaproveitamento. Esse processo foi denominado hidrapulper e consiste em 

se hidratar as fibras da embalagem através da força mecânica em um pulper. Cada tonelada de 

material  processado  produz  650 Kg de  fibra  e  250 Kg  de  plástico  com alumínio  (VON 

28 A embalagem longa vida é um embalagem flexível, composta por camadas de papel [75%], polietileno de 
baixa densidade [20%] e alumínio [5%] (VON ZUBEN, 1996).
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ZUBEN, 1996).

2.2.4.6 Outros materiais

Alguns outros materiais utilizados nas embalagens são as madeiras29 e fibras naturais. 

No caso das embalagens de madeira, seu uso é basicamente industrial e para transporte de 

hortifrutis. Em ambos os casos, foram parcialmente substituídos pelos engradados de plástico 

e  outros  tipos  de  embalagens.  As  fibras  naturais  são  usadas  basicamente  para  embalar 

produtos  diferenciados,  quando  se  quer  passar  uma  imagem  de  produto  ambientalmente 

correto ou rústico. Não costuma ser usado em escala industrial. É comum como embalagem 

artesanal de doces caseiros e outros alimentos.

2.2.5 O setor de embalagem

O mercado de embalagem é um dos mais importantes movimentadores da economia 

mundial. Representa um mercado de aproximadamente U$500 bilhões e cerca de 1 a 2 % do 

Produto Interno Bruto (PIB) dos países. No Brasil representa cerca de 1,3% do PIB (BRASIL 

PACK TRENDS 2005 [...], 2000). Em 1992 chegou a 1,5% do PIB, 3,7 milhões de toneladas 

produzidas. Cerca de 60% do mercado de embalagens é absorvido pela indústria alimentícia 

(SANTOS  e  CASTRO,  1998).  Em  1998  teve  o  mesmo  índice  do  PIB  de  1992,  1,5% 

(ARAÚJO, 2000).

Conforme estudo realizado pela FGV–RJ para a ABRE, a indústria de embalagem no 

Brasil apresentou uma receita liquida de vendas de R$ 31,338 bilhões em 2005 [cerca de US$ 

29
Que também são celulósicas, mas devido ao uso e características bem diferentes das de papel não foram 

incluídas no item que trata dessas embalagens. 
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12,8 bilhões], R$ 2,492 bilhões a mais do que em 2004. A expectativa de crescimento para 

2006 era de 3%, segundo a previsão de crescimento econômico do país, embora em 2005 a 

indústria de embalagens tenha registrado 1,26% de queda na produção física (ABRE, 2006A).

As referências consultadas concordam quanto a qualidade das embalagens nacionais 

serem  similares  as  dos  países  desenvolvidos,  mas  Araújo  (2000),  esclarece  que  isso  só 

começou a  ocorrer  no  início da  década  de 90,  com a  abertura  do  mercado aos  produtos 

importados. Com isso nossas embalagens passaram a sofrer com a concorrência, e “vendo as 

vendas  despencarem  e  seus  produtos  encalharem nas  prateleiras”  as  indústrias  nacionais 

passaram a dar mais importância à embalagem. 

A Tabela 9 apresenta dados sobre consumo per capita de embalagens em alguns locais 

do  mundo,  assim  como  a  média  mundial.  Na  Figura  5   vê-se  o  consumo  mundial  de 

embalagem, em porcentagem, por tipo de material. Esses dados se referem ao ano de 1999, 

conforme a referência consultada.

Tabela 9 – Mercado mundial de embalagem

Local População
(milhões de habitantes)

Consumo total de 
embalagem

(bilhões de dólares)

Consumo per capita
(dólares)

Europa 350 135 385
Estados Unidos 300 120 400
Japão 90 40 450
Todos  os  outros 
países

5200 205 40

Total mundial 5900 500 85
Fonte: BRASIL PACK TRENDS 2005 [...] (2000), p. 2.

Pelos  dados  da  Tabela  9,  percebe-se  a  grande  diferença  entre  os  consumos  de 

embalagem nos países europeus, Estados Unidos, Japão e os outros países. Lembra-se ainda, 

que  entre  os  dados  inclusos  dentre  os  Todos  os  outros  países,  estão  países  também 

desenvolvidos  e  com  alto  consumo  per  capita.  Excluídos  estes  países,  a  diferença  se 
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ampliaria. É porém nos países em desenvolvimento que, segundo o BRASIL PACK TRENDS 

2005  [...]  (2000),  espera-se  um  maior  crescimento  no  consumo  de  embalagens,  pelas 

tendências de aumento das demandas. 

No Brasil, o consumo per capita de embalagens é em torno de U$64 segundo a mesma 

referência.

Figura 5 – Mercado mundial de embalagem por tipo de material 

Fonte: BRASIL PACK TRENDS 2005 [...] (2000), p. 2.

Quanto ao custo da embalagem no custo final do produto, estes são estimados entre 5 

e  50%,  com  uma  média  de  16%  (SILVA,  2000).  Nos  países  industrializados  os  custos 

relativos  tendem  a  ser  menores  devido  à  otimização  dos  processos  de  fabricação  e 

distribuição, segundo o mesmo autor.

2.2.5.1 Tendências do mercado

De acordo com o BRASIL PACK TRENDS 2005 [...] (2000),  os principais fatores 

que influenciariam as  mudanças no setor de embalagens seriam os seguintes:

• Influências  econômicas,  demográficas  e  sociais:  desempenho  da  economia  mundial; 

população e mudanças demográficas; padrões e estilos de vida;
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• Marketing e atitudes do consumidor: comportamento do consumidor; mudanças no varejo 

e sistemas de distribuição;

• Aspectos legais e ambientais: pressões legais; preocupações ambientais; disponibilidade 

de matéria-prima;

• Influências  tecnológicas:  desenvolvimento  tecnológico  de  manteriais  de  embalagem; 

novos processos de manufatura de produtos.

Haveria cada vez mais pressão para a inovação das embalagens, como diferencial na 

apresentação  dos produtos. Soluções inovadoras em embalagens, que agreguem valor aos 

produtos ou reduzam custo, tendem a ser tornar, cada vez mais, fundamentais para o sucesso 

dos produtos, uma vez que estes estão cada vez mais se tornando padronizados em âmbito 

internacional,  até  mesmo em atendimento  à  legislação  internacional.  A  isso  associa-se  o 

aumento de exigência por parte dos consumidores.  Essa era uma previsão realizada pelos 

especialistas organizadores  do BRASIL PACK TRENDS 2005, versão de 2000.

 Embora  possamos  dizer  que  os  fatores  mencionados  continuem influenciando  as 

mudanças no setor de embalagens, nem todos têm a mesma influência e importância. No caso 

do Brasil, as questões ambientais, embora continuem como tendência, não modificaram  de 

forma  significativa  o  cenário  do  desenvolvimento  das  embalagens.  A   previsão  de, 

preferencialmente, se usar monomateriais ao invés  de materiais complexos não só não se 

efetivou, como houve uma implementação significativa no uso destes últimos. Não parece 

haver uma indicação de que, a curto e médio prazo, esta tendência se reverta, embora seja alto 

o  impacto  ambiental.  Também a  atuação  mais  voltada  para  questões  ambientais  continua 

restrita a pequena parcela de consumidores.

O  crescimento  do  comércio  eletrônico  tem  influenciado  no  desenvolvimento  de 

embalagens,  diminuindo seu caráter de atrair  o consumidor, e ampliando a sua função de 

proteção ao produto.
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Um  outro  fenômeno  observado  aponta  para  o  paradoxo  entre  a  tendência  de 

homogeneização de embalagens ao nível internacional, ao mesmo tempo em que se tende para 

a regionalização, de acordo com a cultura de cada lugar. À mundialização da cultura, portanto 

um movimento de padronização cultural, observa-se uma forma de resistência das identidades 

culturais próprias dos países e grupos sociais. Isso poderá refletir-se no desenvolvimento das 

embalagens.

Outra  tendência  é  a  mudança  cada  vez  mais  rápida  na  demanda  diferenciada  de 

produtos, e conseqüentemente de embalagens, “Numa economia dinâmica, em que os artigos 

e formas do comercialização mudam constantemente, as necessidades quanto às embalagens 

também mudam na mesma velocidade para acompanhar as necessidades de consumo[...]” 

(BELLO, 1999: 17)

2.2.6  Planejamento e design de embalagem

Planejar e desenvolver embalagens são atividades que têm como objetivo contemplar 

todos os elementos que possam colaborar ou prejudicar a aplicação de conceitos técnicos e 

tecnológicos na fabricação e nos testes de materiais para construção de embalagens eficientes 

do ponto de vista comercial e científico (SILVA, 2000). Nem sempre, porém, tais atividades 

contemplam de forma equilibrada todos os ângulos do objetivo. De acordo com Mestriner 

(2001),  as  embalagens  são  uma  das  mais  importantes   formas  de  marketing utilizadas 

atualmente; em vista disso muito se tem investido em seu design.

Pinatti, (1999) assim distingue as  etapas do projeto de embalagens: 

• briefing: documento básico contendo dados do produto e características desejada 

para a embalagem;
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• pesquisa: análise de dados de mercado, necessidades do consumidor;

• estudo de campo: análise do ponto de venda, da concorrência;

• estratégias  de  design:  estabelecimento de  caminhos e  premissas  básicas para o 

design;

• apresentação  do  design:  concepção  da  embalagem,  materializando  a  estratégia 

definida;

• refinamentos;  dimensionamento;  produção  de  modelos  em  escala  real,  como 

verificação e orientação à produção;

• pré-produção: viabilização do projeto junto aos fornecedores dos materiais; testes 

de desempeno e qualidade;

• produção: determinação técnica e qualitativa da embalagem no ponto de venda 

quanto à fotografia, arte final e ilustração;

• embalagem final: embalagem produzida e pronta para acondicionar o produto.

Segundo Mestriner (2001) o  design de embalagens no Brasil encontra-se no mesmo 

patamar dos países desenvolvidos. Para o autor,  bom  design de embalagem é aquele que 

responde  a  todos  os  fatores  críticos  como,  armazenamento,  transporte,  proteção, 

processamento, comunicação e venda. Atender a todos estes requisitos não é uma tarefa fácil. 

É importante ter a visão completa do processo para se  trabalhar de forma integrada na busca 

das melhores soluções para cada uma das etapas.

Para isso, Mestriner (2001) destaca dez pontos chaves:

• conhecer o produto [a embalagem é expressão dos atributos do produto];

• conhecer o consumidor [estabelecimento da comunicação efetiva];

• conhecer o mercado em que o produto atua;

• conhecer a concorrência;

• conhecer tecnicamente a embalagem a ser desenhada;
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• conhecer os objetivos mercadológicos [o que busca-se com o projeto];

• ter uma estratégia para o projeto;

• desenhar  de  forma  consciente  [a  metodologia  não  deve  considerar  somente  o 

impulso criativo];

• trabalhar integradamente com a indústria30;

• fazer revisão final do projeto [fazer ajustes após chegar ao mercado para ver se 

atende aos objetivos, avaliar em condições reais de competição].

2.1.6.2 O sistema embalagem

O sistema embalagem pode ser definido como “o conjunto de operações, materiais e 

acessórios que são utilizados na indústria com a finalidade de conter, proteger e conservar os 

diversos  produtos  e  transportá-los  aos  pontos  de  venda  ou  de  utilização,  atendendo  às 

necessidades dos consumidores ou clientes, a um custo adequado” (CABRAL, 1994). 

O sistema embalagem é representado na Figura 6.

Algumas vantagens de pensar-se a embalagem como um sistema são: amplia a visão 

dos profissionais da área e permite um melhor entendimento das relações de causa e efeito, 

facilitando a detecção e solução de problemas e ineficiência; estimula o aumento da eficiência 

da  empresa como um todo;  permite  o  realinhamento  de  objetivos  e  metas  com foco  nos 

consumidores.

30 Lembra-se que as empresas fabricantes de embalagens não as vendem, geralmente, diretamente ao consumidor 
final, mas sim a outras empresas que as utilizam para embalar seus produtos.
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Figura 6 – O sistema embalagem
Fonte: BRASIL PACK TRENDS 2005 [...] (2000), p.54 (modificado)

 
2.2.7 A embalagem e o consumidor

Segundo artigo da revista TOMORROW'S [... ](1999)31 apud PACK TRENDS 2005 

[...]  (2000),  “Ao  analisar  o  perfil  de  consumo,  observa-se  que  os  consumidores  atuais 

preferem empregar seu dinheiro em produtos e serviços premium, relacionados com seu estilo 

de vida e, para tanto, selecionam;  para as demais necessidades, adquirem aqueles de menor 

preço.” 

Isso  acaba  por  classificar  os  produtos  em dois  grupos,  aqueles  em que  há  maior 

possibilidade de inovação, aplicação de novas tecnologias e outros fatores que agregam valor, 

pois o retorno é mais fácil, e aqueles comercializados em grande volume, que sofrem com a 

grande concorrência e em que o valor agregado não é reconhecido pelos consumidores.

Quanto  à  segmentação  do  mercado  consumidor,  há  um  questionamento  quanto  a 

31TOMORROW'S consumer and new businessstrutures. Implications for packaging- Packa Futura 1999. 
Kista/Sweden, Pack forsk, 1999, 94p.
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eficácia das formas tradicionais de segmentação baseadas em renda, sexo, idade e profissão. 

Há a tendência a uma segmentação baseada em atitudes, comportamento, estilo de vida e 

valores (BRASIL PACK TRENDS 2005 [...], 2000). 

A  embalagem  é  o  principal  elemento  diferenciador  entre  os  produtos  para  o 

consumidor. No Brasil é responsável pela decisão de compra nas lojas em 85% dos casos; daí 

a  importância  da  embalagem em termos  mercadológicos.  Colocação  de  Lincol  Seragini32 

citado por Silva (2000) enfatiza essa importância: “a embalagem substitui o argumento do 

vendedor, ela interage com o consumidor dialogando como se fosse o vendedor.” 

Na  Figura  7  vê-se  os  fatores  importantes  para  os  consumidores  brasileiros33 com 

relação às embalagens dos produtos, de acordo com pesquisa do PROCON.

Figura 7 – Expectativa do consumidor  com relação aos  atributos  fundamentais  da  embalagem de 

alimentos

Fonte: Fundação PROCON (1998)34 apud BRASIL PACK TRENDS 2005 [...] (2000), p. 76.

32Profissional do ramo de design de embalagem em entrevista pessoal realizada por SILVA (2000)
33Observar que nesta pesquisa a questão ambiental não é mencionada
34FUNDAÇÃO PROCON SP. Embalagem: visão do consumidor. São Paulo PROCON, 1998.
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No Quadro 3 observa-se os novos valores e posturas do consumidor. 

Quadro 3 – Posturas e valores dos consumidores com relação à embalagem

Valores e posturas implicações Influência nas embalagens
Diferentes hábitos entre 

os membros de famílias 

tradicionais

Diversificação das embalagens 

enfocando o uso para a pessoa 

alvo

Embalagens menores, de fácil manuseio e 

práticas

Aumento de lares de 

uma só pessoa

Preferência por produtos de 

conveniência e com sofisticação

Embalagens menores, multi-funcionais e de 

fácil armazenamento
Envelhecimento da 

população

Pessoas com grande potencial 

financeiro que buscam alimentos 

mais saudáveis e uma vida mais 

ativa

Busca por embalagens de produtos com 

shelf-life menor e com características 

ergonômicas, que trazem conveniência, 

segurança e que contenham informações de 

fácil leitura e instruções
Aumento da 

consciência do 

saudável e da higiene

Necessidade de maior cuidado 

com embalagens por toda a 

cadeia de suprimentos  e 

distribuição

Embalagens mais elaboradas, com maior 

transparência nas informações e materiais 

confiáveis que garantam inviolabilidade

Consciência do 

“ecologicamente 

correto”

Existência de uma maior 

responsabilidade do setor de 

embalagens e busca de maior 

sofisticação nas embalagens

Busca por embalagens biodegradáveis e 

recicláveis

Aumento das horas 

trabalhadas e maior 

valor ao lazer, stress

Menos tempo de dedicação ao 

lar, como cozinhar

Embalagens com conveniência, reutilizáveis

Fonte: BRASIL PACK TRENDS 2005 [...] (2000).

Segundo Castro (1994), pesquisas americanas apontam forte tendência da escolha do 

consumidor por maior conveniência e praticidade da embalagem quanto ao manejo e uso. 

Também  mostraram  uma  crescente  preocupação  quanto  ao  impacto  das  embalagens  no 

crescimento de resíduos sólidos. Pesquisas sobre comportamento do consumidor brasileiro 

apontam, segundo o mesmo autor, uma crescente preocupação com aspectos ligados à saúde, 

valor nutricional dos alimentos e composição do produto.
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2.2.8 A embalagem e o meio ambiente

Como já  mencionado  na  introdução  a  essa  pesquisa,  a  embalagem gera  impactos 

ambientais em todas as fases de seu ciclo de vida.

A relação embalagem meio-ambiente engloba: perda de recursos naturais, em alguns 

casos  não  renováveis;  poluição  atmosférica  e  nos  recursos  hídricos;  geração  de  resíduos 

sólidos. SELKE (1994) considera esse último o mais importante. Outros autores consultados 

parecem concordar,  mesmo que  implicitamente,  uma vez que  sempre salientam a relação 

entre  a  embalagem  e  a  geração  de  resíduos,  enquanto  os  outros  aspectos  são  pouco 

mencionados. Entre estes autores citam-se Pinatti (1999), Sousa (2000), Silva (2000), Dantas 

2000) e Mestriner (2001), BRASIL PACK TRENDS [...] (2000).

Algumas  informações  de  Selke  (1994)  quanto  ao  impacto  ambiental  de  diferentes 

materiais de embalagem destacam alguns pontos da complexidade deste assunto:

a) materiais celulósicos:

• a matéria-prima principal, a celulose, provêm de fonte renovável, se houver gestão 

ambiental adequada das reservas florestais; é co-responsável, por outro lado, pelo 

desflorestamento;

• há emissão de óxido de enxofre na produção; 

• demanda muita água no processamento e gera muito efluente.

b) vidro:

• a matéria-prima básica [sílica] não é renovável mas é abundante;

• gera muito resíduo na produção;

• o uso de energia na produção é intenso;

• o custo de transporte é alto devido ao peso.

c) aço:
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• a  matéria-prima  principal,  o  ferro,   também é  não  renovável,  mas  abundante; 

outros aditivos como o estanho e o cromo não são abundantes.

d) alumínio:

• a  matéria-prima [bauxita]  não  é  renovável,  mas a  alta  taxa de  reciclagem tem 

diminuído a demanda sobre a reserva natural; 

• o uso de energia para a produção do alumínio é intenso [a reciclagem também 

contribui para a redução da demanda de energia].

e) plásticos:

• a matéria-prima não é  renovável [petróleo e gás natural], e as reservas escasseiam 

aceleradamente devido à demanda para várias finalidades; a reciclagem também 

tem contribuído para a economia de reserva;

• o uso de energia para a produção do plástico no mundo provém, principalmente, 

de recursos não renováveis.

f) todos os materiais:

• demandam energia para o processamento da matéria-prima e seu transporte até as 

unidades de fabricação, para o processo de fabricação, para o transporte até os 

pontos de venda, para os locais de disposição após o uso, para o reprocessamento, 

caso ocorra. A energia mundialmente mais usada provém de derivados de petróleo, 

fonte não renovável; o uso desse tipo de energia gera poluição atmosférica, tanto 

no processamento da matéria-prima, quanto  na fase de transporte;

• emitem ácidos  orgânicos  voláteis  nas  atividades  de  impressão,  recobrimento  e 

laminação;

• emitem efluentes líqüidos durante a produção de matéria-prima e fabricação da 

embalagem;

• geram resíduos sólidos no processamento;
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• geram resíduos no descarte.

Alguns dos impactos na disposição final de resíduos sólidos são: ocupam mais espaço 

relativo  que  a  matéria  orgânica  putrescível;  a  maior  parte  é  de  difícil  degradação  nas 

condições do aterro; dificultam a degradação da matéria orgânica putrescível, mesmo que as 

condições do aterro sejam propícias; podem ser fontes de contaminantes para o solo, advindos 

do próprio material básico, dos pigmentos e outros elementos adicionados.

2.2.9 Considerações sobre embalagens

O  setor  de  embalagem  é  economicamente  um  dos  mais  importantes  nacional  e 

internacionalmente,  seja sob o ponto de vista econômico ou pelo dinamismo das mudanças 

envolvendo vários aspectos. Dentro da complexidade do assunto, optou-se por discutir nesta 

pesquisa especialmente a dimensão ambiental. Percebe-se as dificuldades que isso representa, 

mas sabe-se também que isso é imprescindível, frente a relação conflituosa da embalagem 

com o meio ambiente.  
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2.3  ABORDAGEM  SOBRE  O  CONSUMO:  MODELO  DE  CONSUMO  E 

PREVENÇÃO DE RESÍDUOS

A hegemonia do modelo industrial de sociedade firmou-se a partir da segunda metade 

do século XVIII. Isso significa que vem embasando o seu desenvolvimento, desde então, no 

consumo crescente de recursos. A partir da segunda metade do século XX, o aceleramento 

vertiginoso do processo produtivo de mercadorias e de informação tornou mais intenso o 

consumo  de  recursos  de  várias  espécies,  sedimentando-se  na  idéia  de  que  mais é 

necessariamente melhor. 

Entre os termos usados para definir essa sociedade têm-se:  Sociedade do Consumo, 

Sociedade da Informação [associada ao consumo crescente de informações rápidas e com alta 

velocidade de obsolência],  Sociedade dos Objetos,  Sociedade do Descartável, entre outros. 

Pelo visto, não é somente a quantidade que caracteriza essa sociedade, mas também a rápida 

descartabilidade de objetos, idéias, valores, sentimentos, pessoas.... Essa cultura intrincou-se 

tão profundidade que temos dificuldade de visualizar formas alternativas, como se o modelo 

adotado fosse o único possível.

Porém,  com lembra Born  (2002),  a  adoção do  modelo de  pura  descartabilidade  é 

recente na história da espécie humana. Isso quer dizer que, em determinado momento do 

nosso desenvolvimento, escolhemos esse caminho. E, se o modelo é resultado de uma escolha, 

significa que podemos fazer escolhas que nos levem a um modelo mais sustentável ambiental 

e socialmente.

O  modelo  adotado,  além  de  trazer  enormes  impactos  ambientais,  também  não  é 

socialmente sustentável, uma vez que esse consumo fica restrito a uma parcela da população, 

enquanto a cultura do consumo é generalizada, almejada por todos. Temos então aqueles que 

têm a possibilidade efetiva do consumo e aqueles que não tem, porém possuem as mesmas 
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expectativas. 

A respeito dessa desigualdade  Lazzarini e Gunn (2002) observam que, nos últimos 45 

anos, o consumo de grãos, carne e água triplicou; o de papel cresceu mais de 6 vezes; o uso de 

combustíveis fósseis aumentou 4 vezes, [assim como a emissão de gases de efeito estufa]. 

Enquanto isso, cerca de 2,8 bilhões de pessoas vivem com menos de 2 dólares por dia. Os 

autores lembram, também, que a adoção dos mesmos níveis de consumo dos países ricos para 

toda a população mundial exigiria a disponibilidade de mais dois planetas. E, se por um lado o 

planeta Terra não comporta esse nível de consumo, também não tem a capacidade de absorver 

a poluição decorrente do mesmo. 

Quanto à sustentabilidade econômica, se  seu embasamento está no consumo crescente 

de recursos, e se, com os recursos de que dispomos isso não é possível,  conclui-se que o 

modelo adotado também não é economicamente sustentável.

A situação torna-se mais preocupante porque  esse modelo de produção e consumo da 

sociedade ocidental difundiu-se por todos os povos, inclusive no Brasil. É essencial a busca 

por  nova  rota  de  desenvolvimento,  sob  o  risco  de  insustentabilidade  da  própria  vida  do 

planeta. 

2.3.1 Características do consumo: modelo de consumo

A  seguir  continua-se  discorrendo  sobre  as  principais  característica  do  modelo  de 

consumo, suas bases culturais e impacto sócio-ambiental.

De  acordo  com  CONSUMO  SUSTENTÁVEL[...]  (2005):  “podemos  chamar  de 

consumismo a expansão da cultura do ter em detrimento da cultura do ser.”; desta forma, “[...] 

os serviços públicos, as relações sociais, a natureza, o tempo e o próprio corpo humano se 

transformam em mercadorias.” Ainda, “o consumo passa a ser encarado, mais do que um 
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direito  ou  um  prazer,  como  um  dever  do  cidadão.  O  cidadão  é  reduzido  ao  papel  de 

consumidor, sendo cobrado por uma espécie de obrigação moral e cívica de consumir.”

O consumo  tornou-se, inclusive, uma das principais formas de lazer, “[...] com isso, 

os [...] shoppings centers contém a síntese das atividades consumidoras, uma nova maneira de 

consumir, de trabalhar, de lazer e de viver” (PINATTI 1999: 30).

Nesta cultura, obsolência e sedução dos objetos são palavras-chave, na dinâmica que 

retro-alimenta o ciclo produção-consumo (SOUSA, 2000). 

Os produtos consumidos, bem como a forma e intensidade de consumo, ou seja, o 

modelo de consumo, refletem os valores da sociedade.  O consumo 

[...]  não  é  uma  atividade  neutra,  individual  e  despolitizada.  Ao 

contrário, trata-se de uma atividade que envolve a tomada de decisões 

políticas e morais praticamente todos os dias. Quando consumimos, de 

certa  forma  manifestamos  a  forma  como  vemos  o  mundo. 

(CONSUMO SUSTENTÁVEL[...], 2005) 

Os valores, escolhas, comportamentos e visões sobre a natureza estão correlacionados. 

Essa  dinâmica  do  consumo,  como  não  poderia  deixar  de  ser,  reflete-se  no  meio 

ambiente, seja na demanda por recursos, seja pela poluição decorrente. 

Quando  o  objeto  deixa  de  ter  uma  função,  torna-se  resíduo  e,  na  cultura  do 

descartável,  esse  processo  ocorre  de  forma  extremamente  rápida.  Por  esse  fato,   uma 

adequada denominação para nossa sociedade, paralela à Sociedade de Consumo, é Sociedade 

do Lixo. Conforme Sousa (2000), se  “[...] algum arqueólogo fizer escavações e encontrar 

vestígios  de  nossa  civilização,  provavelmente  o  marco  mais  evidente  será  o  lixo.  Talvez 

sejamos identificados como a civilização do lixo.”

O  crescimento  do  consumo   tornou-se  a  mola  propulsora  do  desenvolvimento 

industrial. Citando-se Souza et al. (1976), uma das características do consumo de massa é a 

padronização que “gera monotonia e ansiedade: a ânsia pelo novo. A conclusão é curiosa: 

consumo gera consumo.”
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Outra característica dessa cultura é sua disseminação pela sociedade em âmbito global. 

“Todos são consumidores potenciais”, mesmo que nem todos tenham acesso ao consumo. E 

isso é muito bem explorado nas campanhas publicitárias.  Em uma cultura que supervaloriza o 

ter e  o  individual,  o  eu  tenho,  você  não  tem,  será  sempre  uma  estratégia  de  marketing 

eficiente. Nesse aspecto pode-se entender a afirmação de Silva (2000:53) “Talvez o inverso 

seja até mais provocante”[referido-se ao fato de nem todos terem acesso], considerando-se 

que  a publicidade e o marketing são dois dos pilares fundamentais para a manutenção do 

modelo de consumo.

Packard35 (1963)  apud  Sousa  (2001)  identificou  9  estratégias  de  marketing,  que 

segundo o autor, são utilizadas para manter este modelo produtivo, algumas das quais são 

relacionadas abaixo:

 cada consumidor deve ser induzido a comprar mais de um determinado produto do que  

normalmente faria;

 as pessoas devem ser estimuladas a jogar fora produtos que já têm;

 um produto se estraga ou gasta num tempo intencionalmente definido, geralmente não 

muito longo;

 um produto ainda com qualidade e bom desempenho, torna-se aparentemente gasto por  

seu estilo [moda], ou outra mudança contextual que o torna menos desejável;

 as pessoas devem ser estimuladas a substituírem produtos com defeito ou peças gastas  

por novos, ao invés de consertá-los;

 estímulo ao hedonismo das massas, gerando uma paixão pelo ter e a busca frenética por  

prazeres momentâneos.

A preocupação com o caminho pelo qual o modelo de consumo nos leva não é novo. 

A referência citada anteriormente é da década de 60, período em que a discussão ambiental 

iniciou-se internacionalmente. 

35 PACKARD, V.  The Waste Makers. Peguin Books, EUA, 1963.
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No Brasil, também, a preocupação data de algum tempo. Já em um trabalho realizado 

pelo Instituto de  Desenho Industrial  do Museu de  Arte  Moderna36,  a  preocupação com a 

problemática do aumento da geração de resíduos, e de embalagens nos resíduos, relacionada 

com o  modelo  de  consumo adotado,  já  era  explicitado  pelos designers.  O  texto  diz  que 

mesmo sem as características de consumo da sociedade atual, o problema dos resíduos já seria 

grave, “dentro de nossa sociedade [...] já está se tornando catastrófico” (SOUZA et al., 1976). 

George Nelson37, arquiteto e designer americano, já previa que dentro de cinco anos, contando 

da data da exposição (1976), não haveria em Nova Yorque local apropriado para disposição 

de resíduos. Sabe-se que isso hoje é verdade, como já comentado no item sobre resíduos.

2.3.2 Características do consumidor: comportamento de compra

Conhecer  as  características  do  consumidor  é  essencial  para  qualquer   estratégia 

assumida em direção a um modelo de produção e consumo sustentável. Porém, isso não é 

algo fácil.  O comportamento humano geral  e do consumidor em particular é complexo, e 

envolve várias áreas do conhecimento, principalmente das ciências sociais e psicologia.

Vários fatores influenciam esse comportamento. O modo de vida, as estruturas sociais, 

os valores da sociedade, a cultura, as características dos valores e crenças pessoais são alguns 

dos principais. Nisso tudo há influência da família e outros grupos de referência.

A Figura 8 mostra um modelo de comportamento do consumidor, explicitando alguns 

dos fatores que influenciam esse comportamento. 

36Texto produzido para uma exposição denominada Embalagem, design e consumo, em 1976, planejada pelo 
Museu da Arte Moderna, do Rio de Janeiro, dirigido aos profissionais diretamente envolvidos na concepção e 
produção de embalagens.
37Designer americano presente na referida exposição de 1976, citado por Souza et al. (1976).
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Figura 8: Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

Fonte: Engel et al.38 (1990) apud Castro (1994), p. 28 (modificado).

Engels  et  al.  apud Castro  (1994):  destaca  três  fatores  que influenciam o processo 

decisório  do consumidor:  diferenças  individuais  [recursos,  tempo,  nível  de  conhecimento, 

atitudes, personalidade etc]; influências ambientais [origens culturais, grupos de referência, 

classe social]; processos psicológicos [aprendizagem, capacidade de processar informações, 

mudanças de atitude e comportamento].

Além dos padrões gerais da sociedade, é necessário o conhecimento dos padrões de 

comportamento específicos de cada segmento da sociedade e de como esse comportamento 

influencia o consumo. 

38ENGEL, J.F. Consumer behavior. Chicago, The Dryden Press, 1990.
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Teoricamente,  o  consumo  seria  resultado  do  atendimento  às  necessidades  dos 

indivíduos.  Mas,  segundo  Sousa  (2000:135)  há  muita  dificuldade  em  se  distinguir,  no 

consumo, o que diz respeito às necessidades físicas e psicológicas decorrentes da própria 

condição  humana,  e  as  que  são  construídas  culturalmente,  isto  é,   entre   “o  objeto 

indispensável que se usa e se consome, através do serviço que ele presta, e o objeto que se 

consome em decorrência do seu preço ou da posição que confere ao seu dono.” Silva (2000) 

ressalta essa elasticidade do conceito de necessidade “o querer ter misturado com o precisar 

ter.” Dentro dessa elasticidade devem também ter-se a percepção não material da necessidade: 

não são necessariamente os objetos o foco da necessidade, mas o que eles representam e 

trazem para o indivíduo que o consome.

Ainda  seguindo-se  Silva  (2000:78),  “os  hábitos  de  consumo  normalmente  são 

consolidados em função dos comportamentos culturais herdados.” Mas a isso é necessário 

acrescentar-se que, com a globalização dos padrões de consumo ocidental, os hábitos culturais 

herdados têm passado por mudanças acentuadas, gerando necessidades marcadas fortemente 

por traços culturais dos países desenvolvidos. Isso significa que há um movimento rápido de 

processos  de  aculturamento,  geradores  de  comportamentos   de  consumo  até  há  pouco 

estranhos a determinadas culturas.

Na cultura  agora  globalizada,  sucesso pessoal  passa a  ser   associado ao  consumo 

material, como símbolo da realização econômica e do  status pessoal.  O  Marketing Global 

vende e perpetua idéias do que as pessoas devem desejar e comprar; “[...] inclusive pessoas 

pobres que freqüentemente não são capazes de preencher suas necessidades alimentares de 

saúde,  habitação e educação, enquanto são ensinadas a exigir    produtos convencionais  a 

medida que a renda aumenta”(SMA, 1998).

Sobre  esse  padrão  de  consumo almejado por  todos,  Silva  (2000:32)  complementa 

dizendo que as “necessidades pessoais” parecem não apresentar diferenças de fundo entre 
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ricos e pobres, uma vez que o desejo de comprar é genérico e permeia toda a sociedade. “Não 

existe sociedade dual, dividida, onde dois modos de produção capitalistas, um para ricos e 

outro  para  pobres  [onde  se  estabeleceriam universos  diferentes],  o  modo  de  produção  é 

generalizado e único.” O que varia é a duração e a intensidade de consumo, mas a satisfação 

das  “necessidades”  encontra-se  dentro  da  mesma lógica.  “[...]  constituindo-se  o  consumo 

numa expressão do espírito geral da sociedade.” Ao tratar sobre o consumidor, Silva (2000) 

considera que,  mesmo este tomando suas decisões de compra com uma certa racionalidade, é 

traído por um comportamento instintivo.  Apregoa-se  no mercado o consumidor é soberano, 

referindo-se à liberdade de escolha, “o consumidor pode escolher à vontade, entre diversas 

mercadorias  aquela  que  melhor  vai  lhe  servir.”  Mas  essa  escolha  tem  uma  vertente 

inconsciente e automática determinada pela cultura da sociedade em que o indivíduo está 

inserido. O autor completa “O consumidor é soberano! Soberano em fazer-se conhecer para 

melhor  ser  manipulado.  Manipulado  pelos  seus  próprios  desejos.  [...]  É  definitivamente 

escravo do consumo.” Neste mesmo sentido  PINATTI (1999:30) diz que  “[...] o objeto deixa 

de ter uma função ou necessidade e passa para a lógica do desejo.”

Mas como o consumo do objeto não traz a realização da necessidade subjetiva que 

motivou  sua  compra,  o  consumidor  “[...]  nunca  se  sente  satisfeito;  completada  uma 

necessidade um desejo, novas solicitações surgem em substituição às anteriores” (SILVA, 

2000). E é justamente essa a lógica do modelo de consumo.“O círculo vicioso está formado: 

consumir,  competir,  colecionar,  buscar  prestígio  social,  descartar,  novamente  consumir...” 

(PINATTI,1999: 35). 

O excesso de produtos colocados à disposição do consumidor também contribui para 

maior confusão na hora da escolha.

Giacomini Filho (2004) define uma pequena parcela da população, mais consciente 

ambientalmente, e mais suscetível a consumir produtos  verdes como de  sociedade afluente.  
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Para essa parcela da população,  a qualidade ambiental estaria dentro das suas necessidades na 

hora da decisão de compra. Essa parcela da população ainda não é significativa em termos de 

número de pessoas, porém, os integrantes dessa sociedade são líderes de opinião, ou seja, têm 

grande  influência  sobre  as  mudanças  culturais  da  sociedade.  Observar,  portanto,  o 

comportamento  desse  grupo  é  importante  para  o  desenvolvimento  de  produtos  mais 

sustentáveis. 

2.3.3 Consumo sustentável

Embora,  como já  dito,  a  discussão  sobre  a  problemática  do  modelo  de  consumo 

adotado não seja recente, o marco da discussão sobre o consumo sustentável foi a Conferência 

Internacional  sobre  o  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento,  a  Rio  92.  A  Declaração  da 

Conferência  estabeleceu  a  conexão  entre  desenvolvimento  sustentável  e  consumo,  no 

princípio 8: “para alcançar o Desenvolvimento Sustentável e uma qualidade de vida superior 

para todos os povos, as nações deveriam reduzir e eliminar os padrões de produção e consumo 

insustentável [...]” (LAZZARINI & GUNN, 2002).

A Agenda 21, também decorrente dessa Conferência, dedica um capítulo específico 

para o consumo sustentável. No capítulo 4 afirma-se que 

[...] Devemos considerar a necessidade de novos conceitos de bens e 

prosperidade, que não permitam apenas padrões de vida superiores, 

através  da  mudança  nos  estilos  de  vida,  mas  que  sejam  também 

menos dependentes dos recursos finitos da terra, e mais harmônicos 

com a capacidade da Terra em renová-los.(LAZZARINI & GUNN, 

2002)

Em 1995, seguindo tendência mundial,  a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo lançou o   Programa Consumidor e  Meio Ambiente,  com o slogan  Mudando 

padrões de consumo, em busca do consumo sustentável.
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As nove metas do programa eram a seguintes:

• diagnosticar o perfil de consumo da sociedade;

• desenvolver um método de análise do ciclo de vida dos produtos e seus processos;

• valorizar a rotulagem correta do selo verde nos produtos; reduzir a produção de 

resíduos sólidos domésticos e implementar a reutilização e reciclagem em grande 

escala, de forma economicamente viável;

• conscientizar  consumidores  e  produtores  quanto  aos  limites  da  produção  de 

energia, dos recursos naturais e a capacidade da natureza de absorver impactos; 

• minimizar os impactos da publicidade nos hábitos de consumo

• internalizar as ações no Poder Público;

• elaborar  leis  para  estimular  a  adoção  de  Sistemas  de  Gestão  Ambiental  e  a 

fabricação de produtos verdes;

• bloquear o comércio de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, e estimular 

os produtos verdes.

Porém, conforme Sousa (2000), a proposta bem abrangente não pegou. Ainda segundo 

a autora, essa proposta foi substituída pelo  marketing ecológico, com escamoteamento dos 

aspectos negativos do ponto de vista ambiental e supervalorização dos aspectos positivos. O 

mote principal tornou-se a reciclabilidade.

Esse foco na reciclagem é passado à população pelos meios de comunicação; mas, até 

mesmo  textos  com objetivo  educativo  para  o  consumo mais  sustentável,  como  o  MEIO 

AMBIENTE E CONSUMO (2002), não escapam desse foco,  quando, depois de discorrer 

sobre os problemas do consumo, passa informação à sociedade de que  “Reciclar é a melhor 

alternativa de tratar os resíduos da nossa sociedade.” Desfocaliza-se a produção de resíduos 

como assunto prioritário a ser discutido e centraliza-se na reciclagem de resíduos. Com isso 

não se põe propriamente em discussão o modelo de desenvolvimento predatório de recursos e 
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forte potencial poluidor.

.

2.3.3.1 Consumo verde versus consumo sustentável

O consumo sustentável abrange muito mais do que a escolha de produtos dentre os 

mais sustentáveis. Exige a discussão ampla da revisão do modelo de consumo vigente e, em 

alguns casos, o consumo sustentável pode levar a um não consumo

Em similaridade ao conceito de Desenvolvimento Sustentável, SMA (2002:64) define 

Consumo Sustentável como 

satisfazer  as  necessidades  e  aspirações  da  geração  atual  sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas. 

[...]  O Consumo Sustentável significa o fornecimento de serviços e 

de  produtos  correlatos,  que  preencham  as  necessidades  básicas  e 

dêem uma melhor qualidade de vida,  ao mesmo tempo em que se 

diminui  o uso de recursos naturais  e  de substâncias  tóxicas,  assim 

como a emissão de resíduos e de poluentes durante o ciclo de vida do 

serviço ou do produto, com a idéia de não se ameaçar as necessidades 

das gerações futura. 

Não é uma quantidade específica entre o baixo consumo causado pela pobreza e o 

super consumo gerado pela riqueza,  mas um  padrão de consumo diferente, embasado em 

outros valores. 

O foco da discussão tem sido, geralmente, sobre qual produto comprar e não sobre a 

necessidade de adquirir determinado produto. E é isso, justamente, que diferencia  consumo 

sustentável de consumo verde.

No consumo verde, o foco está na inovação tecnológica, em direção a produtos que 

agreguem  qualidade  ambiental.  Essa  abordagem,  sozinha,  tem  inegáveis  benefícios 

ambientais. Porém, tem como limitações: se reduz a escolha entre um produto e outro, uma 

marca e outra, e não sobre consumismo e não-consumismo; esverdeamento do consumo; foco 
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em uma classe de consumidores.   “O tema da desigualdade no acesso aos bens ambientais 

desapareceu  completamente  dos  debates  e  propostas  de  consumo  verde”  (CONSUMO 

SUSTENTAVEL[...], 2005). Além disso, o esverdeamento dos produtos têm limites quanto a 

eficácia ambiental. 

A promoção da venda de produtos  verdes já ocorre em alguns nichos de mercado, 

segundo  Robins e Roberts (1998). Lembra-se, ainda, o conceito de  sociedade afluente de 

Giacomini Filho (2004). Embora distante, o consumo verde está mais perto de ocorrer do que 

o consumo sustentável. O consumo sustentável, segundo Robins e Roberts (1998), estaria em 

uma perspectiva mais estratégica, com foco nas forças que determinam as decisões de compra 

em direção  a  sustentabilidade.  Para  ir  além do consumo  verde,  incorporando parâmetros 

coerentes com princípios de sustentabilidade, segundo  Born (2002:91),  “devemos então criar 

uma consciência cívica para gozar  do direito do não-consumo e não focarmos apenas no 

direito ao consumo.” No texto em questão o autor fala do consumo de substâncias que fazem 

mal a saúde; concordando com ele, estendemos o conceito para  repensar o modelo adotado.

Ou seja, o consumo sustentável inclui o consumo verde, mas vai além.

Para Robins e Roberts (1998) o movimento do consumo verde, iniciado nas décadas 

de 80 e 90 [nos países desenvolvidos] pode ser uma transição para o consumo sustentável.

2.3.3.2 Papel da informação

A formação do consumidor consciente, de escolhas de compras favoráveis ao meio 

ambiente, necessita de informações claras e verdadeiras, que permitam diferenciar os produtos 

que realmente são melhores para o meio ambiente daqueles que alegam ser. Segundo SMA 

(2002),  o consumidor espera das organizações que o representam, as Associações de Defesa 

do Consumidor, que forneçam tais informações. Para isso são necessários estudos e testes, 
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ainda incipientes e pouco conclusivos a nível internacional e principalmente nacional. Esse é 

um novo desafio para as Associações de Proteção aos Consumidores.

Além  disso,  é  preciso  disseminar  informações  sobre  a  relação  que  determinados 

hábitos de consumo têm sobre os problemas ambientais. 

Pesquisas  apontam para  uma grande  desinformação e  confusão  dos  consumidores. 

Conforme SMA (2002:52) “a maior parte dos consumidores tem consciência dos problemas 

ambientais  por  meio  dos  veículos  de  comunicação,  mas não entende  como atividades  de 

consumo rotineiras contribuem para agravar problemas específicos.” 

Segundo  Maluh  Barciotte,  gerente  de  mobilização  social  do  Instituto  Akatu  pelo 

Consumo Consciente39 "Todos os dias fazemos escolhas ao comprar um produto ou serviço e 

ao decidir a forma de usá-lo e de descartá-lo. Temos responsabilidade até o fim. Para isso, 

precisamos  de  informação  séria  e  fundamentada." Papel  fundamental  neste  sentido 

desempenhariam os meios de comunicação na disseminação de informações. 

   Pibernat (1996)40 apud Sousa (2000) acredita que a propaganda pode ser uma aliada 

sem a qual a mudança no consumo em busca da sustentabilidade não será possível. Para o 

autor “[...] nem a racionalidade do discurso ambientalista, nem a mística do consumo verde 

conseguirão, por si só, auto-regular o consumo, afetando sua estrutura mais profunda.”  

O problema  é,  porém,  mais  sério,  ao  considerar-se  que  “[...]  em vez  de  fornecer 

informações para um consumo racional e consciente, as mensagens publicitárias exploram 

pontos vulneráveis do público para convencê-lo de que o produto é realmente necessário” 

(CONSUMO SUSTENTÁVEL [...], 2005).

Para  Lazzarinni  e  Gunn  (2002),  a  consciência  do  consumidor  precisa  ser 

suficientemente modificada; os consumidores precisam ser convencidos de que, ao fazerem 

suas compras, de acordo com seus hábitos, “estão de fato, exercendo uma responsabilidade 

39Disponível em <www.akatu.org.br>, Acesso em 10 de outubro de 2006. 
40PIBERNAT, O. Ecologia y entropia sígnica del objeto. Tipográgica. ano x, n. 30, p- 38-40, 1996. 
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social, política e moral que vai além de seus interesses particulares.”

Sobre as possibilidades de educar-se a população, segundo Souza (1976) “[...] resta 

saber se um povo ‘educado para o consumo’,  sempre instigado e excitado a comprar em 

função da moda, abandonando critérios racionais e lógicos de escolha, [...] pode ser reeducado 

e adquirir hábitos favoráveis à melhoria da qualidade do meio ambiente [...]”

2.3.4 A Embalagem e o consumo

A embalagem pode ser considerada um símbolo, um ícone da sociedade de consumo. 

Por isso, é  adequada como objeto de estudo sobre o consumo.

Silva  (2000)  lembra  ser  atualmente  uma  das  principais  funções  das  embalagens 

diferenciar produtos similares e substituíveis entre si. “O embelezamento da mercadoria, que 

é enfeitada [ou queira-se, enfeitiçada], visa convencer o consumidor a reconhecer-se nela....”. 

Esse embelezamento da mercadoria refere-se à embalagem.

Pinatti (1999) diz que esse processo de embelezamento começou a ser utilizado nos 

EUA, sociedade considerada extremamente de consumo, a partir dos anos 20, com o tema 

good design,  good business.   Era a  solidificação da  Era do Consumo.  Vê-se,  portanto,  a 

fundamental importância da embalagem nesse processo.

Sobre o papel da embalagem no mecanismo de consumo, Silva (2000) usa frases e 

expressões muito interessantes e que sintetizam sua função de vender e manter o processo de 

consumo atuante: a embalagem tem a “capacidade de personificar o novo; de tornar novo o 

velho; de diferenciar para confundir; de diferenciar para disfarçar; afinal “alguém precisa dar 

a impressão de que tudo muda rapidamente”, pois a “monotonia, chatice de um cotidiano 

tenso e degenerador precisa ser disfarçada.” O autor denomina a embalagem de forma muito 

representativa da realidade como lubrificador da comercialização.
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Também Souza et al. (1976) abordam a questão:  “[...] vale a pena pensar no quanto se 

investe no lançamento do mesmo sabonete 'agora com nova embalagem' [...]” 

Essa função da embalagem tem sido a mais explorada pelos designers brasileiros, sob 

imperativos do mercado. Ainda sobre a importância da embalagem para o mercado tem-se em 

Farina  (1990)41 apud  Strehlau  (1996),  que  pesquisas  em supermercado  indicaram ser   a 

compra por impulso  maior do que a compra planejada. O consumidor chega a comprar o 

dobro do que tinha previsto inicialmente. Strehlau (1996) chama a atenção para a importância 

da  embalagem  no  processo  de  compra.  A  velocidade  com que  os  olhos  do  consumidor 

passeiam por uma gôndola de supermercado é de 100Km/h, ou seja, a embalagem tem que 

chamar sua atenção em um curto espaço de 12 milésimos de segundo, e a decisão de levar o 

produto para casa é de apenas 4 segundos42. Outros dados da autora são coerentes com estas 

observações: 66% das compras efetuadas são realizadas por impulso; 60% dos consumidores 

dizem se deixar influenciar pela embalagem nessa compra por impulso.

2.3.5 Dificuldades para a sustentabilidade

As informações até aqui reunidas e as considerações feitas apontam dificuldades para 

se redirecionar o desenvolvimento rumo à sustentabilidade. Uma das principais dificuldades 

está  no  desconhecimento  do  que  seria  uma  sociedade  sustentável,  já  que  os  parâmetros 

condutores  dessa  nova  direção  nem  são  totalmente  claros,  nem  suficientes  para  se 

contraporem, na prática, ao modelo vigente. 

Entre as  dificuldades  citadas por SMA (2002) estão: 

• característica  da  sociedade  atual:  há  enormes  diferenças  entre  os  níveis  de 

consumo, entre países e dentro dos países, como é o caso, por exemplo, do Brasil; 

41FARINA, Psicodinâmica das cores em comunicação. São Paulo, Ed. Edgard Blucher, 1990.
42A autora não menciona em que estudo estaria baseado estes dados. A maior parte dos estudos sobre embalagem 
e consumidores está ligado aos profissionais da área de marketing.
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• comportamento  dos  consumidores:  no  perfil  dos  consumidores  verdes,  qual  a 

profundidade da mudança de comportamento?; há falta de informações confiáveis 

sobre processos e produtos;  as informações existentes ainda produzem impacto 

superficial  nos  comportamentos  causadores  de   grandes  problemas  ambientais; 

características culturais e valores estão predominantemente arraigados em modelo 

contrário à sustentabilidade;

• dificuldade de uma agenda comum para as mudanças necessárias;

• as instituições: os mecanismos econômicos e políticos atuais são inadequados para 

enfrentar o problema.

Lazzarini  e  Gunn (2002)  citam a falta  de  produtos  certificados:  “Como instruir  o 

consumidor  a  dar preferência  a  produtos que sejam sustentáveis  do ponto de vista  sócio-

ambiental, se não existe uma forma de identificar esses produtos?” e também “como orientar 

o consumidor a  separar os materiais recicláveis do seu lixo,  se a maioria  dos municípios 

brasileiros não dispõem de coleta seletiva de lixo?”. 

Hábitos de compra mais verdes dependem de os consumidores encontrarem fontes de 

utilidade adicional nos produtos que se dizem ecológicos, ou seja, os consumidores devem 

perceber maior vantagem na compra desses produtos (PALHARES, 2003).  

Manzini  e  Vezzoli  (2002)  chamam  esta  mudança  de  cultura  em  direção  à 

sustentabilidade, através da aceitação das pessoas, de transição por escolha, que só poderá ter 

lugar se um grande número de pessoas reconhecer, na própria transição, uma oportunidade 

para melhorar o seu grau de bem estar. Para isso é necessária uma mudança nos juízos de 

valores e critérios de qualidade que interpretam a noção de bem-estar. 

Segundo Lazzarini e Gunn (2002), o consumidor pode estar disposto  a dar passos 

simples  que  beneficie  o  meio  ambiente,  mas pode não estar  disposto,  ou impossibilitado 

economicamente, de tomar atitudes mais consistentes;  de fazer mudança no estilo de vida 
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básico. 

Os  consumidores  parecem  dispostos  a  comprar  produtos  com  alguns  benefícios 

ambientais,  como detergentes sem fosfato,  papel  reciclado, mas não a mudar realmente o 

estilo de vida. Esta resistência na mudança do estilo de vida pode ter a ver com os benefícios 

serem mais identificados  como coletivos “[...]  envolvem  interesses  difusos e  ganhos não 

particularizados” (GIACOMINI FIHLO, 2004)

Robins  e  Roberts  (1998)  citam,  entre  as  dificuldades,  a  própria  sensação  da 

abrangência  das  mudanças  necessárias  e  do  desafio  que  isso  representa.  Essas  mudanças 

imprescindíveis   não  irão  ocorrer  sem  mudanças  chaves  nas  políticas  públicas,  no 

planejamento  de  custos.  Para  os  autores,  são  necessárias  taxas  ecológicas  para  motivar 

impulsos iniciais mais definidos para as alterações necessárias.

2.3.7 Considerações sobre o consumo

Os impactos ambientais e sociais do modelo adotado já se fazem notar há bastante 

tempo, embora as atitudes em sentido da sustentabilidade continuem ocorrendo lentamente, 

ficando geralmente na discussão de caminhos, modelos, idéias. 

 O  papel  do  consumo  na  prevenção  de  resíduos  tem  a  ver  com  as  escolhas  de 

consumo, consciência cívica, mudanças de valores [interesses difusos e não só individuais], 

novas posturas. A pressão sobre governos para desenvolvimento e implementação de políticas 

públicas e sobre empresas para uma nova postura, assim como a introdução da dimensão 

ambiental  nas  suas  decisões  de  desenvolvimento  de  produtos,  também  dependem  da 

existência de consumidores que tenham a qualidade ambiental como uma necessidade.
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2.4  ABORDAGEM  SOBRE  A  PRODUÇÃO  COM  VISTAS  ÀS  PREVENÇÃO  DE 

RESÍDUOS: O PROJETO DOS PRODUTOS

As empresas encontram-se em diversos graus de comprometimento quanto às questões 

ambientais:  no  grau  de  comprometimento  mais  baixo  estariam  as  empresas  que  adotam 

estratégia reativa, caracterizando-se por possuir um planejamento a curto prazo e visando, 

quando  muito,  a  adequação  à  legislação  ambiental  vigente;   no  mais  alto  grau  de 

comprometimento encontram-se as empresas proativas,  adotando medidas que vão além da 

legislação, através de um planejamento a longo prazo (KINLAW, 1997). Estas últimas vêem 

nas questões ambientais oportunidades e desafios e não apenas empecilhos e custos, como as 

do primeiro caso. São também estas empresas proativas as mais inovadoras, não só quanto as 

questões  ambientais,  como  também  no  que  se  refere  aos  vários  aspectos  da  cultura 

empresarial. 

Giacomini Filho (2004) chama as empresas que fazem das questões ambientais sua 

temática principal de ecoempresas e os negócios ambientais de econegócios.

O surgimento e aprimoramento dos Sistemas de Gestão Ambiental  [SGAs] reflete a 

preocupação sobre as conseqüências ambientais da própria sociedade em que as empresas 

estão  inseridas.  Dentro  desse  contexto,  as  normas  da  série  ISO  14000  aparecem  como 

importante auxílio para o desenvolvimento de SGAs eficientes, na medida em que definem os 

seus elementos básicos e oferecem ajuda para sua implementação e aprimoramento. 

Dentro da evolução da gestão ambiental na indústria, e como parte muito importante 

desta, tem-se um desenvolvimento da gestão e gerenciamento de resíduos. Não poderia ser de 

outra forma, já que a geração de resíduos é um dos principais problemas ambientais de uma 

indústria (CAPELINI, 1999).
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Dentro  dessa  evolução,  surgem  vários  novos  conceitos  no  ambiente  empresarial: 

prevenção da poluição, prevenção de resíduos, produção mais limpa, produção limpa etc.

Prevenção de resíduos é definida pela  US EPA  como “uma ação que reduz a geração 

de resíduos nas suas fontes, que de outra maneira seriam lançados no ar, terra ou água” (PPW, 

199343 apud CAPELINI, 1999). 

Dentro das formas de prevenção da poluição e prevenção de resíduos está a integração 

de seus conceitos na fase de desenvolvimento e projeto dos produtos. 

2.4.1 Inovação e meio ambiente

A globalização, ao constitur  um ambiente de rápidas mudanças e forte concorrência, 

coloca as empresas  diante de novos desafios para se manterem no mercado. A busca contínua 

por  inovações  em  produtos  e  processos  é  uma  característica  desse  ambiente.  Conforme 

Bonsiepe (1997), se “anteriormente era viável a inovação como um caso excepcional, hoje se 

deve produzir inovação permanentemente.” 

O  desenvolvimento  de  novos  produtos  é  de  fundamental  importância  para  a 

competitividade das empresas; é, segundo Moura (2002:29), “[…] uma das três atividades 

vitais de uma empresa que queira perdurar no mercado”, ao lado do planejamento gerencial e 

da melhoria de processos. Para o autor, “o produto que está sendo desenvolvido hoje é que 

determinará o grau de êxito [ou fracasso] que a empresa terá amanhã [...]; o que pode ser feito 

nas fases de manufatura e marketing depende grandemente da forma como foi concebido o 

produto e de como foram configuradas as tecnologias que o implementaram.”

Essa  busca  contínua  por  inovação  acaba  forçando  as  empresas  a  mudar  seus 

43 Pollution Prevention Workgroup-PPW.  Waste minimization for metal finishing industry. San Francisco, 
CERI, 1993.
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parâmetros  de  planejamento,  do  curto  e  médio  prazo,  para  o  longo  prazo,  pois  o 

desenvolvimento  de  produtos  inovadores  está  intrinsecamente  ligado  ao  planejamento  do 

futuro, embora, como vemos em Moura (2002), ainda haja muita resistência das empresas 

para esta  mudança.  Este  planejamento em longo prazo é  altamente favorável  às questões 

ambientais, que muito foram prejudicadas pelo imediatismo dos sistemas produtivos.

No  contexto  brasileiro,  as  incipientes  mudanças  em  direção  a  um  ambiente  de 

inovação podem ser  observadas  nos  resultados  obtidos  com a  pesquisa   A Indústria  e  a  

Questão Tecnológica, realizada em 2001 pela Confederação Nacional da Indústria [(CNI) e 

pela Financiadora de Estudos e Projetos [FINEP], com 531 empresas de diversos setores. O 

objetivo foi  conhecer os caminhos, as dificuldades e os desafios que as empresas brasileiras 

têm encontrado em suas estratégias de desenvolvimento tecnológico. Essa pesquisa aponta 

para  uma  redefinição  de  prioridades  e  maior  conscientização  da  importância  do 

desenvolvimento  tecnológico  como estratégia  de  competitividade.  Quase  a  totalidade  das 

empresas  investigadas  reconhecem  a  inovação  como  estratégica  para  os  seus  negócios, 

embora nem todas se considerem capacitadas para tal.  A introdução de novos produtos, a 

maior eficiência na fabricação e, em especial, a abertura de novos mercados são indicadas 

como fundamentais para o sucesso das empresas. A melhoria da qualidade dos produtos é 

apontada  como  o  principal  objetivo  das  empresas  brasileiras  para  implementar  as  suas 

estratégias de desenvolvimento tecnológico (CNI&FINEP, 2002). 

Juntamente com a busca contínua por inovações, as questões ambientais, cada vez em 

um  nível  de  profundidade  maior,  são  um  desafio  para  as  empresas.  As  mudanças  na 

sociedade, e conseqüentemente nos consumidores, impõem um novo conceito de qualidade 

para os produtos, incluindo a qualidade ambiental, que passa ou tende a ser primordial para o 

desenvolvimento de inovações em produtos e processos. 
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2.4.2 Importância da prevenção de resíduos no desenvolvimento de produtos

Quanto  a  necessidade  das  preocupações  ambientais  serem  consideradas  nas  fases 

anteriores  ao  processo  produtivo,  Backer  (1995)  lembra  que  a  atividade  de  pesquisa  e 

desenvolvimento de uma empresa tem um impacto bem maior que as demais atividades, pois 

é  nesta  fase  “que  está  o  longo  prazo,  e  por  conseguinte  o  compromisso  com as  futuras 

gerações.”  Da  mesma  forma,  as  atividades  projetuais  definem  grande  parte  do  impacto 

ambiental associado a produtos e processos.  A prevenção de resíduos, quando incorporada ao 

projeto do produto, é mais efetiva, pois possibilita  uma análise dos impactos durante  todo o 

ciclo de vida do produto, complementando as práticas de prevenção dentro do processo, em 

busca da eco-eficiência.

Para atingir a eco-eficiência devem ser consideradas três amplitudes de abordagem 

(FIKSEL, 1996): 

 Processos  limpos [Cleaner  processes]:  modificações  nos  processos  de  produção e  em 

tecnologias para gerar menos poluição e resíduos, assumindo que as definições do produto 

já estão fixas;

 Produtos limpos [Cleaner products]: modificações nos projetos dos produtos para a menor 

geração de poluição e resíduos, em todo o ciclo de vida do produto. Uma vez que os 

processos fazem parte do ciclo de vida do produto, essa abordagem inclui os processos 

limpos;

 Uso  sustentável  de  recursos:  modificações  no  sistema  de  produção  como  um  todo, 

incluindo as relações com os consumidores e fornecedores, para um menor consumo de 

energia e recursos. Essa abordagem inclui as duas anteriores, uma vez que são uma forma 

de reduzir o consumo de recursos, como pode ser visto na Figura 9.

92



Figura 9: Abordagens para alcançar a eco-eficiência.
Fonte: Fiksel, 1996, p.50.

Além de ser mais eficaz agir nas fases iniciais do projeto, torna-se mais fácil unir 

vantagens econômicas às ambientais. Sobre isso, Ramos (2001) comenta que cerca de 80% 

dos custos de  um produto,  considerando todo o seu ciclo de  vida,  são fixados durante  o 

projeto, e Camous (1997)44 apud Ramos (2001) considera que o mesmo ocorre com os custos 

ambientais dos produtos. 

Apesar  de  grande  parte  dos  impactos  ambientais  serem  determinados  na  fase  de 

projeto,  os  critérios  ambientais  não  costumam  ser  considerados  nas  fases  iniciais  deste, 

quando a prevenção poderia ser mais eficaz. Segundo Keoleian e Menerey (1993), a prática 

de esperar até o fim do projeto para pensar sobre as questões ambientais reflete as práticas do 

passado, focadas no controle de fim de tubo e no projeto do processo, ao invés do projeto do 

produto. Contudo, mesmo com a resistência que ainda enfrenta,  a introdução de cuidados 

44 CAMOUS, R. C. Ecodesign. Mesa Redonda na "Université du Québec a Montréal", 20/03/1997.
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ambientais nos projetos de produtos já se apresenta como uma tendência de mercado.

2.4.3 Conceitos sobre projeto do produto e interface com o meio ambiente

De acordo com Peixoto (2003:29) 

[…]  o  desenvolvimento  de  produto  é  uma  seqüência  de 

processamento  de  informações,  logicamente  ordenadas  e  inter-

relacionadas,  que  transforma  os  dados  originais  do  mercado,  as 

oportunidades  tecnológicas  e  as  idéias  sobre  novos  produtos  em 

informações  necessárias  para  sua  produção,   aqui  incluindo  a 

preparação  para  fabricação,  comercialização,  entrega  e  assistência 

técnica.

Este  processo  inclui  um  conjunto  de  etapas  pré-determinadas,  em  que  cada  uma 

consiste em um conjunto de atividades prescritas, paralelas e interfuncionais. A cada uma, os 

resultados das precedentes são analisados/revisados, baseados em critérios pré-determinados. 

Os resultados dessas revisões são as saídas de cada estágio, os quais normalmente incluem 

uma decisão do tipo passa/não passa, um nível de prioridade, alocação de recursos, planos de 

ação, programações e decisões para o próximo estágio (OZER, 2003).

As fases do projeto de produtos industriais são, de acordo com Back (1983): estudo de 

viabilidade, projeto preliminar, projeto detalhado, revisão e testes, planejamento da produção, 

planejamento  do  mercado,  planejamento  para  consumo  e  manutenção  e  planejamento  da 

obsolência. 

Na análise de viabilidade, são identificadas as necessidades dos consumidores. Um 

projeto deve ser iniciado quando houver uma necessidade, real ou hipotética, a ser atendida; 

um projeto, mesmo com viabilidade técnica, pode resultar em um fracasso se não for baseado 

nisso.  De acordo com Back (1983),  a  necessidade é  difícil  de ser  determinada,   mas um 

análise cuidadosa do mercado potencial, tendências sociais, gostos individuais e aspirações 

nacionais subsidiam a identificação das necessidades. Ainda nessa fase, são explorados os 
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problemas gerados pelas necessidades. A seguir concebe-se um conjunto de soluções para 

esses problemas,  que são  avaliadas  através de  estudo da viabilidade física,  econômica  e 

financeira. A saída dessa fase é um conjunto de soluções úteis, com que se inicia a fase de 

projeto preliminar, que tem como objetivo “[…] estabelecer qual das alternativas propostas 

apresenta a melhor concepção para o projeto” (BACK, 1983:16). Para isso, as alternativas são 

submetidas  a  avaliação  de  ordem  de  grandeza,  segundo  critérios  pré-estabelecidos.  A 

alternativa selecionada é ainda submetida a uma avaliação mais detalhada, sob o aspecto das 

características específicas requeridas e do comportamento dos parâmetros a serem avaliados 

ao longo do tempo. 

Na próxima fase, a do projeto detalhado, “[…] cada exploração numa larga escala 

deve chegar ao fim, e deve ser feita uma decisão final sobre uma determinada concepção para 

o  projeto […]” (BACK,  1983:17);  ou seja,  nesta  fase  grande  parte  das  decisões  já  estão 

tomadas.  Por  isso,  é  primordial  que os  aspectos ambientais  sejam considerados nas  fases 

iniciais dos projetos, quando ainda há uma amplitude maior de opções.

De acordo com Ozer (2003), o processo de desenvolvimento de produto não deve ser 

uniforme, uma vez que cada empresa e produto tem suas características particulares e também 

porque há diferentes graus de inovação de produtos.

Os projetos podem ser incrementais, quando os produtos e processos resultantes  são 

híbridos ou melhorados a partir dos existentes; radicais, quando os produtos e processos não 

podem  ser  considerados  uma  evolução  dos  anteriores;  de  próxima  geração,  quando 

representam uma grande evolução no produto ou processo, mas não o bastante para serem 

considerados totalmente novos (PEIXOTO, 2003). Back (1983) adota a seguinte classificação 

para os  projetos: projetos  por  evolução,  como aqueles  em que  as  descobertas  científicas 

possibilitam uma melhoria nos modelos anteriores, e projetos por inovação, como aqueles em 

que há um rompimento com as práticas tradicionais. O autor lembra que os do primeiro tipo 
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envolvem riscos bem menores, devido ao conhecimento do desempenho do modelo anterior. 

Embora  o  desenvolvimento  de  novos  produtos  seja  um  dos  principais  fatores  de 

competitividade  das  empresas  no  mundo  atual,  é  uma  atividade  que  envolve  riscos. 

Principalmente nos estágios iniciais, há muita incerteza e requer uma abrangente coleta de 

informações  técnicas  e  de  mercado,  que  envolve  a  colaboração  de  diferentes  pessoas  de 

dentro  e  fora  das  empresas  (OZER,  2003).  Pugh  (1991)  oferece  uma  dimensão  da 

complexidade das atividades envolvidas no desenvolvimento de um produto, quando diz que 

os  produtos  são  constituídos  de  componentes  tecnológicos  e  não  tecnológicos  e  que  são 

necessários especialistas de diversas disciplinas para fornecer os  inputs  requeridos, em um 

conjunto geralmente único para cada produto. Para que um produto tenha sucesso no mercado 

é preciso que haja uma integração entre os projetos parciais desses componentes, no que Pugh 

(1991) chama de  Projeto Total [Total Design]. Fiksel (1996) concorda com a necessidade de 

integração  e  descreve  um  processo  chamado  de  desenvolvimento  integrado  do  produto 

[integrate product development], como um processo em que todos os grupos funcionais da 

empresa  devem estar  envolvidos  no  desenvolvimento  do  projeto,  para  o  entendimento  e 

resolução dos problemas de qualidade, manufaturabilidade, confiabilidade, meio ambiente e 

segurança. Em contraste com o projeto em que cada grupo trabalha isoladamente sobre um 

aspecto  do  projeto,  nos  métodos  mais  avançados  de  projeto,  em  que  os  participantes 

trabalham juntos formando uma só equipe, os problemas entre as diversas disciplinas podem 

ser reduzidos, aumentando a qualidade do produto, reduzindo o tempo de projeto e os custos 

associados (KEOLEIAN e MENEREY, 1993).  Desde que a  performance ambiental  é um 

componente  da  qualidade  total,  o  projeto  para  o  meio  ambiente  é  um  componente  do 

desenvolvimento integrado do projeto (FIKSEL, 1996).

Keoleian e Menerey (1993:2) citam uma experiência vivida pela empresa 3M, para 

exemplificar  como a falta  de integração no projeto pode trazer  problemas e  aumentar  os 

96



custos. Na década de setenta, a empresa 3M projetou um extintor de incêndio para cabine de 

um avião. O produto funcionou bem, mas não obteve a permissão da US EPA [Environmental 

Protection Agency] porque era prejudicial a peixes e outras formas de vida aquáticas. Em uma 

semana, os cientistas da empresa identificaram o componente químico tóxico do primeiro 

projeto e encontraram um substituto que era bem menos prejudicial. O novo produto era tão 

eficiente quanto o primeiro e tinha menor custo de produção. Se os especialistas ambientais 

tivessem participado na fase de projeto, o problema com o órgão ambiental teria sido evitado, 

além  dos  custos  e  tempo  para  os  acertos  no  segundo  produto.  O  programa  Pollution 

Prevention Pays da 3M teve início devido a esta experiência, confirmando o espírito inovador 

da empresa. 

A  introdução  das  questões  ambientais  nos  projetos  dos  produtos  pode  ser  feita 

utilizando-se as metodologias de projeto tradicional, integrando os requisitos ambientais nas 

fases iniciais de projeto, juntamente com outros referentes a performance, custos, questões 

sociais e critérios legais. 

Fletcher e Goggin (2001) chamam a atenção para o fato das questões ambientais não 

serem novas aos profissionais de projeto. Em muitos sentidos, o reconhecimento do papel do 

projeto  para  a  criação  de  formas  mais  sustentáveis  de  vida  e  trabalho  é  um reflexo  da 

ampliação das preocupações e das questões que são cada vez mais aceitas como influentes no 

trabalho de projetistas. Esta extensão do espaço do projeto é evidenciada pelo deslocamento 

de  projetos  voltados  ao  ambiente  circunscrito  à  fase  de  fabricação, às   questões  como 

eficiência energética e reciclagem, aos projetos para todo o tempo de vida de um produto, à 

inovação funcional  e a integração de novos conceitos dentro de sistemas de prestação de 

serviços. Bonsiepe (1997:90) concorda com os autores ao afirmar que “[...] seria injusto negar 

as tentativas dos  designers de repensar o  design numa perspectiva ecológica. Os  designers 

começaram a tratar, de maneira crescente, dos problemas da eliminação do lixo, do uso da 
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energia solar para aquecimento de água, e do uso do material reciclado. Começaram também 

a preocupar-se com os perfis energéticos dos produtos.” Contudo, embora não se possa negar 

as afirmações dos autores, uma simples observação nos produtos comerciais pode demonstrar 

que os requisitos ambientais ainda estão longe de fazer parte integrante da grande maioria 

desses. E como visto em item precedente, o design tem focado a função vender dos produtos, 

principalmente no caso das embalagens.

Pode-se perceber, no entanto, uma tendência a mudanças nas atividades projetuais. De 

acordo com Ramos (2001), uma das maiores motivações para um projeto de produtos mais 

ecológico é o surgimento de normas internacionais com recomendações de como as empresas 

devem  proceder  para  contribuir  com  a  melhoria  da  qualidade  ambiental,  diminuindo  a 

poluição  e  integrando  o  setor  produtivo  na  otimização  do  uso  dos  recursos  ambientais. 

Também o surgimento de leis mais restritivas, que ampliam a responsabilidade do produtor 

pelos resíduos pós-consumo, contribui para isso, principalmente nos países europeus.

As mudanças no âmbito do design devem-se também à ampliação da visão sobre os 

impactos ambientais das atividades humanas, e da percepção de como a área de design tem 

uma grande parcela de responsabilidade por essa situação. Conforme Alcantara (2003), “[…] 

a  construção do conhecimento e  produção de design têm implicado em aspectos  como o 

desenvolvimento  de  uma  cultura  materialista  que  promove  a  produção  e  o  consumo  em 

abundância.” 

Segundo  Branco  (1990),  “sempre  constituiu  uma  importante  regra  econômica  a 

máxima durabilidade dos produtos, isto é, a possibilidade de seu uso prolongado. Era isso que 

definia antigamente a qualidade de um produto.” Essa regra foi substituída, segundo o autor, 

pela  associação  da  qualidade  à  apresentação  do  produto:  “produtos  de  qualidade  inferior 

passaram a ser consumidos em grande quantidade simplesmente porque tinham forma mais 

atraente ou eram embalados em caixas e envoltórios bonitos.” Inaugurou-se assim a era da 
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descartabilidade, com seus conseqüentes impactos ambientais. E as atividades projetuais têm 

sido, em grande parte, uma ferramenta para promover e manter esse estado de coisas. Sousa 

(2000), citando Fry (1999)45, resume essa ligação entre as atividades projetuais e os impactos 

ambientais com a frase: “se somos insustentáveis, é pelo design”.

Para  Alcantara  (2003),  a  partir  da  percepção  da  necessidade  de  mudança  e  da 

responsabilidade  das  áreas  projetuais  em  relação  à  alteração  dos  parâmetros  para  o 

desenvolvimento  de  produtos,  propõe-se  atualmente  um  novo  modelo  de  produção  e 

consumo, em que os valores sociais encontrem-se baseados no equilíbrio entre a produção 

humana  e  o  ambiente  natural.  Para  Bonsiepe  (1997),  o  surgimento  de  uma  nova  ética 

ambiental, com a mudança da concepção de meio ambiente, implica também  em uma nova 

ética do design, no surgimento de novos padrões profissionais para os projetistas, em direção 

a um design ecologicamente compatível.

As  atividades  projetuais  estão  fortemente  ligadas  ao  planejamento  do  futuro. 

Conforme Krippendorff46 (2000) apud Alcantara (2003:40), a atuação do design “[…] sempre 

esteve  voltada  para  a  descoberta  e  concretização  das  necessidades  humanas,  criando-as 

inclusive.  Segundo o autor,  o  design deve estar  muito  mais  interessado no que pode  ser 

alterado, focando no que ainda não existe, portanto, no que ainda não é observável.” Bonsiepe 

(1997:16) confirma, afirmando que “O futuro é o espaço do  design: o passado já passou e 

portanto está excluído de atos projetuais.” Seu objetivo é a realização de futuros desejáveis. 

Disso, Alcantara (2003:40) conclui que a atuação do design “[…] seria imprescindível para o 

novo contexto onde se esperam inovações em que o equilíbrio ambiental seja considerado.” A 

própria  noção  de  progresso  no  design e  do  que  deve  ser  considerado um “bom  design” 

necessita  do  estabelecimento  de  um novo  critério,  que  acompanhe  a  evolução  do  que  é 

apropriado  na  atualidade,  uma  vez  que  o  design deve  estar  envolvido  com  as  questões 

45 FRY, Tony. EcoDesign Foundation. http://www.edf.edu.au/nov1999.
46 KRIPPENDORFF, Klaus. Design centrado no ser humano: uma necessidade cultural. In: Estudos em Design. 
v.8, n.3 (maio), 2001. Rio de Janeiro: Associação de Ensino de Design do Brasil. p. 87-98. 112p.
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contemporâneas,  e  o  que  é  adequado em uma época  não  é  necessariamente  em outra,  e 

lembrando que é uma atividade profundamente ligada à inovação (WALKER47, 2002 apud 

ALCANTARA, 2003).

 

2.4.4 Termos utilizados na integração das questões ambientais no projeto dos produtos

Dentro da nova necessidade de adequação dos produtos segundo critérios ambientais, 

surgem vários  termos  como projeto  verde  [green  design],  projeto  para  o  meio  ambiente 

[design for environment] e  ecodesign ou  design  ecológico. Muitas vezes esses termos são 

utilizados como sinônimos.  

 De acordo com Manzini (1990)48 apud Sousa (2000:121) ecodesign pode ser definido 

como  “uma  atividade  de  design  que  visa  ligar  o  que  é  tecnicamente  possível,  ao 

ecologicamente  necessário,  de  modo  a  criar  novas  propostas  cultural  e  socialmente 

aceitáveis.”  Outra  definição  para  o  termo  é  dado  por  Manzini  e  Vezzoli  (2002:17): 

“Ecodesign é um modelo projetual ou de projeto [design], orientado por critérios ecológicos.” 

Para  Pinatti  (1999)  o  termo pode  ser  visto  como uma evolução  do  termo  green  design, 

diferindo desse por ter um sentido mais amplo, dentro de uma visão holística de ciclo de vida 

do produto, enquanto que o green design, tem o foco apenas nas etapas de uso e descarte do 

produto.

O projeto para o meio ambiente é definido por Pinatti (1999:154) como “um processo 

de  design em que  os  atributos  ambientais  de  um produto  -  capacidade  de  ser  reciclado,  

desmontado,  mantido  e  reusado  -   são  tratados  mais  como  objetivos  do  que  como 

recomendações.”  É  um  conjunto  de  práticas  de  projeto,  com  o  objetivo  de  desenvolver 

47WALKER, S. The cage of aesthetic convention: stasis in industrial design and the necessity of the avant-garde. 
In:  The  Design  Journal:  an  international  refereed  journal  for  all  aspects  of  design.  Inglaterra:  Ashgate 
Publishing Company, v. 5, Issue 2, p. 3-7, 2002.

48 MANZINI,  E.  Limits  and  possibilities  of  ecodesign.  Projeto  Produto  Ambiente.  EPI  Consultoria  e 
Planejamento Ltda. Curitiba, agosto, 1990.
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produtos ecoeficientes,  considerando de forma sistemática as performances ambientais,  de 

saúde e segurança, em todo o ciclo de vida (FIKSEL, 1996), incluindo estas nas definições da 

função e especificações dos produtos (PRATES, 1998). Integra o critério ambiental com os 

critérios tradicionais de custos, desempenho, cultural e legal e técnicos. 

Alcantara (2003:38) chama a atenção para o problema das terminologias na inserção 

das questões ambientais, no âmbito do ensino em  design, mas que pode ser estendido para 

outras atividades projetuais, lembrando que pode levar a uma idéia restritiva. “[…] No caso 

do  ecodesign,  pode-se  confundi-lo  como  um  tipo  de  produto  especificamente  projetado 

levando em consideração os aspectos ambientais. E não como acontece com a ergonomia, que 

se percebe ser um parâmetro projetual necessário a qualquer produto de  design.”  E ainda 

limitar as questões ambientais a uma parte do desenvolvimento do produto, o que, embora já 

seja  uma  avanço  se  comparado  com  os  métodos  tradicionais  de  projeto,  não  atinge  as 

necessidades frente ao impacto ambiental da atividade de  design (ALCANTARA, 2003). A 

conceituação e a prática do ecodesign é mais desenvolvida na Europa, mas há um crescente 

interesse em todo o mundo (BARBOSA,49 2002 apud ALCANTARA, 2003).

2.4.5 Níveis de atuação do projeto para o meio ambiente

Existem, segundo Manzini  e  Vezzoli  (2002),  quatro níveis  de  interferência  para o 

design  ecológico:  o  redesign  de  produtos  existentes;  o  projeto  de  novos  produtos  que 

substituam os atuais;  o projeto de novos produtos-serviços intrinsecamente sustentáveis;  a 

proposta  de  novos  cenários.  Cada  um  desses  níveis  de  interferência  tem  seu  grau  de 

complexidade correspondente.

49BARBOSA, João Carlos Lutz. Eco-design. In: Anais do V P&D Design. UNB, Brasília, 
2002.
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2.4.5.1 Redesign ambiental de produtos existente

Neste caso os produtos são análogos aos existentes. O foco é na melhoria da eficiência 

global de um produto, considerando seu ciclo de vida, em termos de consumo de matéria e de 

energia, facilidade da reciclagem de seus materiais e a reutilização dos seus componentes 

(MANZINI & VEZZOLI,  2002).  Este  nível  não exige  grandes  alterações  nos  produtos  e 

processos atuais (RAMOS, 2001). As escolhas têm caráter predominantemente técnico e não 

há necessidade de mudança real no estilo de vida (MANZINI & VEZZOLI, 2002), ou seja, no 

modelo  de  produção  e  consumo  adotado.  A  existência  do  consumidor  verde,  como  já 

discutido no item precedente é essencial.

No caso  do automóvel,  por  exemplo,  o  redesign ecológico implicaria  em projetar 

veículos mais econômicos, que lancem menos emissões de substâncias poluentes no ar e com 

componentes recicláveis,  o que já  tem acontecido.  Contudo, como lembra Ramos (2001), 

embora a tecnologia venha tendo sucesso relativo na redução do uso de materiais e energia 

pelos  produtos,  os  resultados  obtidos  são  muitas  vezes  anulados  pela  intensificação  do 

consumo. A atuação deste nível com relação à sustentabilidade é, portanto, mais limitada, 

embora bem mais fácil de ser implementado. 

2.4.5.2 Projeto de novos produtos ou serviços

Neste nível, projetam-se novos produtos e serviços ecologicamente mais favoráveis, 

considerando a necessidade como certa. Ou seja, também não há discussão substancial sobre o 

modelo de produção e consumo. 

A  inovação  técnico-produtiva  pode  ainda  ser  facilmente  implementada,  há  pouca 

mudança  cultural  e  comportamental.  Há  poucas  iniciativas  concretizadas  neste  sentido 
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(MANZINI & VEZZOLI, 2002).

Entraria nesse contexto a inter-relação com o consumo verde, como no caso anterior. 

Os custos envolvidos são mais altos que no nível precedente.

Ramos (2001) cita como exemplo o desenvolvimento de veículo movido à energia 

solar em substituição aos atuais movidos a combustão. Assim como no primeiro nível, o foco 

principal de mudança é tecnológico. 

2.4.5.3 Projeto de produtos e serviços intrinsecamente sustentáveis

Considerando-se  a  demanda  como  potencialmente  variável,  ou  seja,  há  uma 

reavaliação  das  necessidades,  é  oferecida  uma  nova  maneira  de  se  obter  resultados 

socialmente apreciáveis e ambientalmente favoráveis, de modo a superar a inércia cultural e 

comportamental dos consumidores. Para Manzini e Vezzoli (2002), embora haja um risco 

para as empresas no desenvolvimento de novos produtos, sob a perspectiva desse terceiro 

nível de interferência, é este o único que pode levar a soluções realmente sustentáveis.

Um exemplo de  mudança em busca de  cenários mais sustentáveis, citado por Ramos 

(2001),  é a revisão do sistema de transporte,  do foco no transporte individual para o uso 

compartilhado.  Segundo o autor,  o  uso compartilhado dos automóveis  pode melhorar  em 

100% ou mais a ecoeficiência de cada veículo. Para tanto, bastaria uma mudança na forma de 

utilização dos veículos. “O simples aumento de uma para duas pessoas usando cada veículo 

proporcionaria  um ganho dessa  ordem.  Uma melhoria  de  100% na  eco-eficiência  de  um 

produto levaria tempo para ser obtido apenas com o desenvolvimento da tecnologia”, ou seja, 

através dos dois primeiros níveis de interferência citados por Manzini e Vezzoli (2002)
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2.4.5.4 Proposta de novos cenários que correspondam a estilos de vida sustentáveis

Neste  nível  exigem-se  mudanças  radicais  que  dependem  de  transformações  na 

sociedade.  Há  a  necessidade  de  promoção  de  novos  critérios  de  qualidade  que  sejam 

ambientalmente sustentáveis, socialmente aceitáveis e culturalmente atraentes (MANZINI & 

VEZZOLI, 2002). Dentro desses aspectos entraria a interface com o consumo sustentável.

Na atualidade, quase exclusivamente os dois primeiros níveis têm sido aplicados nas 

atividades projetuais.  Mas Manzini e Vezzoli  (2002) lembram que, embora úteis,  não são 

suficientes para atingir a sustentabilidade ambiental. Este quarto nível ainda está na fase do 

desejo, da  utopia,  assim como o consumo sustentável. Nenhum exemplo poderia ser citado 

neste caso.

2.4.5.5 Observações sobre a sustentabilidade ecológica 

Sousa (2000:118) define sustentabilidade ecológica como 

[…]  um  relacionamento  entre  sistemas  econômicos  dinâmicos  e 

sistemas  ecológicos  maiores  e  também  dinâmicos,  embora  de 

mudança mais lenta, em que:

 a vida pode continuar indefinidamente;

 os indivíduos podem prosperar;

 as culturas humanas podem desenvolver-se; mas

 os resultados das atividades humanas obedecem a limites para 

não  destruir  a  diversidade,  a  complexidade  e a  função do 

sistema ecológico de apoio à vida.”

Sachs50 apud Sousa (2000) considera cinco dimensões para a sustentabilidade: a social, 

a econômica, a ecológica, a espacial e a cultural.  Villas Boas (1994)51 apud Sousa (2000) 
50 SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI. Studio Nobel. FUNDAP. São Paulo. 1993.
51 VILLAS BÔAS, R.C. Sustainable development and the advanced materials: the Brazilian case. Final Report. 
IDRC/CRDI – CETEM/CNPq. 1994.
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inclui   ainda  uma outra  dimensão,  a  político-institucional.  Considerando  que  todas  essas 

dimensões  são  interdependentes,  percebe-se  que  as  mudanças  necessárias  em  rumo  a 

sustentabilidade são complexas. Para Manzini (1990) apud Sousa (2000) a solução estratégica 

para  o  projeto  na  resolução  do  problema  ambiental  está  na  intervenção  no  sistema  de 

produção e  consumo,  o  que  inclui  todas  as  dimensões  citadas  acima,  o  mais  a  montante 

possível.  Quanto mais profundas as mudanças,  mais consistentes;  porém, mais difíceis de 

serem implementadas.

2.4.6 Possibilidades e limitações de atuação do projetista

As observações anteriores permitem perceber que a atividade de  design tem ampla 

ligação  com o  futuro  (BONSIEPE,  1997).  “Exige  constante  observação  à  frente”,   daí  a 

necessidade de se considerar os aspectos sociais, culturais e econômicos de quando o produto 

for realmente utilizado, sendo necessário ao projetista prever os impactos das mudanças nos 

projetos (BACK, 1983). Neste sentido há uma ampla gama de possibilidade de atuação do 

projetista. 

Considerando os níveis de interferência do design, segundo Manzini e Vezzoli (2002), 

o foco principal  de atuação do  design ainda é o  redesign de produtos,  com melhoria  em 

termos de gastos  energéticos e  seleção de materiais.  Há,  ainda,  um amplo campo para a 

atuação do projetista nos níveis cada vez mais complexos. Para isso, no entanto, segundo 

Alcantara (2003), há a dependência de informações, descobertas tecnológicas adequadas e  de 

vontade de mudança estrutural.  

Embora  reconheçam  as  amplas  responsabilidades  e  possibilidades  da  atuação  do 

projetista na construção de um futuro sustentável, Manzini e Vezzoli (2002) lembram que há 

limitações consideráveis para essa atuação:  o projetista  pode oferecer soluções,  contribuir 
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para o aumento do número de alternativas, mas não tem a legitimidade  e os instrumentos que 

obriguem ou convençam a mudança de comportamento. O projetista tem que atuar em relação 

às demandas dos sistemas econômicos e sociais existentes. As possibilidades de reorientação 

dos sistemas de produção e consumo através da atividade projetual depende da existência de 

uma  demanda  [explícita  ou  latente]  por  valores  positivos  de  qualidade  ambiental  na 

sociedade, cabendo ao projetista identificá-las e utilizá-las na criação de novos produtos e 

serviços.   Vários  outros  atores,  empresas,  consumidores  e  instituições  públicas  têm 

responsabilidade para que as mudanças necessárias realmente se efetuem. 

Entre as dificuldades que a prática do design ecológico tem encontrado citam-se a falta 

de motivação, quando os benefícios não são facilmente observáveis ou fogem ao ambiente das 

empresas em que os produtos são projetados, e a dificuldade na obtenção de dados precisos e 

de modelos adequados para a análise dos impactos. Além disso, é difícil avaliar e comparar 

diferentes classes de requerimentos e escalas de tempo dos elementos que compõem o sistema 

produto (KEOLEIAN & MENEREY, 1993). Outro problema é que a redução de impactos 

totais pode eventualmente aumentar os impactos locais, conflitando com os interesses locais.

Segundo Pinatti (1999), muitas vezes a dificuldade de aplicação do ecodesign está na 

falta de normas e legislação que regulamentem sua implementação, em restrições de  clientes 

e do mercado.

Conforme Fiksel (1996), as empresas pioneiras no desenvolvimento de produtos com 

considerações  ambientais  têm  encontrado  as  seguintes  dificuldades:  os  conhecimentos 

necessários sobre as questões não são comuns em profissionais das atividades projetuais; a 

própria  complexidade  dos  fenômenos  ambientais  dificulta  a  análise;  dificuldade  de 

entendimento e controle dos sistemas econômicos em que os produtos são produzidos, usados, 

reciclados e dispostos.
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2.4.7 - Projeto do ciclo de vida do produto

Em qualquer nível de interferência que o projetista atue, é fundamental que considere 

o ciclo de vida total dos produtos. Se não for assim, as tentativas de elaboração de projetos 

com consideração ambiental  podem apenas deslocar o impacto ambiental do produto para 

outra fase de sua vida, com risco, inclusive, de piorar o problema.

As  fases  do  ciclo  de  vida  de  um produto  consistem em pré-produção,  produção, 

distribuição, uso e descarte. Considerar o ciclo de vida de um produto no projeto é considerar 

as entradas e saídas [inputs  e  outputs - fluxos de matéria, energia e emissões (box 1)] em 

todas essas fases, analisando suas conseqüências sobre o meio ambiente, sistemas econômico 

e social (MANZINI & VEZZOLI, 2002).  Nessa abordagem, todas as atividades ocorridas nas 

fases  do  ciclo  de  vida  de  um produto  são  consideradas  uma só  unidade,  implicando em 

projeto de um sistema-produto. Este é o meio mais lógico de reduzir o impacto ambiental total 

(KEOLEIAN e MENEREY, 1993). 

As Figuras 10 e 11 mostram as fases do ciclo de um produto e as entradas e saídas 

envolvidas.

Box 1: Entradas e saídas envolvidos no ciclo de vida de um produto
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Entradas [inputs]: energia e matérias-primas.

Saídas [outputs]: emissões atmosféricas, efluentes, resíduos sólidos, ruídos, calor, 

vibração, odor.
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Figura 10: Fases do ciclo de vida do produto utilizando como exemplo o automóvel
FFonte: Ramos (2001), p. 85



Figura 11: Entradas e Saídas do ciclo de vida do produto 

Fonte: Ramos (2001), p. 97

A atividade projetual que segue as considerações mencionadas denomina-se projeto do 

ciclo de vida do produto [Life Cycle Design_LCD]. Seu objetivo é reduzir a carga ambiental, 

em termos de entradas e saídas, em todo o ciclo de vida do produto, ou seja, do sistema-

produto, através de uma visão sistêmica. Integra estratégias de prevenção da poluição e de 

conservação  de  recursos  no  desenvolvimento  de  sistemas-produto  de  forma  sustentável 

econômica e ambientalmente. A visão sobre todo o ciclo evita que a poluição seja transferida 

de uma fase para outra. Seu objetivo primário é reduzir os impactos totais e o risco para a 

saúde causado pelo desenvolvimento do produto e seu uso, o que só pode ser alcançado em 

interconexão com outros ciclos de vida (KEOLEIAN & MENEREY, 1993). O projeto do 

ciclo de vida busca: conservação de recursos, prevenção da poluição, eqüidade no uso de 
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recursos ambientais, preservar a diversidade e sustentabilidade dos ecossistemas, manter a 

viabilidade a longo prazo dos sistemas econômicos (KEOLEIAN & MENEREY, 1993).  A 

Figura 12 mostra como se opera a  ligação entre essas metas.

Figura 12: Inter-relações entre as metas do projeto do ciclo de vida.

Fonte: Keoleian e Menerey, 1993, p. 18.

A análise do ciclo de vida (ACV) é uma ferramenta fundamental para o projeto do 

ciclo de vida do produto.  A série ISO 14000, através da norma ISO 14040 - Normas de 

princípios gerais e procedimentos, estabelece os elementos que devem conter uma análise de 

ciclo de vida: definição do objetivo e do escopo do trabalho, análise do inventário, avaliação 

de impacto e interpretação dos resultados (CHECHEBE, 1998). A adoção da análise do ciclo 

de vida, segundo o estipulado nessa norma, é facilitada, em termos de mercado, pelo seu 

reconhecimento e aceitação mundial. 

Essa ferramenta pode ser utilizada com variados objetivos: aprimorar o desempenho 

de produtos e serviços, em apoio às reivindicações de rótulos ambientais, na identificação de 
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impactos ambientais associados a produtos, processos e serviços e na avaliação de projetos 

(PRATES, 1998); auxiliar na tomada de decisão e estabelecimento de prioridades durante o 

projeto  do  produto  e  processos;  avaliar  a  seleção  de  componentes  feitos  de  diferentes 

materiais, na avaliação da performance ambiental, por exemplo para o desenvolvimento de 

indicadores ambientais associados aos produtos (CHECHEBE, 1998). Esta ferramenta pode 

ser usada tanto para melhorar as interfaces com o meio ambiente de produtos, processos e 

serviços existentes [redesign], como em subsídio aos projetos fundamentalmente sustentáveis, 

em direção aos outros níveis de atuação mencionados por Manzini e Vezzoli (2002). Permite 

levantar as conseqüências do  design de produtos sobre o meio ambiente,  a economia e a 

sociedade (EPA, 199452 apud RAMOS, 2001) e identificar as fases em que esses impactos são 

mais significativos, orientando a seleção da estratégia a ser adotada no projeto.

Contudo, Manzini e Vezzoli (2002) lembram que o projeto do ciclo de vida é bem 

mais avançado em termos de definição dos conceitos a serem seguidos do que nas aplicações 

práticas.  A  limitação  da  ACV  como  ferramenta  para  o  projeto  também  contribui  para 

dificultar  sua  aplicação.  Entre  essas  limitações  estão  o  tempo  elevado  que  geralmente  é 

necessário para uma avaliação mais consistente, tempo este incompatível com as necessidades 

de mercado e também a subjetividade dos critérios utilizados na avaliação e priorização dos 

impactos.

Sobre o tempo, Prates (1998) sugere a utilização de uma matriz denominada  Matriz  

de Análise do Ciclo de Vida, que tem como objetivo realizar uma ACV rapidamente, gastando 

“um dia para um produto e uma semana para uma fábrica.” 

PRATES (1998) descreve o processo da seguinte forma: 

Devem ser explicitamente tratados todos os estágios do ciclo de vida do produto em análise: 

Estágio 1: Escolha de Materiais; 

52 EPA - U.S. Environmental Protection Agency. Design for the Environment: Product Life Cycle 
Design Guidance Manual. Maryland : Government Institutes Inc., 1994.
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Estágio 2: Manufatura; 

Estágio 3: Embalagem e Transporte;

Estágio 4: Uso pelo consumidor; 

Estágio 5: Descarte. 

O sistema tem como característica central uma matriz 5 x 5 [Figura 13], em que numa 

dimensão coloca-se o estágio do ciclo de vida e no outro o interesse ambiental. 

Interesse Ambiental
Estágios do 

Ciclo de Vida

Escolha de 

Material

Uso de 

Energia

Resíduo 

Sólido

Resíduo 

Líquido

Resíduo 

Gasoso
Pre-

manufatura

(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5)

Manufatura do 

Produto

(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5)

Embalagem e 

Transporte

(3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5)

Uso do Produto (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5)
Descarte, 

Reciclagem

(5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5)

Figura 13: Matriz de avaliação de ciclo de vida de produto

Fonte: Prates (1998)

Cada estágio é analisado e classificado com a atribuição de um índice variando de 0 

[mais alto impacto] a 4 [menor impacto]. Uma vez realizada a avaliação para cada elemento 

da matrizes, é computada a soma dos valores dos elementos da matriz.

Para o uso na avaliação de projetos que apresentam a matriz como ferramenta para o 

projeto para o meio ambiente [DFE], segundo Prates (1998), depois de realizada a análise, são 

consultados alguns check-lists pré-definidos, com o fim de verificar onde o projeto deve ser 

modificado, buscando-se  atingir a qualidade desejada.
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Outro sistema, descrito por Ramos (2001) e Fiksel (1996), é a matriz MET [Materiais, 

Energia e Tóxicos], proposta pelo Programa Ambiental das Nações Unidas e que, segundo 

Ramos (2001), permite uma avaliação mais qualitativa. Nesta matriz, os aspectos ambientais 

são agrupados em três  áreas  principais:  materiais  [entradas  e  saídas],  energia  [entradas  e 

saídas], e emissões tóxicas [saídas]. O ciclo de vida do produto é dividido em cinco fases: 

extração e produção de materiais, fabricação, distribuição, utilização e fim da vida do produto. 

Conforme  Ramos  (2001),  com  esse  sistema  os  principais  impactos  ambientais  são 

identificados rapidamente, facilitando a geração ou seleção de alternativas de projeto. 

2.4.8 Estratégias para o projeto do ciclo de vida 

Manzini  e  Vezzoli  (2002)  citam como estratégias  de  projeto  do  ciclo  de  vida  do 

produto a minimização de recursos,  a escolha de recursos de baixo impacto ambiental,  a 

otimização da vida dos produtos, a extensão da vida dos materiais. Ramos (2001) classifica-as 

em duas categorias: estratégias de redução e estratégias de extensão da vida útil do produto, 

dos seus componentes ou dos seus materiais. As estratégias de redução têm como objetivo a 

redução do consumo de recursos naturais e das emissões de poluentes para o meio ambiente. 

A extensão da vida útil tem como objetivo prolongar o tempo de utilização do produto ou dos 

materiais nele incorporados (RAMOS, 2001). Segundo Fiksel (1996) as práticas de projeto 

para  o  meio  ambiente  mais  usadas  nas  indústrias  hoje  são:  substituição  de  materiais; 

minimização de resíduos na fonte; redução de uso de substâncias; redução do uso de energia; 

extensão de vida de  produto e  componentes;  projeto para desmontagem e  separabilidade; 

projeto  para  reciclagem;  projeto  para  reuso;  projeto  para  disposição;  projeto  para 

remanufatura;  projeto  para  recuperação  de  energia.  Estas  práticas  também  podem  ser 

relacionadas dentre as estratégias citadas por Manzini e Vezzoli (2002).
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2.4.8.1 Redução do uso de recursos [materiais e energia]

Quanto menor o uso de materiais e energia, menor o impacto ambiental e maior a 

economia em termos de custos.

Esta estratégia é uma das principais para o projeto de produtos sustentáveis (RAMOS, 

2001; SOUSA, 2000; ALCANTARA, 2003).

A redução do uso de recursos naturais aplicados no produto ou na sua utilização, a 

redução ou eliminação de resíduos ao longo do seu ciclo de vida, ou no final da sua vida útil, 

reduzindo  a  geração  de  lixo,  contribuem para  a  diminuição  de  impactos  ambientais  dos 

produtos (RAMOS, 2001).

Várias  das  práticas  de  projeto  para  minimização de  resíduo na  fonte,  citadas  por 

Fiksel (1996:100), podem ser inseridas na estratégia de redução do uso de materiais, uma vez 

que “[…] reduzir a massa do produto é o mais seguro e direto meio de alcançar a minimização 

de  resíduos.”  Além disso,  segundo o  autor,  geralmente  resulta  em um custo  mais  baixo. 

Algumas dessas práticas são: redução da dimensão física do produto, redução de espessuras; 

substituição por materiais mais leves, redução de peso e complexidade de embalagens, uso de 

documentação eletrônica ao invés de papel.

O projeto para a redução do uso de materiais não é sempre simples. A redução de 

material pode afetar outros requerimentos do produto de uma forma complexa. Muitas vezes o 

impacto  é  melhor  reduzido  substituindo  o  material  do  que  usando  menor  quantidade 

(KEOLEIAN & MENEREY, 1993).

A estratégia  de redução do uso de recursos  nas  fases  mais diretamente  ligadas às 

empresas  é  compatível  com  as  necessidades  de  mercado,  pela  redução  de  custos  que 

representam, tornando-se uma vantagem competitiva para as empresas que a implantam. 

Já  a  redução  do  uso  de  recursos  na  fase  de  utilização,  a  princípio,  não  é  tão 

interessante  às  empresas,  a  considerar-se  somente  os  argumentos  de  mercado.  Isso  é  um 

114



problema, principalmente no caso de produtos em que grande parte do impacto ambiental 

ocorre nas fases de uso ou pós-uso, como alguns equipamentos eletrônicos, cujo principal 

problema é o alto consumo de energia durante o uso e as embalagens com alto impacto na 

fase pós-consumo. Como argumenta Ramos (2001), o custo do consumo de energia nesta fase 

recai geralmente sobre o usuário e nem sempre interessa diretamente ao fabricante. Para o 

autor,  a  legislação  tem sido  o  principal  estímulo  para  o  projeto  de  produtos  com baixo 

consumo de energia durante o uso. 53

A estratégia de redução de uso de recursos tem aplicação:

Na fase de pré-produção

A redução de materiais e energia determina a redução de impactos referentes  àquilo 

que não é mais utilizado. A seleção de materiais para processos e produtos deve levar em 

conta  esta  estratégia,  principalmente  quando  os  impactos  desta  fase  forem  considerados 

significativos. Por exemplo, quando o processo de extração da matéria-prima for altamente 

degradante aos ambientes naturais, como é o caso de muitos minérios; quando a fonte de 

matéria-prima  não for renovável; quando sua extração tiver impactos negativos significativos 

sobre a comunidade mais diretamente envolvida. 

Fase de produção

 As  indicações  de  Manzini  e  Vezzoli  (2002)  para  a  redução  do  uso  de  recursos, 

conforme pode ser visto no Quadro 4, são: minimização do conteúdo material de um produto; 

minimização de perdas e refugos; minimização da energia necessária na produção [otimização 

do consumo em todas as operações, escolha do processo produtivo]; minimização de recursos 

no desenvolvimento dos produtos [eficiência na administração das informações], reduzindo 

53 O surgimento de uma maior consciência ambiental nos próprios consumidores atuaria como uma alavanca para mudanças 
mais acentuadas. Mas tal consciência ainda é insipiente e tímida, principalmente nos países em desenvolvimento, uma vez 
que implica em alterações subjetivas qualitativas.
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necessidade de materiais e mobilidade de pessoas e mercadorias.

Quadro 4 - Indicações para redução de uso de recursos na produção

Estratégia Indicações
Minimizar o conteúdo 

material de um projeto

• Desmaterializar o produto ou algumas das suas partes

• Digitalizar o produto ou alguma das suas partes

• Miniaturizar

• Evitar dimensionamentos excessivos

• Minimizar espessura dos componentes

• Usar nervuras para enrijecer as estruturas

• Evitar componentes ou partes que não sejam estritamente funcionais
Minimizar as perdas e 

os refugos

• Escolher processos produtivos que minimizem o consumo de materiais 

• Adotar sistemas de simulação para otimizar parâmetros
Minimizar consumo de 

energia para produção

• Escolher processos com menor consumo de energia

• Utilizar instrumentos e aparelhagem eficientes

• Utilizar calor disperso em um processo para pré-aquecimento em outro

• Otimizar o dimensionamento e facilitar a manutenção dos motores

• Definir cuidadosamente os limites e tolerância

• Otimizar compra e controle de estoque

• Otimizar e reduzir peso na transferência de materiais

• Utilizar  sistemas  eficientes  de  aquecimento,  aeração  e  iluminação  das 

edificações
Minimizar consumo de 

recursos no 

desenvolvimento dos 

produtos

• Minimizar consumo de materiais como papéis e embalagens

• Usar instrumentos de informática para projeto, modelagem e prototipia, para 

arquivamento e comunicação

• Usar instrumentos de telecomunicação para atividades à distância

• Usar sistema eficiente de ventilação, iluminação e aquecimento no local de 

trabalho
 

Fase de distribuição

A redução  de  recursos  na  distribuição  é  conseguida  com as  seguintes  indicações: 

minimização das embalagens [considerar como um outro produto]; no transporte [escolha do 

meio de transporte,  maximizar a capacidade dos veículos,  redefinir  forma da embalagem; 

produtos concentrado, compactos mais leves, otimizar logística] (MANZINI & VEZZOLI, 
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2002);  utilizar  materiais  que  venham  de  locais  próximos,  ou  no  caso  de  materiais  que 

representam risco durante o transporte, tentar produzi-los localmente (RAMOS, 2001).

O planejamento da logística de distribuição não é comum na fase de projeto, embora 

seja uma parte importante do projeto integrado de produto (FIKSEL, 1996). 

O Quadro 5 sintetiza as indicações de Manzini e Vezzoli (2002) para a redução de 

recursos na distribuição.

Quadro 5 – Indicações para redução de recursos na distribuição

Estratégia Indicações
Minimizar as 

embalagens

• Evitar excesso de embalagens

• Utilizar material somente onde for realmente útil

• Projetar embalagem como parte integrada do produto
Minimizar os 

consumos para o 

transporte

• Projetar produtos compactos 

• Projetar produtos concentrados

• Projetar produtos montáveis no local de uso

• Tornar os produtos mais leves

• Otimizar logística

Fase de utilização

Pode-se conseguir uma redução do uso de recursos na fase de utilização através do 

projeto  de  produtos  de  uso  coletivo  e  compartilhado,  de  produtos  mais  eficientes  e 

multifuncionais.  

No Quadro 6 mostra-se as indicações de Manzini e Vezzoli (2002) para a redução de 

uso de recursos na fase de utilização dos produtos.
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Quadro 6 – Indicações para redução de recursos na fase de utilização

Estratégia Indicações
Minimizar recursos 

durante o uso

•  Projetar produtos de uso coletivo

•  Projetar para eficiência no uso e consumo de recursos

•  Projetar para eficiência na manutenção

•  Projetar produto com consumo variável de recursos para diferentes 

exigências de funcionamento e usar sensores para ajuste dos 

consumos

• Incorporar mecanismos programados para desligar 

automaticamente

• Projetar para que o estado default seja o de menor consumo

• Usar motores com maior eficiência

• Projetar sistemas de isolamento precisos

• Minimizar o peso de produtos que devam ser movidos

• Projetar sistemas de recuperação de materiais e energia

O projeto de produtos de uso coletivo, compartilhado ou  multifuncionais pode reduzir 

o uso de recurso para o mesmo serviço prestado. Com relação aos produtos multifuncionais, 

de acordo com Fiksel (1996), eles podem ser de dois tipos: com funções paralelas, quando o 

mesmo produto serve para diferentes propósitos,  ou com funções seqüenciais  quando um 

produto é retirado do seu uso primário e passa a um uso secundário.

Sobre a estratégia de se projetar produtos para o uso compartilhado, Ramos (2001) 

observa que esta deve ser vista com cuidado, pois pode trazer um aumento de impactos, em 

alguns casos. O autor cita o exemplo da máquina de lavar roupa. Neste caso,  pode ocorrer 

uma subutilização do produto, por exemplo, se o usuário necessitar lavar um pequeno volume 

de roupas e for utilizar uma máquina projetada para uso compartilhado, utilizando a mesma 

quantidade de água, sabão e energia usada para a capacidade máxima de roupas. Isso reforça a 

necessidade de se focalizar a fase do ciclo de vida do produto em que ocorrem os impactos 

ambientais mais significativos [neste caso, a fase de utilização], desenvolvendo produtos que 
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atendam às necessidades específicas de cada grupo de usuários, evitando a subutilização e 

desperdícios.

Os impactos na fase de uso são muitas vezes desprezados porque estão distribuídos ao 

longo  da  vida  do  produto  e  podem  ser  insignificantes  no  dia  a  dia,  mas  podem  ser 

significativos se  contabilizados por  toda vida útil  (RAMOS, 2001).  Voltando ao exemplo 

anterior, uma avaliação de impactos ambientais de uma máquina de lavar roupa obteve como 

resultado que 90% dos impactos concentrar-se-iam na fase de utilização [ver Figura 14]54. De 

acordo com os resultados e as condições de análise estabelecidas para essa avaliação, seria 

mais interessante adotar-se uma estratégia focada na fase de utilização do produto. 

Figura 14: Gráfico com percentual de impactos ambientais de cada fase do ciclo de vida da 

máquina de lavar roupas em relação aos seus impactos totais 

Fonte: Bural (1996)55 apud Ramos (2001), p.98.

Atualmente vários produtos já são projetados visando a redução do gasto energético e 

de recursos, e também para o funcionamento com níveis diferentes de intensidade, adaptando-
54 Lembrar que os resultados de avaliações desse tipo dependem do contexto e de vários outros fatores e 
parâmetros pré-estabelecidos pelos executores da análise.
55BURAL, Paul. Product Development and the Environment. London: Design  Council, 1996.
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se às  necessidades dos  usuários.  A estratégia  de redução durante  a  fase de  uso necessita 

geralmente  da  colaboração  ativa  do  usuário  no  uso  correto  do  produto,  segundo  as 

especificações do fabricante, o que não isenta o fabricante de sua responsabilidade. Este 

deve utilizar os recursos da comunicação para informar de maneira 

clara  ao usuário a melhor maneira de utilizar  o  produto,  extraindo 

deste o melhor desempenho ambiental possível.  Isso pode ser feito 

utilizando  os  recursos  do  design  gráfico  para  informar  tanto  no 

produto através de pictogramas e outros dispositivos de informação, 

quanto  na  elaboração  de  manuais  claros  e  de  fácil  compreensão. 

(RAMOS, 2001:99)

Com relação à redução do uso de energia na fase de utilização, um importante fator 

em favor de sua implementação tem sido a ação do governo de vários países (inclusive o 

brasileiro),  tanto  no  sentido  de  incentivar  o  desenvolvimento  desses  produtos,  como  na 

orientação aos consumidores através de campanhas sobre economia de energia.56

2.4.8.2 Escolha de recursos de baixo impacto ambiental

Durante a fase de pré-produção são consumidos diferentes tipos de materiais e energia. 

Na maioria dos projetos são usados materiais diretos, aqueles que entram na composição do 

produto,  e  materiais  indiretos,  os  que  são  utilizados  nos  processos  e  equipamentos.  Os 

materiais podem ser também de fontes primárias [virgens] ou secundárias [reciclados]. 

É  importante  que  os  projetistas  tenham informações  sobre  impacto  ambiental  dos 

materiais para que se orientem quanto a escolha de material com vistas à minimização de 

impacto.  O  ecoindicador  95,  citado  por  Manzini  e  Vezzoli  (2002),  é  um  exemplo  de 

indicador  para  avaliar  o  impacto  dos  materiais.  Lembra-se  contudo,  que  o  impacto  dos 

56Não se pode esquecer que, no caso do Brasil, um incentivo à diminuição de gasto de energia pelo usuário 
direto,  foi  logo seguido de aumento do preço da energia,  à época do “apagão”, ocorrido em 2001, durante 
governo de Fernando Henrique Cardoso. Portanto, não parece haver uma preocupação clara e sistêmica/contínua, 
por parte do governo, de educar para o consumo. 
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materiais  deve  ser  avaliado  de  acordo  com  o  contexto  em  que  se  encontram  e  com as 

características locais em que essa análise é feita. 

Em alguns casos o impacto ambiental está mais ligado aos aditivos para melhorar as 

características dos materiais do que aos materiais em si. Isso também deve ser considerando 

na escolha dos materiais.

Outra  informação  a  ser  considerada  na  escolha  é  se  o  recurso  provêm  de  fonte 

renovável  ou  não.  Os  materiais  podem  ser  também  biodegradáveis  ou  não.  Se  forem 

biodegradáveis, podem representar uma grande vantagem na fase final do ciclo vida de alguns 

produtos, como embalagem para lixo úmido e outros produtos de curta vida.

Quanto à escolha da matéria-prima, também é importante a identificação das fontes 

utilizadas pelos fornecedores (RAMOS, 2001), uma vez que, geralmente, a fase de extração 

da matéria-prima e sua pré-elaboração não são realizadas pela empresa produtora do produto. 

O cuidado com relação aos fornecedores deve-se ao fato de que a escolha de um recurso 

potencialmente  de  baixo  impacto  não  significa  que  este  realmente  o  seja,  pois  há  a 

dependência do tipo de processamento e manejo desse recurso para que este possa realmente 

ser considerado de baixo impacto. Ramos (2001) cita o exemplo da madeira, considerada um 

material  renovável,  mas  que,  se  vier  de  áreas  desmatadas  é  altamente  impactante.  Essa 

estratégia envolve, portanto, a própria escolha ou reorientação dos fornecedores. Isso não é 

algo novo,  pois  as empresas que adotam os sistemas de gestão da qualidade e ambiental 

segundo as normas ISO [ISO 9000 e ISO 14000] já fazem isso.

O  uso  de  material  reciclado  também pode  ser  uma  boa  opção,  principalmente  se 

proporcionar  uma  redução  na  extração  de  recursos  não  renováveis.  Nesta  opção  deve-se 

comparar  os  impactos  ambientais  das  opções  do  uso  de  material  virgem  e  reciclado, 

considerando-se  neste último todas as etapas que envolvem a reciclagem.

A Figura 17 mostra a comparação dos valores de impactos, segundo o Ecoindicador 
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95, para alguns materiais virgens e reciclados. 

FIGURA 15:  Comparação do impacto ambiental  entre  a  produção de  materiais  virgens  e 

reciclados segundo o Ecoindicador 95

Fonte: Manzini e Vezzoli (2002), p 213. 

Quando o projeto é um melhoramento de um existente [redesign]  ou é  a próxima 

geração de linha de produto, a escolha do material pode estar restrita. Outra situação em que 

isso acontece é quando o processo e equipamento existentes restringem a escolha do material 

a ser utilizado. Esse tipo de limitação pode afetar o novo projeto. Substanciais investimentos 

podem ser necessários antes de se utilizar um novo material. A reformulação do produto ou 

material  pode  ser  uma opção quando há  limitação  do  tipo  de  material.  Muitos  materiais 

podem ser reformulados [alterar porcentagens, adicionar ou retirar componentes] para reduzir 

impactos (KEOLEIAN & MENEREY, 1993).

Sobre  a  escolha  do  processo  de  fabricação,  Ramos  (2001)  lembra  que,  uma  vez 

implantado  o  processo  é  difícil  mudá-lo,  sendo  melhor  que  produto  e  processo  sejam 

introduzidos  juntos,  o  que  geralmente  não  acontece.  A  situação  mais  comum é  que,  na 

produção  de  um novo  produto,  seja  aproveitado  o  processo  já  existente,  por  motivo  de 

redução de  custos  e  facilidade,  principalmente  se  o  novo produto  não  for  uma  inovação 
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radical. Porém, muitos processos são reconhecidos como altamente impactantes para o meio 

ambiente  ou  trazem  risco  para  os  trabalhadores,  e  sua  substituição  não  deve  ser 

desconsiderada. Sempre que possível o projetista deve escolher processos de baixo impacto, 

que gerem menos poluição, mais seguros aos trabalhadores e com baixo consumo de energia. 

Com relação às fontes energéticas, escolher entre as disponíveis para cada país, a com 

menor impacto, considerando também as perdas durante o transporte da energia do local de 

origem ao de uso, e fontes renováveis e não renováveis. 

O uso de energias alternativas como a solar, a eólica, a proveniente da biomassa são 

exemplos de energias menos poluentes e mais sustentáveis que o uso preponderante de fontes 

fósseis atual. Outro exemplo interessante é o uso de metano gerado em aterros sanitários pela 

decomposição  da  matéria  orgânica  para  fins  energéticos,  particularmente  interessante  nos 

países  em  desenvolvimento,  nos  quais  a  porcentagem  de  matéria  orgânica  putrescível  é 

elevada. 

Para Branco (1990), o Brasil apresenta uma situação muito privilegiada com relação às 

possibilidades energéticas, do ponto de vista da energia solar que recebe, uma vez que se situa 

em uma das regiões com maior incidência solar e com ampla área para captação das radiações 

solares,  se constituindo “[…] naturalmente,  uma das áreas mais ricas de energia em todo 

mundo.” Além disso, essa disponibilidade energética acarreta uma grande atividade biológica 

“[…]  a  qual   acumula  reservas  energéticas  na  forma  de  quantidades  incalculáveis  de 

biomassa.”

Embora  haja  várias  iniciativas  no  sentido  de  utilizar-se  dessas  fontes  energéticas 

alternativas,  há  ainda  muitas  restrições  técnicas  que  só  poderão  ser  sanadas  com  mais 

pesquisas  e  redirecionamento  de  investimentos  neste  sentido.  Sobre  os  custos  do  uso  de 

energias renováveis, RAMOS (2001) argumenta que eles tendem a se reduzir a longo prazo, 

tornando-se uma vantagem econômica, e cita o exemplo do uso da energia solar em locais 
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cuja incidência da luz do sol é constante ao longo do ano. Segundo o autor, o uso da energia 

solar  para  o  aquecimento  de  água,  nestes  casos,  tem  o  custo  inicial  em  equipamento 

compensado entre um e quatro anos, com economia na conta de energia elétrica ou de gás.

 

2.4.8.3 Extensão da vida do produto

A vida útil de um produto representa 

[…]  a  medida  de  tempo_  de  um  produto  e  seus  materiais,  em 

condições  normais  de  uso_  que  este  pode  durar  conservando  as 

próprias capacidades e o próprio comportamento, em um nível padrão 

aceito, ou melhor, preestabelecido. […] Quando a vida útil chega ao 

fim é a fase de eliminação. (MANZINI & VEZZOLI, 2002:181). 

As  razões  para  a  vida  de  um  produto  chegar  ao  fim  são  a  degradação  de  suas 

propriedade devido ao uso, a degradação devido as causas naturais ou químicas ou danos por 

uso impróprio, a obsolência tecnológica, cultural e estética (MANZINI & VEZZOLI, 2002). 

Fatores ambientais também podem diminuir a vida de um produto. Um exemplo disso é o 

maior desgaste de equipamentos metálicos, por exemplo, carros, em cidades litorâneas, pela 

corrosão.

O  aumento da durabilidade é uma estratégia de extensão da vida do produto. 

Produtos com vida mais longa são mais ecoeficientes, desde que a mesma quantidade 

de material propicie também um maior valor econômico (FIKSEL, 1996). “Existe [...] um 

limite potencial de duração de um produto: um ponto conhecido como ponto break-even, em 

que a substituição de um produto velho por um novo [que forneça o mesmo serviço] tem, no 

todo, um impacto bem menor” (MANZINI&VEZZOLI, 2002: 184). Os melhores candidatos 

para essa estratégia são os produtos que causam menos impactos na fase de uso. Para produtos 

mono-uso  a  estratégia  de  aumento  de  durabilidade  não  faz  sentido,  a  menos  que  seja 

incentivada a reutilização (MANZINI & VEZZOLI, 2002). Para  produtos cujo impacto maior 
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é na fase de uso, o aumento da durabilidade é ruim, pois os novos produtos podem ter maior 

eficiência ambiental. Produtos que sofrem constante aprimoramento tecnológico, como por 

exemplo os computadores,  também não são bons candidatos  ao aumento de durabilidade. 

Nesse  caso,  a  adaptabilidade  pode  ser  uma  estratégia  mais  adequada  (KEOLEIAN  & 

MENEREY, 1993).  Isso possibilita  a  substituição de somente parte  do produto e  não do 

produto inteiro. Projetar para a duração adequada, em que se leve em conta as observações 

apontadas, é uma das recomendações de Manzini e Vezzoli (2002). 

O  projeto para o reuso,  uma estratégia  de extensão da vida do produto,  pode ter 

enfoque  no prolongamento da vida através da manutenção, com uso na mesma função, ou 

através de uso em outras funções (RAMOS, 2001). Exemplos do primeiro caso são as antigas 

embalagens retornáveis de leite em vidro, e as de refrigerantes. Nestes casos específicos de 

embalagens  retornáveis,  deve-se  considerar,  na  avaliação  de  impacto  [ambiental  e 

econômico],  também  os  processos  de  limpeza  antes  da  reutilização  e  as  etapas  de 

recolhimento e transporte até o local de re-envasamento.  Outro exemplo é o das também 

embalagens retornáveis de shampoo e outros cosméticos, na forma de refil em que o próprio 

cliente leva à loja para enchimento. Um exemplo de projeto para uso em outra função é a 

embalagem de requeijão em copos de vidro, que podem ser utilizados como copos de uso 

diário.  Os produtos a serem reutilizados retornam para as mesmas funções ou para funções de 

menor demanda, sem maiores alterações. Podem, no entanto, ter a necessidade de passar por 

um  menor  processamento  como  limpeza  entre  os  serviços  (KEOLEIAN  &  MENEREY, 

1993). As vantagens ambientais dos produtos reusáveis nem sempre dependem do número de 

usos. Se a maior parte do impacto ocorrer na fase de manufatura ou outros estágios anteriores 

ao uso, o aumento do número de usos diminui o impacto ambiental. Porém, quando a maior 

parte do impacto é causada na etapa de limpeza e outras etapas entre os usos, o aumento do 

número de vezes que um produto é utilizado pode acarretar um pequeno efeito no impacto 
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total (KEOLEIAN & MENEREY, 1993). 

 Outra estratégia é o projeto para remanufatura, que consiste em projetar com intuito 

de facilitar a desmontagem [box 2] e aproveitamento de componentes dos produtos (RAMOS, 

2001).  É um processo industrial que restaura os produtos usados para novas condições. Na 

fábrica,  o  produto  retirado  é  primeiro  completamente  desmontado;  as  partes  usáveis  são 

limpas e renovadas, depois colocadas no inventário. O produto é então remontado com as 

partes velhas e  partes novas,  criando uma nova unidade com performance igual  e  com a 

expectativa  de  vida  do  produto  original.  No  reparo,  somente  as  partes  danificadas  são 

substituídas  (KEOLEIAN  &  MENEREY,  1993).  Segundo  Ramos  (2001),  muitos  dos 

produtos, descartados e que são lançados em aterros sanitários ou incinerados, têm a maioria 

dos  seus  componentes  em  boas  condições  de  funcionamento  e  que  poderiam  ser 

reaproveitados. 

A dificuldade relativa ou tempo requerido para  manter um certo nível de performance 

no sistema determina se este pode ou não passar por manutenção. A manutenção inclui ações 

preventivas e, em menor escala, corretivas, periodicamente. Manutenções apropriadas ajudam 

a  conservar  recursos,  prevenir  poluição  e  aumentar  a  vida  do  produto  (KEOLEIAN  & 

MENEREY, 1993). A reparabilidade é determinada pela facilidade de substituir partes que já 

não funcionam corretamente e  fazer  com que o sistema retorne às  condições  normais de 

operação. No Quadro 7 são especificadas indicações para o projeto, visando a facilidade da 

reutilização, assim como a da manutenção e reparo (MANZINI e VEZZOLI, 2002).
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Box 2: Projeto para desmontagem

Um problema para o projeto de produtos com estratégias de aumento de durabilidade e 

intensificação do uso é que estas se encontram na contra mão das tendências de mercado. 

Realmente, a tendência atual do mercado é a redução da vida útil dos produtos e sua rápida 

substituição, muitas vezes baseada mais em modismos do que em necessidades reais. 

Segundo Ramos (2001), até mesmo a redução de custos de fabricação leva à redução 

da vida do produto. “A necessidade de baratear os custos de produção leva, muitas vezes, ao 

desenvolvimento de produtos de curta vida útil”. 

Outra  coisa é que as empresas encontram-se sob pressão para reduzir  o tempo de 

desenvolvimento de produtos, devido a forte concorrência que as força a trazer ao mercado 

constantemente novos produtos. 
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O propósito  do projeto para desmontagem é assegurar  que um produto possa ser 
desmontado com o mínimo custo. A desmontagem envolve uma  remoção seqüencial 
de  componentes.  A  tecnologia  utilizada  na  interface  destes  componentes  é 
fundamental  para  determinar  a  facilidade  e  o  custo  da  desmontagem,  e  deve  ser 
considerado durante o projeto. (FIKSEL, 1996). 
O custo da desmontagem é uma das principais barreiras para o reaproveitamento de 
um produto. Quanto maior o número de passos para desmontar um produto, mais caro 
e difícil é o seu reaproveitamento (RAMOS, 2001).
O projeto para desmontagem é importante para estratégias como a reciclagem, reuso 
de componentes, manutenção do produto, troca de componentes para estender a vida 
do produto, entre outras. Não é, portanto, uma estratégia isolada, mas sim um pré-
requisito para outras estratégias.



Quadro 7 – Indicações para otimização da vida dos produtos 

Indicações
Projetar a 
duração 
adequada

• Projetar vida igual para os vários componentes
• Projetar a vida útil dos componentes correspondente ao tempo de substituição
• Escolher materiais com duração que considere a serventia e a vida útil do produto e 

evitar materiais permanentes em funções temporárias
Projetar a 
segurança

• Minimizar número de partes e componentes
• Simplificar produtos
• Evitar junções frágeis

Facilitar a 
atualização e a 
adaptabilidade

• Facilitar substituição de software e das partes de hardware
• Projetar produtos reconfiguráveis e multifuncionais
• Facilitar atualização no próprio local de uso
• Projetar buscando oferecer ao produto instrumentos e referências para sua 

atualização e adaptabilidade
Facilitar a 
manutenção

• Facilitar acesso e remoção de partes que necessitem de manutenção
• Facilitar acesso a partes que devem ser limpas, evitando espaços e orifícios estreitos
• Prover e facilitar a substituição de componentes de forma mais veloz
• Prover sistemas de diagnose e autodiagnose das partes a passar por manutenção e 

fornecer instrumento e instruções para manutenção dos produtos
• Projetar procurando reduzir as operações de manutenção

Facilitar a 
reparação 

• Facilitar a remoção e retorno das partes sujeitas a danos
• Projetar partes e componentes padronizados
• Prover sistemas automáticos que identifiquem causa das avarias
• Facilitar o reparo no local
• Projetar para fornecer junto com o produto instruções e instrumentos para seu reparo

Facilitar a 
reutilização

• Incrementar a resistência das partes mais sujeitas a avarias e rupturas
• Predispor o acesso para facilitar a remoção das partes e componentes que podem ser 

reutilizados
• Projetar partes e componentes intercambiáveis, modulares e padronizados
• Projetar a reutilização de partes auxiliares
• Projetar possibilidade de recarga e/ou reutilização das embalagens
• Projetar prevendo um segundo uso

 Facilitar a 
refabricação

• Projetar procurando facilitar a remoção e a substituição das partes mais facilmente 
avariadas

• Projetar as partes estruturais separadas das de acabamento
• Facilitar o acesso às partes que devam ser refeitas
• Prever tolerância adequada nos pontos mais sujeitos a avaria
• Projetar partes e acabamentos reforçados para algumas superfícies que se deterioram

Intensificar a 
utilização

• Projetar produtos-serviço voltados para o uso compartilhado e coletivo
• Projetar produtos multifuncionais com componentes comuns e substituíveis
• Projetar produtos com funções integradas

A dificuldade de substituir um componente danificado leva ao descarte e substituição 

de todo o produto. Assim, a vida útil  do produto pode ser prolongada, se a facilidade na 

manutenção e na substituição de componentes forem características do produto previstas no 
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projeto. 

Conforme Ramos (2001), os aspectos estéticos também contribuem para a diminuição 

da  vida  útil  do produto,  principalmente  no caso de bens  de consumo.  Para  prevenir  esse 

problema as qualidades estéticas do produto devem resistir a passagem do tempo. De acordo 

com Ramos (2001), “isso implica em simplicidade formal e em evitar formas e acabamentos 

extravagantes que logo ficam fora da moda”.  Contudo, essa simplificação estética,  assim 

como o próprio aumento da durabilidade do produto, também se encontram na contra-mão do 

mercado, cuja tendência é a apresentação dos produtos com cores e formatos extravagantes, 

com intuito de chamar a atenção do consumidor e induzir a compra por impulso. Também  o 

ficar fora de moda  é utilizado como ferramenta de manutenção do sistema de produção e 

consumo. Essa consideração mostra como a solução da questão ambiental é complexa pelas 

interligações com os sistemas econômicos e sociais que a suportam, e nos faz lembrar a já 

mencionada limitação da atuação dos projetista

O aumento da durabilidade pode requerer uma maior quantidade ou o uso de materiais 

mais  densos,  conflitando  com  a  estratégia  de  redução  do  uso  de  material.  Quando  isso 

acontecer, os impactos resultantes do maior uso de recursos devem ser dividido pelo aumento 

da vida útil, sendo avaliados então com base em tempo ou uso (KEOLEIAN e MENEREY, 

1993). Também pode haver conflito com os critérios usados no projeto para desmontagem 

(FIKSEL, 1996). Os projetistas devem considerar os custos econômicos e ambientais entre as 

estratégias.

A escolha do material para a adequada durabilidade é muito importante. Por exemplo, 

se devido às suas características específicas, um produto for considerado não adequado para o 

aumento da durabilidade, usar materiais que não se degradam facilmente pode aumentar os 

impactos  da  disposição.  Entender  as  características  de  cada  material  com relação  ao  seu 

comportamento  no  fim  da  vida  ajuda  aos  projetistas  a  evitarem  escolher  materiais 
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permanentes  para  funções  temporárias,  a  menos  que  eles  possam  ser  recuperados 

(KEOLEIAN e MENEREY, 1993).

Do ponto de vista do consumidor, um produto durável, que inicialmente é mais caro, 

pode, por evitar a sua rápida necessidade de substituição, tornar-se mais barato.

2.4.8.4 Extensão da vida do material

 

A extensão da vida do material consiste em fazer com que este  viva mais do que o 

produto que compõe. Para isso, os materiais são reprocessados  em novas matérias-primas ou 

têm seu conteúdo energético recuperado através da incineração. As vantagens dessa estratégia 

são: evita-se a liberação desses materiais como resíduos, possibilita a recuperação de energia 

ou dos materiais que podem ser utilizados em substituição a outras fontes, evitam-se, assim, o 

impacto  de  novas  extrações  de  materiais  e  produção energética  (MANZINI  e  VEZZOLI, 

2002). Contudo, tanto a reciclagem como a incineração também são processos que causam 

impactos ambientais, considerando também o impacto do transporte dos materiais para os 

locais de processamento e da logística necessária. 

Manzini e Vezzoli (2002) consideram que normalmente os materiais reciclados são de 

mais baixo impacto que os virgens. Principalmente se o produto já for projetado tendo em 

vista a estratégia de extensão da vida de seus materiais ou de alguns deles. 

Assim como no caso do projeto para reuso, no projeto para a reciclagem  deve ser 

considerado o processo, custo e facilidade de desmontagem. 

De acordo com Fiksel (1996) a reciclabilidade de uma material depende dos seguintes 

fatores: 

• atratividade econômica e existência de mercado para o material;

• volume, pureza, concentração do material;
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• existência  de  tecnologias  de  separação  dos  constituintes  e  de  infraestrutura  para  a 

reciclagem.

Os custos associados à identificação, separação, classificação e manejo dos materiais 

aumentam com o número de materiais diferentes do produto (FIKSEL, 1996). 

Os materiais disponíveis para reciclagem podem  originar-se dentro [pré-consumo] ou 

fora   do  processo  [pós-consumo].  No  primeiro  caso,  geralmente  são  materiais  limpos  e 

facilmente identificados, de boa qualidade para a reciclagem e muitas vezes são utilizados na 

própria fábrica. Já os pós-consumo são muitas vezes de baixa qualidade como matéria-prima 

para futuros produtos (KEOLEIAN & MENEREY, 1993).

O surgimento  de  novos  materiais,  se  do  ponto  de  vista  tecnológico  é  um grande 

avanço, pelas suas propriedades, por outro lado, dificulta o reaproveitamento e descarte desse 

material.  Fiksel (1996) cita os materiais compósitos, como por exemplo a fibra de carbono 

usada em raquetes de tênis, que melhorou as propriedades mecânicas do produto, mas que 

criou um problema do ponto de vista ambiental, pois o material não pode ser separado em 

seus constituintes  para que  seja  reciclado,  só podendo ser  recuperado energicamente pela 

incineração. Mas a  melhoria das qualidades pode tornar o produto bem mais durável, caindo 

dentro da estratégia de extensão da vida do produto.

Um problema para a estratégia de extensão da vida do material, através da reciclagem 

ou incineração, é a presença de materiais tóxicos que podem ser liberados no meio ambiente 

durante o processo ou trazer risco aos trabalhadores das unidades de reciclagem e incineração. 

No Quadro 8 há as indicações de Manzini e Vezzoli (2002) para a extensão da vida do 

material.
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Quadro 8: Indicações para extensão da vida do material.

Indicações
Adotar reciclagem em 
efeito cascata57

• Predispor e facilitar a reciclagem de componentes com qualidade 
mecânica e /ou estética inferior

• Predispor e facilitar a recuperação por combustão do conteúdo energético 
dos materiais

Escolher materiais com 
tecnologia de reciclagem 
eficiente

• Escolher materiais que facilmente recuperam suas características iniciais
• Evitar materiais compostos e escolher materiais compatíveis
• Preferir polímeros termoplásticos, em vez dos termorrígidos
• Evitar aditivos enrijecedores, usando termoplásticos resistentes às suas 

temperaturas de uso
Facilitar a recolha e 
transporte após o uso

• Minimizar peso dos produtos
• Minimizar volume
• Projetar considerando facilidade de compactação
• Fornecer ao usuário informações de como descartar o produto

Identificar os materiais • Codificar os materiais e posicionar em lugares visíveis
• Indicar presença de contaminantes
• Usar sistema padrão de identificação

Minimizar o número de 
materiais incompatíveis 
entre si

• Minimizar número de componentes
• Quando possível usar um só tipo de material
• Usar materiais compatíveis entre si
• Usar sistemas de união iguais aos materiais dos componentes que devam 

ser unidos ou compatíveis com eles
•  Facilitar a separação de materiais incompatíveis entre si

Facilitar a combustão e 
incineração

• Usar materiais com alto poder de combustão
• Evitar materiais e aditivos que produzam substâncias nocivas durante a 

combustão
• Facilitar a separação dos materiais que dificultam a combustão

2.4.8.5 Considerações sobre a adoção da melhor estratégia

Para a seleção das opções de projeto mais viáveis econômica, social e ambientalmente 

é necessário conhecer todas as fases do ciclo de vida dos produtos e sua interação com estes 

fatores. A escolha de uma melhor estratégia para redução dos impactos ambientais, conforme 

as estratégias apontadas nos itens anteriores,  deve estar embasada na identificação das fases 

em que o impacto é mais significativo, lembrando que a adoção de uma estratégia sem essa 

consideração poderá trazer resultados não satisfatórios. 

Esta escolha depende também da própria estratégia de negócios da empresa, embora, 

neste último caso, possa acabar havendo uma restrição, ou um foco preestabelecido sobre uma 
57Projetar e planejar o uso dos materiais reciclados de forma que esses sejam aplicados de maneira seqüencial em 
produtos de qualidade cada vez mais inferiores.
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determinada  estratégia,  sem que  esta  realmente  seja  mais  sustentável  para  o  produto  em 

análise. Essa restrição de foco pode facilitar a atividade de projeto e diminuir tempo e custos 

com as análises  necessárias à identificação dos  impactos e,  segundo Keoleian e Menerey 

(1993),  eliminar  a  ambigüidade  presente  no  design  verde. Porém,  também  limita  os 

resultados do desenvolvimento do produto sob o aspecto ambiental. Projetar um produto com 

foco em facilitar a reciclagem, por exemplo, pode levar a redução de resíduos sólidos a serem 

dispostos, mas não reduzir o impacto ambiental total associado ao produto, se os impactos 

mais significativos decorrerem de outros fatores que não a geração de resíduos pós-uso. Se o 

objetivo primeiro é a preservação ambiental, projetos desse tipo são sem sentido. 

Keoleian  e  Menerey  (1993)  lembram ainda  ser  necessário  que  o  projeto  satisfaça 

também outros requerimentos, além da redução total de impacto ambiental,  preservando a 

performance essencial, considerando a função do produto. Se há uma queda de qualidade com 

relação a essa performance quando da escolha da estratégia de redução de impacto, o produto 

corre o risco de ser um fracasso de mercado e, nesse caso, os benefícios do projeto podem ser 

unicamente  ilusórios.  Da  mesma  forma,  os  impactos  para  a  saúde  e  segurança  dos 

trabalhadores  e  consumidores  também devem entrar  na  consideração  sobre  a  escolha  da 

melhor estratégia. 

De  acordo  com  Ramos  (2001),  em  alguns  casos,  os  impactos  ambientais  estão 

distribuídos em todas as fases do ciclo de vida do produto. Como nem sempre é possível 

reduzir os impactos em todas as fases, o autor sugere que “a escolha da fase na qual devem ser 

concentrados os esforços de projeto para melhorar a performance ambiental do produto deve 

ser baseada na probabilidade de sucesso desses esforços, evitando que, ao reduzir impactos 

ambientais de uma fase, estes sejam transferidos para outra.”

Com relação aos custos, segundo Keoleian e Menerey (1993), algumas estratégias para 

a redução de impactos podem reduzir o preço do produto, mas em alguns casos este pode 
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aumentar, quando são utilizados os métodos convencionais de contabilidade. Esse métodos 

tradicionais podem distorcer os custos por não contabilizar os custos ambientais totais. Para 

tais  casos  é  necessário  que  as  práticas  de  contabilidade sejam modificadas,  com vistas  a 

refletir os custos reais, incluindo o que geralmente é visto como externalidade, como o custo 

da degradação ambiental. Como lembram os autores, a determinação de custos para itens não 

tradicionais é um desafio. 

2.4.9 Aplicação no projeto de embalagens

Como já mencionado, as embalagens geram impacto ambiental em todas as fases de 

seu  ciclo  de  vida.  O  enfoque  maior,  quando  não  exclusivo,  de  todas  as  referências 

consultadas, é sobre seus impactos na fase pós-consumo. Em nenhuma referência encontrou-

se menção em contrário. Parece haver uma associação “lógica” entre embalagem e resíduos.

Considerando-se a embalagem como um produto, todas as estratégias para projeto do 

ciclo de vida  mencionadas até aqui podem, em alguma extensão, ser aplicadas às embalagens. 

Neste item, discorre-se sobre a aplicação dessas estratégias às embalagens, considerando-se 

todas as fases da embalagem, mesmo que a ênfase seja na geração de resíduos. 

2.4.9.1 Redução do uso de recursos [materiais e energia]

A redução do uso de recursos pode ocorrer, no caso das embalagens, por redução do 

uso  de  material [quantidade  de  material  por  embalagem ou  número  de  embalagens]:   a 

redução do uso de material oferece maior potencial de redução de resíduos de embalagens e 

reduz  também  despesas  com matéria-prima  e  gastos  energéticos.   A  redução  do  uso  de 

material também se reflete em um menor impacto ambiental dos processos de extração e pré-
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processamento da matéria-prima, em alguns casos altamente impactantes, como a extração da 

a bauxita, matéria-prima do alumínio. 

Para Furuya (1994), a primeira medida a ser adotada no projeto de embalagens com 

vistas a prevenção de resíduos é reconsiderar o excesso de embalagem por produto embalado. 

Sousa (2000) lembra, porém, que, se em substituição às embalagens secundárias e terciárias 

for necessário utilizar materiais compostos, talvez não haja vantagem ambiental.

Estas  alternativas  necessitam estudo técnico  rigoroso  para  não  comprometerem as 

funções de transporte e proteção dos produtos. 

A substituição do material por outro que tenha o mesmo desempenho com relação às 

necessidades do produto, com menor uso de materiais e energia, é outra alternativa. 

A  forma  da  embalagem,  se  permitir  que  maior  quantidade  seja  transportada, 

considerando o mesmo volume, é uma forma [projetar a forma da embalagem visando a  

facilitar seu transporte] de reduzir o uso de energia durante a fase de transporte (SOUSA, 

2000). Isso é muito importante no Brasil, considerando que a maior parte dos produtos são 

transportados por malha rodoviária, com enorme gasto de combustíveis fósseis.

Reduzir  a  quantidade de embalagem utilizada necessita,  às  vezes,   de um  melhor 

planejamento logístico de distribuição. 

Na interface produto embalagem [redução do consumo de embalagens agindo sobre o 

produto  a  ser  embalado]  uma  alternativa  é   projetar-se  produtos  de  uso  coletivo  e 

compartilhado, de produtos mais eficientes e multifuncionais para diminui a quantidade de 

produtos  e,  conseqüentemente,  de  embalagens  necessárias;  produtos  concentrados   ou 

desidratados e a redução das dimensões físicas dos produtos também diminuem a quantidade 

relativa de embalagem necessária. Projetar produtos mais duráveis e reutilizáveis é, também, 

uma importante estratégia para reduzir a demanda por novos produtos e, conseqüentemente, 

de embalagens e todos os impactos associados a esta. 
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2.4.9.2 Escolha de recursos de baixo impacto ambiental

Um fator a ser  considerado na escolha da matéria-prima da embalagem é se o recurso 

provêm de  fonte renovável ou não. Sempre que possível deve-se priorizar o uso de recurso 

proveniente de fonte renovável.

O uso de materiais biodegradáveis, quando a embalagem será destinada aos aterros, 

pode  reduzir  o  impacto  ambiental.  Dentre  as  embalagens,  a  única  biodegradável  é  a 

celulósica, porém, os aditivos podem dificultar muito a sua degradação.

Sobre o uso de embalagem biodegradável, a dificuldade, além da questão econômica, 

é produzir um material que proteja os produtos da ação da natureza, ao mesmo tempo em que 

seja destruído por esta mesma ação (SOUZA, 1976). Mesmo que a tecnologia tenha evoluído 

bastante desde a publicação da referência anterior, o que possibilitou a redução dos custos, 

para  produção  em  escala  industrial,  em  alguns  casos,  Sousa  (2000:218)  lembra  que  os 

problemas associados a esta alternativa continuam.  Referindo-se ao plástico biodegradável: 

diz ela que  “[...] não se degrada totalmente, [...] não se quebra completamente, pequenas 

partículas de plástico ainda persistem, eventualmente produzindo substâncias poluentes.” Os 

sub-produtos  da  degradação  desses  tipos  de  plásticos  devem ser  melhor  estudados,  para 

avaliar-se seus impactos.  Esses plásticos também não devem ser  introduzidos na cadeia de 

reciclagem, sob risco de comprometer o processo. Sobre os materiais em geral, tidos como 

biodegradáveis, a autora lembra que se têm encontrado materiais biodegradáveis, dispostos há 

bastante tempo, intactos nos aterros.

Pode-se  reduzir  o  impacto  ambiental  do  uso  de  material  pela  eliminação  de 

constituintes tóxicos, como metais pesados dos corantes e outros aditivos. Mudar a cor é uma 
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alternativa, se essa redução não for possível, com o pigmento normalmente utilizado, levando 

a conhecimento público o motivo da mudança [utilizar-se do marketing verde]. A diminuição 

do  uso  de  solda  com metais  pesados  e  outros  aditivos   problemáticos  também deve  ser 

analisada (SELKE, 1994).

O uso de material reciclado também é, geralmente, de menor impacto ambiental que a 

matéria-prima  virgem.  Essa  alternativa  pode,  no  entanto,  ser  problemática  no  setor  de 

alimento, por risco de contaminação.58

2.4.9.3 Extensão da vida do produto

O projeto para reuso é uma forma de reduzir resíduo através da extensão da vida da 

embalagem.  Contribui  também  para  a  economia  energética  e  minimização  do  impacto 

ambiental da extração de matéria prima. 

No projeto para reuso, a resistência da embalagem e sua durabilidade são fatores muito 

importantes.  Sousa  (2000)  atenta  para  a  necessidade  de  se  evitar  superfícies  rugosas 

internamente,   facilitando assim a retirada completa do produto e  limpeza da embalagem 

destinada ao reuso. A autora lembra também que a forma da embalagem é muito importante 

nesse  sentido.  Se  não  houver   uma  estrutura  que  permita  o  retorno  da  embalagem,  essa 

estratégia não tem sentido. Deve-se também considerar os custos desse retorno e da limpeza 

das embalagens. 

Furuya (1994) considera o projeto para o reuso [juntamente com o para reciclagem] a 

segunda estratégia a ser utilizada pelos projetistas, após a redução do uso de material. 

Uma forma alternativa interessante é o projeto de embalagens com a possibilidade de 

uso de refil. É uma forma também de reduzir a quantidade de material, pois a embalagem 

58No Brasil não é permitido o  uso de material reciclado para uso de contato direto com alimentos.

137



refil, geralmente, é produzida com menor quantidade de material. A embalagem original pode 

ser utilizada várias vezes. Uma das empresas pioneiras neste sentido, no Brasil, é a Natura. 

Vários produtos da empresa são oferecidos em embalagens convencionais e em embalagens 

refis. O refil tem também a vantagem de ser bem mais econômico para o consumidor.

2.4.9.4 Extensão da vida do material

O projeto para reciclagem é uma forma de diminuir a geração de resíduos através da 

extensão da vida do material. Contudo,  o fato de um material ser tecnicamente reciclável não 

significa que será efetivamente reciclado. Sua reciclagem dependerá de uma infra-estrutura 

existente e de um mercado para produtos reciclados. Os projetistas devem levar em conta as 

características do mercado e a infra-estrutura existente para minimizar os custos de reciclagem 

e aumentar a qualidade do material reciclado. 

Alguns cuidados a  serem considerados no projeto são:  o conhecimento das 

técnicas  de  reciclagem;  a  compatibilidade  dos  materiais  utilizados  nas  embalagens;  a 

identificação dos materiais utilizados para facilitar a separação e o processamento; as formas 

de rotulagem compatíveis com a reciclagem ou facilmente separáveis; evitar-se a mistura de 

vários  materiais  [papéis,  plásticos  e  metais],  ou  tipos  diferentes  de  plástico  na  mesma 

embalagem; evitar-se ou diminuir o uso de materiais tóxicos e pigmentos.

2.4.9.5 Escolha da melhor embalagem

A  escolha  da  melhor  embalagem  é  algo  muito  complexo.  Envolve  várias 

considerações  sobre  as  funções  da  embalagem,  impactos  ambientais,  interface  com  o 

consumidor, questões tecnológicas e custos.

Segundo Sousa (2000:209) “A solução ideal [...] jamais será única, já que diferentes 
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variáveis podem receber maior ou menor importância, dependendo do contexto. “

Para  Furuya  (1994),  os  requisitos  ambientais  devem  entrar  nos  projetos  de 

embalagem, como uma função, juntamente com as outras e com a avaliação de custo.  Não há 

a necessidade de desenvolvimento de novas metodologias de projeto de embalagens para isso. 

A vertente ambiental entraria como uma dimensão da qualidade, nas metodologias de projeto 

já existentes, como no caso dos produtos em geral.

Para se fazer comparações ambientais sobre as diversas alternativas de embalagem, 

uma  importante  ferramenta  é  a  avaliação  de  ciclo  de  vida.  A  maior  parte  dos  estudos 

existentes não são brasileiros. 

O primeiro no Brasil foi o estudo desenvolvido pelo CETEA,  Análise do ciclo de  

Vida  das  Embalagens  do  Brasil59.  Segundo Coltro  et  al  (2001)  esse  estudo envolveu  20 

sistemas de embalagens; as empresas participantes forneceram os dados; várias variáveis não 

foram consideradas, como produção de tintas, adesivos e etiquetas.  As categorias avaliadas 

foram:  aquecimento  global,  diminuição  de  recursos  naturais,  acidificação,  eutrofização, 

formação de  smog,  toxicidade  aos  humanos,  ecotoxicidade,  volume nos  aterros.  O ponto 

crítico encontrado nesta pesquisa foi o transporte, devido a quase totalidade ser realizada por 

malha rodoviária, com uso de combustíveis fósseis. 

Alguns fabricantes de embalagens participantes da pesquisa consideraram a pesquisa 

válida e importante, mas contestaram alguns resultados [por exemplo, quanto ao impacto da 

embalagem de papel, uma vez que o estudo não demonstrou ser muito vantajosa]; o impacto 

do estudo não é muito evidente,  no sentido prático,   para alguns fabricantes;  acharam os 

resultados muito generalizados.  Uma das empresas de papel está planejando outros estudos 

que enfoquem a biodegradabilidade do papel (SAVASTANO, 2001).

As limitações da avaliação do ciclo de vida dos produtos, quanto a subjetividade dos 

critérios e priorização dos impactos, também são válidas para as embalagens.  De qualquer 

59Realizado entre 1997 e 1999.
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forma,  a  ACV é  uma ferramenta  essencial  ao  projetista  que  visar  introduzir  as  questões 

ambientais nos projetos de embalagens.

Cauduro et al. (1985:31) sintetizam a busca pela embalagem ideal na seguinte frase 

“[...] a embalagem deve buscar a perfeição da embalagem natural: da casca de banana, da 

concha da ostra, do ovo, da casca da semente.” Entre as características dessa embalagem ideal 

os autores citam: a forma deve ser simples e despojada; o ornamento não deve ser mero meio 

de gerar atração visual; cumpre perfeitamente suas funções; não há desperdício; os custos são 

mínimos e a performance é máxima; jamais será inútil ou prejudicial; poderá ser reciclada e 

transformar-se em insumo para outras atividades; jamais será poluente; será absorvida pela 

natureza sem deixar rastros. 
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2.5 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: SEU PAPEL NA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS

Para o correto equacionamento da questão dos resíduos em geral  e dos resíduos de 

embalagens  em  particular,   uma  importante  ferramenta  é  a  elaboração  de  legislações  e 

políticas públicas com caráter preventivo, adequadas ao trato da questão. No caso do Brasil, 

em que o mercado consumidor,  enquanto força de pressão à mudança do comportamento 

ambiental das indústrias ainda é pouco expressivo, segundo Layargues (2000), isto reflete-se 

no próprio perfil  empresarial  brasileiro, que se apresenta mais sensível à legislação como 

motivador do comportamento ambiental.

A responsabilização dos fabricantes e dos outros atores envolvidos na cadeia do sistema 

de embalagem pelos resíduos de embalagens pós-consumo é uma forma de internalizar os 

custos  da  gestão  destes  resíduos  e  motivar  a  introdução  de  conceitos  ambientais  no 

desenvolvimento das embalagens, em uma atuação preventiva mais consistente. Atualmente a 

gestão de resíduos de embalagens  pós-consumo no Brasil,  como integrantes  dos resíduos 

sólidos municipais, é de responsabilidade dos municípios, que gastam cerca de 10% de seus 

orçamentos  com o  gerenciamento de resíduos.  Na União  Européia,  essa  questão é  de  tal 

importância que tem definido a vigência de normas específicas sobre o trato de resíduos de 

embalagens, como é o caso da Diretiva 94/62.

A  legislação  ambiental  brasileira,  considerada  avançada  em  muitos  aspectos,  não 

contempla, contudo, de forma conveniente, a questão dos resíduos sólidos. No Brasil não há 

atualmente uma legislação específica que estipule  diretrizes  para a  gestão de resíduos  de 

embalagem pós-consumo. Mesmo a elaboração de uma política nacional de resíduos sólidos 

tem encontrado muita dificuldade em se consolidar, após vários anos de discussão sobre o 

tema.
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2.5.1 Breve introdução a legislação ambiental brasileira

Embora houvesse leis de caráter ambiental no Brasil anteriormente a década de 60, é 

somente  a  partir  daí  que  começaram a  surgir  leis  mais  diretas  de  prevenção  e  controle 

ambiental.  Contudo,  foi  somente  na  década  de  80,  sob  influência  do  processo  de 

conscientização ambiental intensificado na década de setenta e marcado pela Conferência de 

Estocolmo, que surgiram leis ambientais mais sistêmicas no país (DE MIO, 2005).  Entre as 

mais importantes citam-se: a lei Federal n 6.938/81 que institui a Política Nacional do Meio 

Ambiente; a Lei Federal no 7.347/85, sobre a Ação Civil Pública; a Constituição Federal de 

1988; a Lei Federal no 9.605/98, a lei de Crimes Ambientais; Lei federal no 9.433/97, que 

institui  a  política  de  Recursos  Hídricos;  Lei  federal  no 9795/99,  que  institui  a  Política 

Nacional de Educação Ambiental.

Para Fink (2005), em decorrência da consciência da finitude dos recursos ambientais, o 

meio ambiente passa a ser, no Direito Ambiental, uma condicionante para o desenvolvimento, 

como aparece na Constituição Federal da República do Brasil de 1988, no artigo 170, que 

trata  do  desenvolvimento  econômico  e  que  proclama  o  meio  ambiente  como  princípio 

orientador  do  desenvolvimento.  Isso,  para  Streb  et  al.  (2003),  implicitamente  consigna  o 

Desenvolvimento Sustentável. 

A Constituição Federal  eleva o meio ambiente  a  um direito  fundamental  da pessoa 

humana, além de proclamar a sua preservação como de responsabilidade de toda a sociedade. 

Isso  pode  ser  visto  nesta  transcrição  de  trecho  do  seu  Capítulo  VI,  intitulado  Do Meio 

Ambiente, artigo 225, “ Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. A 

Constituição Federal também dá base constitucional à obrigatoriedade do estudo prévio de 
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impacto  ambiental,  para  instalação  de  obra  ou  atividade  potencialmente  causadora  de 

significativa degradação do meio ambiente, colocando como incumbência do Poder Público 

exigi-lo nos casos destas atividades [inciso IV]; é incumbência também do Estado a promoção 

da  educação ambiental  e  a  conscientização pública para a  preservação do meio ambiente 

[inciso IV], entre outras (BRASIL, 1988).

A lei n 6.938, de 31 de agosto, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, é um 

marco  importante  para  o  Brasil,  anterior  até  à  introdução  da  questão  ambiental  na 

Constituição Federal de 1988. 

Instituir uma política significa estabelecer, por meio de lei, como o Estado se norteará 

com relação ao tema da política, “[...] baseado em um conjunto de regras básicas e mínimas, 

capaz de indicar os fundamentos da ação do Estado.” É a Política do Meio Ambiente que dá 

as indicações  a  todos  os  órgãos  governamentais  ligados,  direta  ou  indiretamente,  com as 

questões  ambientais,  “dos  caminhos  a  serem  trilhados  para  melhor  executar  a  tarefa  de 

proteger o meio ambiente”, uma vez que a Constituição Federal determina que o Estado é 

responsável  pela  proteção  ao  meio  ambiente   (FINK,  2005:748).  É  esta  política  que 

fundamenta as ações do Estado, em todos os níveis, com relação às questões ambientais e 

outras que se relacionem ao meio ambiente.

O  Desenvolvimento  Sustentável  é  um  dos  objetivos  da  Política  Nacional  de  Meio 

Ambiente.  Entre  seus  princípios  estão  a  racionalização  do  uso  de  recursos  naturais,  o 

incentivo à pesquisa e à educação ambiental [formal e informal]. Entre seus instrumentos está 

a avaliação dos impactos ambientais. A Política Nacional de Meio Ambiente também define 

poluidor como: a pessoa física ou jurídica, responsável direta ou indiretamente, por atividade 

causadora de degradação ambiental  [art.  3 inciso IV]. Neste sentido, já há a indicação da 

responsabilização dos  fabricantes  pela  poluição causada pelos  seus  produtos  na fase  pós-

consumo (BRASIL, 1981).
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O Estado, como representante das comunidades, tem o dever de proporcionar-lhes um 

ambiente de qualidade. Para Philippi Jr e Bruna (2005), as políticas públicas são necessárias e 

suficientes para estabelecer um modo vivendi compatível com a sustentabilidade. 

2.5.2 A questão dos resíduos sólidos sob enfoque das políticas públicas no Brasil

A questão dos resíduos sólidos, embora inserida dentro das leis ambientais, também 

começou a ser abordada de forma mais específica, ainda que timidamente e de forma não 

integrada, no âmbito nacional e internacional. 

No  âmbito  internacional,  o  enfoque  é  sobre  o  transporte  e  comércio  de  resíduos 

perigosos e radiativos (SOARES, 200160 apud STREB et al, 2003).

No Brasil, citam-se a Resolução 258/99 do CONAMA [Conselho Nacional do Meio 

Ambiente]  que  atribui  aos  fabricantes  e  importadores  a  responsabilidade  pela  coleta  e 

destinação de resíduos de pneus; a Resolução 257/99 do CONAMA, que estabelece  limites 

de conteúdo de mercúrio, cádmio e chumbo e a responsabilidade do produtor e importador 

pela  coleta  e  destinação  dos  resíduos  de  pilhas  e  baterias;  a  lei  Federal  n  9.974/2000, 

regulamentada pelo decreto n 3.550 de 7/2000, que responsabiliza usuários, comerciantes e 

fabricantes  pelo  manejo  correto  e  o  fabricante  pela  destinação  final  das  embalagens  de 

agrotóxicos, que devem ser recolhidas nos estabelecimentos comerciais e outros pontos de 

coleta (PHILIPPI JR & AGUIAR, 2005).

Conforme  Streb  et  al  (2003),  a  competência  legislativa  no  Brasil,  em  matéria  de 

resíduos sólidos, é concorrente, o que se conclui do artigo 24, incisos I [direito urbanístico], V 

[produção e consumo], VI [conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 

proteção do meio ambiente e controle da poluição], VIII [responsabilidade por dano ao meio 

60SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e
responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001.
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ambiente] e XII [proteção e defesa da saúde]. Isto significa que cabe à União definir normas 

gerais,  aos  Estados  e  Distrito  Federal  criar  normas  suplementares  para  atender  suas 

peculiaridades, e aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, 

como a coleta de lixo, a varrição das ruas a escolha e localização de aterros sanitários. 

A discussão sobre a instituição de uma Política de Resíduos Sólidos no Brasil não é algo 

recente.  Embora  exista  quase  um consenso  quanto a  sua necessidade,  há  muita  polêmica 

quanto  aos  seus  pontos  específicos.  Um  dos  pontos  mais  polêmicos  é  no  tocante  a 

responsabilidade  pelos  resíduos  pós-consumo,  como  os  resíduos  de  embalagens.  Até  o 

presente momento a responsabilidade por estes recai sobre os municípios.

Desde o início da década de noventa surgem projetos de lei nos níveis federal e estadual 

com esta finalidade. Em  1991, em uma tentativa de unificação dos vários projetos que então 

tramitavam no Congresso Nacional, foi apresentado o projeto de lei 203/91. Em 2002, nova 

tentativa de aprovação de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil foi feita com a 

apresentação do substitutivo do projeto 203/91. Este projeto não foi aprovado e causou muita 

polêmica. 

O estabelecimento de uma Política  Nacional  de Resíduos Sólidos é  de fundamental 

importância,  pois  seria  esta  a  responsável,  em  nível  nacional,  pelo  direcionamento  e 

fundamentação das ações do Estado com relação a questão dos resíduos sólidos no Brasil. 

Alguns Estados Brasileiros já aprovaram, ou estão na fase de discussão, de Políticas Estaduais 

de Resíduos. Porém, sem uma Política Nacional, a questão continuará deficiente, visto que a 

produção  de  bens,  geração,  tratamento  e  disposição  de  resíduos  não  ficam  restritas  aos 

Estados.  Outra  questão  importante  é  que  estas  Políticas,  Nacional  e  Estaduais,  tenham o 

aspecto preventivo e não corretivo como prioridade.

Outro problema apontado por Philippi Jr. e Bruna (2005) é  que as Políticas, Estaduais e 

Municipais são, muitas vezes, incoerentes com as Nacionais e não suplementares. Os três 
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níveis de governo devem ter políticas compatibilizadas e coerentes entre si. 

 Outra questão é a não integração das questões ambientais nas políticas setoriais, sendo 

que estas mantêm estreita relação com as questões ambientais. 

2.5.3 Ações das políticas públicas para a prevenção de resíduos

A ação governamental é importante fator para o direcionamento do comportamento de 

consumo e atuação das indústrias. Segundo Souza (1993)61 apud Cabrera (2002:34), para que 

haja  compatibilidade  entre  os  interesses  do  desenvolvimento  e  da  qualidade  ambiental  é 

fundamental  que  haja  um  suporte  legal,  “[...]  no  qual  estejam  definidas  atuações  dos 

envolvidos em cada questão.” O direito é um instrumento para isso.  É um dos principais 

fatores de mudança da sociedade, ao mesmo tempo em que reflete essas mudanças. Neste 

sentido,  as  ações  governamentais  são  indispensáveis,  tanto  para  a  abordagem  sobre  o 

consumo, através da implementação de políticas em favor de um consumo sustentável, quanto 

sobre a produção, com políticas que incentivem a inovação ambiental nas indústrias, regule o 

comportamento destas  e  o  uso de  recursos  naturais,  e  responsabilize  os  fabricantes  pelos 

resíduos pós-consumo.

As  relações  de  produção  determinam como  o  meio  ambiente  vai  ser  apropriado. 

“Neste cenário, é função das [...] normas ambientais moderar, racionalizar, enfim buscar a 

justa medida na relação do homem com o meio ambiente” (CABRERA, 2002:37).

São papéis das leis e políticas públicas:

• incentivo  a  rotulagem  e  pesquisas  que  produzam  indicadores confiáveis  de 

sustentabilidade;

• incentivo e promoção de pesquisa;

61SOUZA, M. P.  Metodologia de cobrança sobre os usos da água e sua aplicação como instrumento de 
gestão. 1993. 133f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, 1993.
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• incentivo ao uso de tecnologias que economizem energia, recursos e gerem menos 

resíduos e ao desenvolvimento dessas tecnologias;

• incentivo  à  formação  de  um  consumidor  mais  consciente,  e  a  programas  de 

educação ambiental; 

• promoção  de  informações  aos  consumidores  através  dos  órgãos  públicos  e 

associações com os grupos organizados da comunidade;

• incentivo à prevenção de resíduos;

• incentivo a reciclagem [dos resíduos que não puderem ser evitado]; 

• dar o exemplo estimulando o consumo sustentável nas instituições públicas;

• desenvolvimento  de  uma  política  de  preços  ambientalmente  saudável: 

[internalização dos custos ambientais];

• regular o uso de matéria-prima;

• rever a super taxação dos produtos reciclados;

• incentivos para a inovação;

• integração das políticas ambientais com outras políticas públicas;

• co-responsabilização  dos  produtores  pelo  ciclo  total  de  vida  dos  produtos 

produzidos por estes.

Segundo  a  SMA  (2002:  50)  “A  regulamentação  para  se  restringir  atividades 

ambientalmente danosas, a taxação em apoio a alternativas mais limpas, e talvez a redução do 

consumo de produtos prejudiciais ao meio ambiente por meio da elevação de preços, serão, 

em grande parte, funções do governo no futuro.” 

Também “[...]  em conjunto  com as  empresas  e  as  associações  da sociedade civil, 

devem desenvolver e implementar políticas que promovam o consumo sustentável, mediante 

uma combinação de políticas que podem incluir os regulamentos, instrumentos econômicos e 

sociais políticas setoriais, tais como o uso do solo, transporte e moradia, e a eliminação de 
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subsídios que promovam padrões insustentáveis de produção e consumo”(SMA, 1998:123).

2.5.4 Considerações sobre legislação

Tem-se no Brasil, há  mais de 20 anos, um arcabouço de políticas ambientais. Entre as 

principais citam-se a Política Nacional de Meio Ambiente e a Constituição federal de 88, 

cujas características já foram abordadas. Com relação aos resíduos, porém, permanece uma 

defasagem, pela  não aprovação de uma Política Nacional de Resíduos. 

Apesar  da  existência  das  leis  ambientais,  Cabrera  (2002)  lembra  que  sua 

implementação ainda é deficitária, ficando o Estado quase  restrito à ação fiscalizadora, e 

ainda, mesmo neste quesito, não eficiente. Ainda segundo o autor, há descompassos entre as 

leis,  as  mudanças  na  sociedade  e  os  objetivos  do  desenvolvimento  Sustentável:   “[...]  a 

legislação [...] mostrou-se preventiva, preservacionista, reparatória e repressiva, sem contudo, 

mostrar-se claramente integradora de atividades econômicas e do meio ambiente dentro dos 

conceitos  de  sustentabilidade  [...].”  Em  alguns  casos,  as  decisões  tomadas  por  órgão 

representativo de categorias produtivas têm sido mais eficazes, por motivação mercadológica, 

como por exemplo a prevenção da poluição dentro dos processos produtivos. ALMEIDA et al 

(2004:150)  acrescentam  que  “[...]  mantém-se  o  diacronismo  em  relação  às  políticas  de 

desenvolvimento  [...]”,  que  continuam  a  não  orientar  o  desenvolvimento  econômico,  

constituindo uma reação a seus efeitos.
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2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não  só  o  desenvolvimento  de  políticas  específicas  sobre  questões  ambientais  é 

importante,  como também a integração da questão  ambiental  às  políticas  que  orientam o 

desenvolvimento do Brasil, como, por exemplo, a Política de Inovação. Contudo, na maioria 

dos países e no Brasil inclusive, as políticas e planejamento de desenvolvimento industrial 

ainda não incorporaram a dimensão ambiental.

Como visto até aqui, a prevenção de resíduos engloba vários fatores relacionados ao 

modelo de consumo, ao modelo de produção e a implementação de políticas públicas. Ações 

em uma só  vertente  terão  sempre  caráter  provisório  e  de  eficiência  discutível.  Porém,  a 

questão é  complexa;  a  consideração de todos  os fatores que contribuem para a  acelerada 

geração de resíduos não é algo fácil. Contudo, é uma discussão que deveria ser prioritária para 

a sociedade.

A embalagem é  um símbolo do modo de produção e  consumo,  que apregoa uma 

produção e consumo desenfreados. E como não poderia deixar de ser, também é um símbolo 

do descartável e da geração de resíduos decorrentes dessa descartabilidade. 

O  consumo  sustentável  é  parte  essencial  do  Desenvolvimento  Sustentável  e  está 

intimamente  ligado  à  produção  sustentável.  A  produção  sustentável  está  ligada   ao 

fornecimento de produtos e  serviços levando em conta os aspectos econômicos,  sociais  e 

ambientais dos processos de produção, enquanto o consumo sustentável enfoca as escolhas 

dos consumidores por bens e serviços a fim de satisfazer as necessidades básicas e melhorar 

as condições de vida (SMA, 1998). Medidas para promover o consumo sustentável afetam 

todo o ciclo de vida dos produtos e serviços. 

Quanto à produção sustentável, é necessário que esta seja enfocada nos princípios do 

sistema, durante as fases de projeto e desenvolvimento dos produtos. E como lembra Souza 
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(1976), a embalagem, como todo produto industrial, “[...] obedece a um ciclo de uso, cuja 

última  etapa  é  o  descarte.  Esta  operação,  no  entanto,  é  quase  sempre  negligenciada  nos 

projetos.” 

Há uma multiplicidade de atores que agem no sistema de produção e consumo. Cada 

um com seus  objetivos  próprios,  porém conectados.   “Debater  uma reorientação  implica, 

portanto, levar em consideração as motivações e comportamentos de cada um desses atores” 

(MANZINI & VEZZOLI, 2002).  Lembrando-se que se  estabelecem complexas interações 

entre eles, o comportamento de cada um deles condiciona o dos outros e, portanto, a ação em 

sentido da prevenção também deve ser múltipla. Consumidores mais conscientes para tomar 

atitudes que beneficiem o meio ambiente na vida prática dependem da existência de opções de 

produtos sustentáveis. O desenvolvimento de produtos sustentáveis depende da existência de 

consumidores conscientes; empresas não desenvolvem produtos para mercados inexistentes. 

Tanto  um  como  outro  depende  da  ação  governamental  no  desenvolvimento  de  políticas 

públicas.
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3 METODOLOGIA

O objeto de estudo, a prevenção de resíduos de embalagens, é neste trabalho enfocado 

em ambas as fases responsáveis pela geração de resíduos, o consumo e a produção [aqui 

enfocada na fase de projeto das embalagens].  Tem como pressuposto que uma prevenção 

eficiente deve atuar sob este enfoque; também o método de coleta e análise de dados teve essa 

abordagem. Este se constitui em: análise do mercado consumidor; análise da introdução das 

questões  ambientais  nas  embalagens  brasileiras  e  comparação  com  as  internacionais 

[considerando os países em que a atuação do mercado consumidor é mais ativa e a legislação 

mais rigorosa]. Como não poderia deixar de ser, uma vez que a hipótese inclui a relação da 

introdução de  questões ambientais  nos  projetos  de  embalagens e  a  formação de mercado 

consumidor  mais  ambientalmente  favorável  com a  atuação  de  legislação  ambiental  sobre 

resíduos,  também foram abordadas  algumas  leis,  com vistas  a  instituição  de  Políticas  de 

Resíduos, analisadas sob a perspectiva dos resíduos pós-consumo.

3.1 Caracterização do mercado consumidor brasileiro

A caracterização do mercado consumidor  brasileiro  foi  feita  através da análise  de 

informações  coletadas  junto  a  pesquisas  nacionais  já  realizadas;  portanto,  são  dados 

secundários. Foram selecionadas algumas pesquisas, conforme consta a seguir, que tiveram 

por  objetivo  identificar  as  características  da  população  brasileira  quanto  a  visão  sobre 

questões  ambientais  e/ou  hábitos  de  consumo.  Algumas  informações  de  pesquisas 

internacionais  também  foram  analisadas,  buscando-se  base  para  a  comparação  entre  as 

características do mercado nacional e internacional.

As fontes  de  coleta  de  dados  secundários  foram,  portanto:  pesquisas  nacionais  e 
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internacionais  sobre  comportamento  do  consumidor,  relação  com  embalagens  e  meio 

ambiente. 

Relação de pesquisas selecionadas:

 Pesquisa  nacional:  O  que  o  brasileiro  pensa  do  meio  ambiente  e  do  consumo  

sustentável.

Características da pesquisa: realizada com o objetivo de avaliar o desenvolvimento da 

consciência ambiental  no Brasil;  pertence a uma  série cujo início foi  em 1992 [O que o 

brasileiro pensa da ecologia], a seguinte em 1997 [O que o brasileiro pensa sobre o meio 

ambiente e o desenvolvimento sustentável] e, por último, em 2001 [O que o brasileiro pensa 

do meio ambiente e consumo sustentável].  Esta última foi a fonte principal utilizada para 

análise.  Produzidas  para  o  Instituto  Superior  de  Estudos  da  Religião  [ISER]  e  para  o 

Ministério do Meio Ambiente. Todas as pesquisas foram domiciliares e a coleta de dados 

através de questionários. Na pesquisa de 1992 foram 3650 entrevistas; na de 1997, 2000; na 

de 2001, entrevistas 2000. As questões incluíam algumas com respostas espontâneas e outras 

com respostas estimuladas. O IBOPE foi responsável pela coleta de dados e contribuiu para a 

formatação  final  das  questões.  Todas  as  pesquisas  tiveram  o  mesmo  corpo  de  blocos 

temáticos: concepção de meio ambiente e natureza, e importância atribuída à problemática 

ambiental;  identificação  dos  principais  problemas  ambientais  globais,  nacionais  e  locais; 

avaliação  de  instituições  e  setores  na  proteção  ambiental;  hábitos  e  atitudes  que  podem 

contribuir para a conservação ambiental; potencial de participação individual e coletivo na 

solução de problemas ambientais. As questões evoluíram no decorrer da série, mas foram 

mantidos cerca de 50% para ter base de comparação. O consumo sustentável entrou somente 

nesta última pesquisa. 

Fonte: Crespo (2002).

Escolha desta pesquisa: esta é a principal fonte de informações para a pesquisa; é a 
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única realizada de forma sistemática e por longo período de tempo no Brasil. Ousa-se dizer 

que é a mais importante pesquisa neste sentido e nesta área, no Brasil. É a primeira série 

histórica brasileira com este tema. 

 Pesquisa nacional: Pesquisa 2005: Responsabilidade social das empresas: percepção 

do consumidor brasileiro

Características da pesquisa:  pesquisa produzida pelos institutos Akatu pelo consumo 

consciente e Ethos de Empresas e Responsabilidade Social;  executado pela Market Analysis 

Brasil,  instituto de pesquisa de mercado, com patrocínio do Carrefour. A pesquisa teve por 

objetivo  entender  percepções,  expectativas  e  reações  dos  consumidores  com  relação  à 

responsabilidade social das empresas, e como as decisões de compra são influenciadas pela 

percepção da prática de responsabilidade social por parte das empresas; há comparação com 

pesquisas  anteriores  e  com dados  de  outros  países.  Os  dados  foram coletados  com uma 

amostra  de 800 entrevistas face-a-face domiciliares em 8 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Brasília, no fim de 2004. Os dados 

foram coletados por meio de questionários estruturados, com respostas estimuladas.

Fonte: Akatu e Ethus (2005).

Escolha da pesquisa: Juntamente com a pesquisa anteriormente citada, as realizadas 

pelo instituto Akatu e Ethus são as principais nacionais. Mostra em vários aspectos visão 

diferente  da  pesquisa  anterior,  demonstrando  que  os  dados  são  muito  variáveis;  há 

comparação de informações sobre hábitos de consumo e percepção do consumidor de vários 

países. Esta pesquisa também é importante por abordar a visão que os consumidores tem dos 

papeis  sociais  das  empresas  e  como  vinculam  sua  predisposição  a  punir  ou  premiar 

comportamentos empresarias de acordo com esta percepção.

153



 Pesquisa O consumidor brasileiro e a construção do futuro.

Características: realizada em 2001, foi uma iniciativa conjunta do Instituto Akatu pelo 

Consumo Consciente e da Indicator/GKF Pesquisa de Mercado. O  principal objetivo deste 

estudo foi identificar algumas percepções da população sobre o assunto consumo sustentável. 

É um estudo exploratório no sentido de procurar medir se há, ou não, reflexão da população 

sobre  as  múltiplas  implicações  do  ato  de  consumir.  Foram  realizadas  1.002  entrevistas 

pessoais e domiciliares, com a aplicação de questionários estruturados, em novembro de 2001, 

em nove regiões metropolitanas, além de Goiânia e do Distrito Federal. 

Fonte: Akatu e Indicator GKF  (2002).

 Pesquisa  encomendada pela  Plastivida,  realizada pela  consultoria  InterScience,  em 

1996 e em 2005.

Características  da  pesquisa:  realizada  através  de  questionários,  face-a-face,  com 

pessoas de todas as classes sociais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, porto Alegre e 

Salvador. O tamanho da amostra e metodologia de pesquisa não foi mencionada pela fonte. 

Teve por objetivo avaliar a visão do consumidor sobre o plástico.

Fonte: PLASTICO EM REVISTA (2005).

 Pesquisa  realizada em 1991 pela  empresa  National  Family  Opinion,  encomendada 

pela revista Packaging Magazini.

Características da pesquisa: demonstra a opinião dos consumidores sobre embalagens 

e relação com meio ambiente. 

Fonte:NOVA EMBALAGEM (1991)

Escolha da pesquisa: foi  realizada já há bastante tempo, o que possibilita uma análise 

sobre os resultados reais da preocupação dos consumidores e atitudes tomadas na vida prática. 
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Permite base de comparação com os consumidores brasileiros. É de uma época em que se 

iniciava  realmente  a  preocupação  ambiental,  relacionada  com  hábitos  de  consumo,  na 

população dos países desenvolvidos. 

 Pesquisa realizada pela Research International e DIL, Global Design Network.

Características  da  pesquisa:  realizada  em 1992  e  1994;  pesquisa  de  opinião  com 

consumidores no Brasil [cidade de São Paulo] e Chile [cidade de Santiago], sobre embalagem 

e reciclagem

Fonte: DIL (SD). 

Seleção  da  pesquisa:  assim como a  precedente,  permite  perceber  as  opiniões  dos 

consumidores no passado e comparar-se com pesquisas recentes.

.  

3.2  Caracterização  da  introdução  das  questões  ambientais  no  desenvolvimento  de 

embalagens

Para esta análise foram coletadas informações através de elaboração e aplicação de 

questionários  em  empresas  de  embalagens  e  através  de  acompanhamento  e  análise  de 

embalagens ganhadoras do principal prêmio nacional e do principal internacional em design 

de embalagens.

3.2.1 Entrevistas nas empresas

Para coleta de dados junto às empresas de embalagens, foi desenvolvido e aplicado um 

questionário estruturado, contendo três blocos temáticos: Parte I – Informações gerais sobre a 

empresa;  Parte  II  -  Relação  Empresa/Meio  Ambiente;  Parte  III  –  Inovações/  Projeto  do 
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Produto. O modelo do questionário encontra-se no Anexo 1.

 Empresas  selecionadas:  o  universo  de  pesquisa  é  composto  pelas  principais 

empresas do ramo,  as  consideradas líderes.  Para essa seleção utilizou-se como 

referência  as  listadas  como  principais  empresas  nacionais  de  embalagens  no 

documento Brasil Pack Trends 2005, edição de 2000, que apresenta uma análise 

do mercado de embalagem no Brasil realizado pelo CETEA, com a colaboração de 

especialistas da área e também entre as associadas da ABRE, principal associação 

de embalagens brasileira.  Justifica-se a escolha das empresas por considerar-se 

estas  as  mais  aptas  a  desenvolver  inovações  de  maneira  geral  e  com  caráter 

ambiental  em  particular.  É  também  nestas  empresas  que  as  modificações  de 

mercado e novas tendências acontecem em primeiro lugar. Segundo os conceitos 

de inovação, seriam estas as pioneiras e as outras empresas as seguidoras.

 Número de empresas inicialmente selecionadas e contatadas:  59 empresas.

 Aceitaram  responder  aos  questionários  e  fornecer  informações  adicionais 

solicitadas: 40.

 Efetivamente responderam ao questionário: 25.

 Relação das empresas que responderam ao questionário: Penha S/A [celulósicas]; 

Brasil Gráfica [celulósicas e suprimentos]; Canguru [flexíveis_plásticas]; Empax 

[flexíveis]; Cryovac [plásticas_flexíveis]; Sig Combibloc [Flexíveis_cartonadas]; 

CBL [metálicas] Wheaton [vidro]; Vidro Porto [vidro]; Nadir Figueiredo [vidro]; 

Rigesa  [celulósicas];  Prada  [metálica];  Aro  [metálicas  e  suprimentos];  Ápice 

[celulósicas e suprimentos]; Crown Cork [metálicas]; Orsa [celulósicas]; Tetra Pak 

[flexíveis_cartonadas];  Alcan  [metálicas];  Embaquim [plásticas  e  suprimentos]; 

Inapel  [flexíveis];  Etectro  Plastic  [plásticas];  Latasa/Rexan  [metálicas];  Cisper 

[vidro] ; Santa Marina [vidro]; Embras [plásticas_flexíveis].
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 Forma e processo de contato com as empresas e envio dos questionários: o contato 

inicial foi através de telefone. Os questionários foram enviados por correio ou por 

email, ou das duas formas, conforme solicitação das empresas. Juntamente com os 

questionários foram enviadas cartas de apresentação, explicando sucintamente os 

motivos da coleta de dados. Esta carta de apresentação encontra-se na primeira 

página do Anexo 1, modelo de questionário aplicado.

 Objetivo da aplicação dos questionários: a aplicação dos questionários e coleta de 

informações  diretamente  com  os  profissionais62 das  empresas  tiveram  por 

objetivos: identificar a posição das empresas com relação às questões ambientais 

[a importância da questão ambiental para a estratégia de negócio das empresas]; 

identificar o perfil da empresa com relação ao desenvolvimento de inovações [é o 

meio ambiente fator influente no desenvolvimento das inovações?]; os principais 

critérios ambientais que norteiam o desenvolvimento de embalagens e os fatores 

que  o  influenciam;  identificar  a  influencia  da  demanda  por  produtos  mais 

ambientalmente  corretos  no  desenvolvimento  das  embalagens  [se  houver  essa 

influência].   

 Período de envio e recebimento dos questionários: de setembro de 2004 a março 

de 2005.

3.2.1.1 Considerações sobre a aplicação dos questionários

Para a coleta de dados nas empresas, foram necessários vários contatos para que as 

informações  fossem  fornecidas.  A  maior  parte  das  empresas  que  aceitou  responder  aos 

questionários  e  fornecer  informações  adicionais  solicitaram que  as  empresas  não  fossem 

62 Os profissionais selecionados para fornecer as informações foram, prioritariamente, os atuantes na área de projeto das 
empresas. Contato com profissionais que atuavam na área de meio ambiente também foram necessários em vários casos. 
Algumas informações foram fornecidas pela diretoria das empresas.
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identificadas na publicação dos dados.  Justificaram que as informações são confidenciais. 

Também,  várias  empresas  que  não  aceitaram  responder,  justificaram  da  mesma  forma. 

Compreende-se  a  preocupação das  empresas,  pois  sabe-se  que  a  área  de  projeto  de  uma 

empresa costuma ter caráter  confidencial  e há necessidade de se proteger as informações, 

principalmente frente às concorrentes. Devido a isso, serão citadas as empresas que aceitaram 

fornecer  as  informações  na  publicação  da  tese  ou  artigo  científico,  porém,  não  serão 

identificadas que informações pertencem a qual empresa.

3.2.2 Análises das embalagens ganhadoras de prêmios de design

O acompanhamento e análise das embalagens ganhadoras de prêmios de design foram 

realizados  para  identificar  quais  alternativas  de  prevenção de resíduos  estão  efetivamente 

sendo  utilizadas  nas  embalagens  nacionais  e  internacionais.  Justifica-se  a  escolha  do 

acompanhamento dessas embalagens porque são estas as mais inovadoras e, portanto, as que 

mais têm possibilidade de haver considerações ambientais nos projetos.

Prêmios escolhidos: 

 prêmio  nacional:  ABRE  Design  de  embalagens [2002,  2004  e  200663];  este  é  o 

principal  prêmio de design de embalagens nacional  e  concorrem a este  prêmio as 

melhores embalagens nacionais, o que justifica sua escolha.  A Associação Brasileira 

de Embalagens, ABRE, é uma entidade sem fins lucrativos, que reúne fabricantes de 

diversos tipos de embalagens e que representa o setor em eventos internacionais. Este 

prêmio divide-se nas seguintes modalidades:  alimentos, bebidas, higiene e limpeza, 

cosméticos e cuidados pessoais, saúde e farmacêuticos, bricolagem, eletroeletrônicos 

domésticos,  miscelânea,  ecodesign, tecnologia,  design para exportação,  embalagem 

63A relação de todas as ganhadoras podem ser acessadas em: 
http://www.abre.org.br/premio_abre/vencedores_2006/premio_2006_vencedores.htm 
.http://www.abre.org.br/premio_abre/premio_design_2006/vencedores_anteriores.htm
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promocional, família de produtos, voto popular e estudante. 

 prêmio internacional: World Star Packaging [2001, 2003 e 2005]64. Principal prêmio 

internacional  na  área  de  design  de  embalagens.  Participam embalagens  do  mundo 

todo,  entre  as  que  já  possuem  reconhecimento  em  seus  países  de  origem.  São 

premiadas  as  que,  através  de uma comparação com similares  ao redor  do mundo, 

representarem  o  melhor  no  setor  ou  uma  inovação.  O  World  Packanging 

Organization,  organizadora  do  Worldstar  Packanging,  é  uma  organização  não 

governamental, sem fins lucrativos. É uma federação internacional que reune institutos 

nacionais  de  embalagens  de  diversos  países.  O  prêmio  se  divide  nas  categorias: 

bebidas, eletrônicos, médicos e farmacêuticos, alimentos, saúde e beleza, jardinagem, 

produtos domésticos e outros.65

A escolha desses prêmios baseou-se na sua representatividade e importância para o 

setor de embalagens nacional e internacionalmente. 

Foram acompanhados  vários  anos  para  se  ter  idéia  de  alguma evolução  quanto  a 

introdução das questões ambientais entre as ganhadoras dos referidos prêmios. 

Observação:  Concorreram ao ABRE Design de embalagens 2002 e ao  World Star Packaging 

2001, as embalagens desenvolvidas em 2001, e assim igualmente para os outros anos. As 

ganhadoras do  World Star Packaging 2006 ainda não estavam disponíveis até o fim de 2006.

 

3.3 Identificação das características da legislação ambiental brasileira quanto a questão 

dos resíduos pós-consumo

Tendo por objetivo identificar as tendências da legislação ambiental brasileira com 

64A relação de todas as vencedoras pode ser acessado em: 
http://www.packaging-technology.com/wpo/awards.html
65São também premiadas embalagens industriais; estas, contudo, não foram objeto de estudo.
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relação ao equacionamento da problemática dos resíduos de embalagens pós-consumo, foi 

realizada uma análise das seguintes leis, que têm por objetivo instituir Políticas de Resíduos 

Sólidos:

Leis e projetos selecionados: 

 projeto 203/1991; anteprojeto de lei que visa instituir a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos no Brasil;  

 Lei  Nº 12.300,  de 16 de  Março de 2006:  institui  a  Política  Estadual  de Resíduos 

Sólidos no Estado de São Paulo;

 Lei Nº 3407, de 2002: institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos no Estado do 

Rio de Janeiro;

 Lei Nº 12008, 2 de junho de 2001: institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos no 

Estado de Pernambuco;

 Lei Nº 13103, 24 de janeiro de 2001: institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

no Estado do Ceará;

 Lei Nº13557, de 2005: institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos no Estado de 

Santa Catarina;

 Lei Nº 14248, 29 de julho de 2002: institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos no 

Estado de Goiás;

 Lei Nº7862, 19 de dezembro de 2002: institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

no  Estado de Mato Grosso.

Estes  são  os  Estados  que,  segundo  pesquisa  realizada  nos  sites das  assembléias 

legislativas de todos os Estados Brasileiros, têm já aprovadas Políticas Estaduais de Resíduos 

Sólidos. Outros, como Minas Gerais, Alagoas, Bahia, Sergipe,  Mato Grosso do Sul, estão em 

fase de discussão para elaboração das suas Políticas Estaduais. O Estado do Paraná tem um 

programa de gestão de resíduos, que denominaram de Política de Resíduos, porém não tem 
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uma lei aprovada neste sentido.

Também  foram  analisadas  as  características  gerais  da  lei  européia  sobre  resíduos 

sólidos, a Diretiva 94/62 CE, a mais evoluída sobre a questão, com objetivo de estabelecer 

comparações, lembrando-se, contudo, das enormes diferenças entre as situações dos países 

europeus e a brasileira. 
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4  ANÁLISE  DAS  CARACTERÍSTICAS  DO  CONSUMIDOR  BRASILEIRO  E 

ASPECTOS AMBIENTAIS

Neste capítulo,  serão relacionados e comentados os resultados das pesquisas sobre 

comportamento do consumidor, aspectos ambientais e embalagens. As pesquisas selecionadas 

são as mencionadas na metodologia, item 3.1.

4.1 Pesquisa O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo sustentável

Alguns  dados  da  pesquisa  e  das  pesquisas  anteriores  pertencentes  a  mesma 

série66(CRESPO, 2002) :

● A  pesquisa  avaliou  o  conhecimento que  os  brasileiros  apresentam  sobre  o  meio 

ambiente: 

■ em toda a série [1992, 1997 e 2002], a concepção que os brasileiros têm do 

meio  ambiente  é  pouco  abrangente  [pergunta  com  resposta  espontânea67], 

restringindo-se  a  fauna  e  flora;   os  seres  humanos  não  são  vistos  como 

pertencentes ao meio ambiente;

■ com  relação  às  pesquisas  anteriores  [1992  e  1997]  houve  diminuição  do 

número de brasileiros que não souberam apontar  espontaneamente [pergunta 

com  resposta  espontânea]  um  problema  ambiental  brasileiro,  ou  local  [da 

cidade  ou  bairro];  25%  dos  entrevistados  não  souberam  informar 

espontaneamente, nenhum problema ambiental no Brasil em 2001; em 1992 

foram 47% e em 1997, 36%. 

■ a pesquisa apontou que um dos principais fatores para o maior conhecimento 

66Pesquisa de 1992, O que o brasileiro pensa do meio ambiente; Pesquisa  de 1997, O que o brasileiro pensa do 
meio ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.
67Item lembrado espontaneamente pelo entrevistado, quando questionado sobre algum tema. 

162



na área ambiental é o nível de escolaridade; Quanto maior o grau de instrução, 

menor  é  a  disposição  em  afirmar  que  não  existe  problema  ambiental.  A 

segunda variável mais importante identificada na pesquisa foi a residência em 

áreas urbanas, especialmente nas médias e grandes cidades;

■ em 2001, 82% dos brasileiros afirmaram se sentirem pouco informados sobre a 

problemática ambiental;  a televisão é  a  principal  fonte de informações  [em 

qualquer  nível  de renda ou escolaridade,  90%];  somente 2% se declararam 

muito bem informado e 15% bem informado;

Comentários: as informações da pesquisa apontam a importância do crescimento do nível de 

educação do brasileiro como condição  para  que as questões ambientais possam ser melhor 

compreendidas. É muito relevante, enquanto comportamento de consumo, o conhecimento 

sobre os problemas ambientais e sobre impactos de comportamentos específicos sobre o meio 

ambiente. Se considerarmos que o nível de informação pode ter relação com conhecimento, 

o percentual de pouco informados reflete-se negativamente   na atuação como consumidores. 

Outra coisa a se salientar é que o principal meio de informação, a televisão, como veículo de 

comunicação de massa sem aprofundamento das informações,  não tem sido eficiente em 

informar a sociedade sobre os problemas ambientais. Realmente, os temas principais na mídia 

sobre questões ambientais são as queimadas, desflorestamento, poluição de rios e animais em 

extinção. Não tirando a relevância dos temas em foco na mídia, mas esta própria reforça a 

restrição sobre o conhecimento ambiental a respeito do meio ambiente. Outra  evidência, é 

que  os  programas  governamentais  educacionais  sobre  questões  que  focalizem  o  meio 

ambiente  de  modo mais  coerente  com a  necessidade  de   esclarecer  a  população  são,  no 

mínimo, insuficientes para atingir objetivos adequados a mudanças substanciais.

• Quanto a importância das questões ambientais para a população, a pesquisa apontou:
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 Em  pergunta  com  resposta  espontânea sobre  as  prioridades  para  o  país, 

“simplesmente o meio ambiente não é citado”; saneamento, lixo e qualidade de 

água não são associados com o meio ambiente pela população, mas aparecem 

nas lista dos problemas que mais afligem a população enquanto problema local 

[cidade ou bairro];

 Em uma lista não espontânea [pergunta com  resposta estimulada68] de itens 

prioritários, o meio ambiente está em décimo quarto lugar para a população em 

geral e em nono lugar para a população com mais alto nível de escolaridade;

 inclusão das questões ambientais como um dos principais problemas no Brasil: 

4% entre a população geral, 7% entre os mais instruídos.

Comentários: O grau de prioridade das questões ambientais é muito baixo no Brasil, segundo 

os resultados dessa pesquisa. Isso pode estar ligado ao próprio desconhecimento sobre o tema, 

conforme comentado anteriormente. É interessante observar que a população vive, na prática, 

problemas ambientais graves, relacionados ao lixo, qualidade e abastecimento e água, e outras 

precariedades de condições  de vida no espaço urbano, sem a devida identificação imediata e 

espontânea da natureza dos problemas. 

• Quanto aos principais  problemas ambientais  no Brasil  para  a  população,   nas três 

pesquisas foram apontados [resposta estimulada]: desmatamento (49%); poluição de 

rios , lagos e mar (29%); poluição do ar (15%); 

• Quando se trata de identificar problemas nas cidades e bairros [resposta estimulada]: 

saneamento  e  coleta  de  lixo  aparecem  como  prioridades;  quantidade  significativa 

menciona não haver nenhum problema 34%.

Comentários:  embora  nas  respostas  espontâneas  o  meio  ambiente  não  apareça  como 

68Item escolhido em uma lista mostrada ao entrevistado, quando questionado sobre algum tema. Esta lista é pré-
selecionada pelo entrevistador, de acordo com os objetivos da pesquisa.
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prioridade, em resposta estimulada, em lista que consta outros itens além de fauna e flora, as 

questões  ambientais  são  significativas  para  a  população,  quando  se  trata  de  saneamento 

[oferta de água, sistema de esgoto e coleta de lixo], problemas mais próximos do dia a dia da 

população.  Embora  os  dados  acima  não  sejam  muito  animadores,  com  relação  ao 

conhecimento da população quanto às questões ambientais e sua preocupação com este tema, 

as  informações  a  seguir  mostram  que  os  brasileiros  têm  disposição  para   mudar  de 

comportamento e interesse em conhecer mais sobre as questões ambientais.   

• Em pergunta com resposta  estimulada:   “estaria  disposto a  conviver com mais 

poluição se isso trouxesse mais empregos? ”, com opções de resposta  concorda,  

concorda totalmente, discorda, discorda totalmente; 67% discordaram em 1992 e 

69% discordaram em 2001; 

• pergunta  com  resposta  estimulada:   “a  preocupação  com  o  meio  ambiente  é 

exagerada no Brasil?”, 61% discordavam em 1997, 64% em 2001;

• 48% disseram concordar com a frase “O meio ambiente deve ter prioridade sobre 

o crescimento econômico?” [resposta estimulada];

• 51%  disseram  concordar  com a  frase  “só  com grandes  mudanças  nos  nossos 

hábitos  de  compras,  transporte  e  alimentação  podemos  evitar  problemas 

ambientais futuros” [resposta estimulada];

• 40% disseram concordar com a frase “é impossível continuarmos desenvolvendo 

nossa agricultura, indústria, enfim, nossa economia como até agora fizemos, sem 

causar nenhum dano à natureza” [resposta estimulada].

Comentário: lembra-se que emprego está na lista de prioridades da população em todas as 

pesquisas da série. Mesmo assim, o significativo percentual de respostas às questões indica 

que, mesmo com a preocupação com a questão do desemprego, a população espera que o 
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desenvolvimento do país, com criação de novos empregos, não implique em maior poluição.

• Sobre as organizações  ecológicas, embora poucos tenham sido capazes de citar uma 

em  resposta  espontânea69,  70%  afirmam  ser  simpáticas  ao  trabalho  dessas 

organizações. Em pergunta com resposta estimulada e escolhas múltiplas, o IBAMA 

foi o mais lembrado, com 77%; seguido da Associação Mico-leão-dourado, com 25%; 

SOS Mata Atlântica, com 23%; o Greenpeace, com 18%; 17% disseram não conhecer 

nenhuma das organizações listadas na entrevista;

Comentário:  o fato de poucos terem sido capazes de lembrar espontaneamente de alguma 

organização  ambiental,  reflete  também o  baixo conhecimento da  população.  Também em 

resposta  estimulada o percentual  é  relativamente alto  [17%],  lembrando-se  que a  atuação 

dessas organizações aparece na mídia [televisão] com freqüência. Porém quando estimulados, 

há uma tendência de se dizerem dispostos a participar do trabalho dessas organizações, como 

é visto a seguir. 

 

• Em pergunta com resposta estimulada sobre a disposição em participar das atividades 

dessas organizações:

■ disseram estar dispostos a contribuir com dinheiro: 29% em 1997; 30% em 

2001;

■ disseram estar dispostos a trabalhar como voluntário: 56% em 1997; 64% em 

2001;

■ disseram estar dispostos a tornar-se membro: 50% em 1997; 57% em 2001;

■ dos dispostos a colaborar com as organizações ambientais: 42% apoiariam as 

que visassem a defesa das florestas e animais ameaçados de extinção; 28% as 

que se ocupam com o saneamento; 
69Os autores não mencionam quantos em porcentagem, limitando-se a dizer que foram poucos.
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■ somente 1% declarou-se ser membro de alguma associação.

Comentários: o foco da visão ambiental da população mostra-se novamente como sendo a 

fauna e flora. Outra coisa a ser apontada é que apenas 1% da população é realmente membro 

de  alguma  organização,  refletindo  a  pouca  influência,  na  prática,  dessa  disposição  em 

contribuir, alegada pela população. Infelizmente os pesquisadores não investigaram, ou não 

disponibilizaram dados, sobre o que efetivamente a população está fazendo neste sentido.

● Em pergunta sobre  o que mais a população estaria disposta a fazer em favor do meio 

ambiente, além de contribuir com essas associações [resposta estimulada e múltiplas  

escolhas], em toda a série, os principais itens mencionados foram: separar recicláveis, 

eliminar  o  desperdício  de  água  e  de  energia.  Estas  e  outras  opções  da  lista  são 

mostradas  na  Tabela  10.  Na  Tabela  11  tem-se  as  atitudes  que  os  entrevistados 

disseram efetivamente ter praticado.

Tabela 10- O que estaria disposto a fazer pelo meio ambiente

Opções 1992 (%) 1997 (%) 2001 (%)
Separar o lixo a ser reciclado 59 72 68
Eliminar o desperdício de água * 52 62
Reduzir o consumo de gás e energia 38 41 72
Participar de mutirão 35 27 20
Campanha contra empresas que poluem * 22 15
Pagar impostos para despolir rios * 14 7
Pagar mais por alimentos sem produtos químicos 14 11 6
Comprar eletrodomésticos que consomem menos 
energia

* 5 5

Nenhum desses/ não sabe/ não opinou 11 7 9
*itens não avaliados na pesquisa de 1992

Comentários: a disposição da população em separa recicláveis é bem significativa, se bem que 

houve uma queda percentual demonstrada pela comparação dos dados de 1997 e 2001. Entre 
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os percentuais mais baixos estão a disposição de pagar imposto para despoluir rios, assim 

como pagar mais por alimentos sem produtos químicos. Em ambos os casos, os percentuais 

que já eram baixos em 1997, diminuíram ainda mais em 2001. Lembramos que nos dois casos 

estão em jogo o aumento do gasto pela população, mesmo que a isso esteja associada uma 

prática de maior  vigor ambiental. A disposição em participar de  campanhas contra empresas 

que poluem também foi relativamente baixa, comparada à separação de materiais recicláveis e 

economia nos gastos de energia e água.  Dados interessantes a serem considerados, pela queda 

percentual contínua, referem-se à disponibilidade para a participação de multirões. 

Tabela 11 -  Ações que praticaram nos último 12 meses [pesquisa de 2001]

Ações mais apontadas  (%)
Evitaram jogar no lixo comum produtos tóxicos [tintas, solventes, pilhas etc] 59
Deixaram de comprar algum produto devido a informações contidas no rótulo 46
Consertaram algum produto quebrado para prolongar sua vida 44
Diminuíram o consumo de carne por razões de saúde 39
Pararam de comprar algum produto por acreditar que fazia mal ao meio 
ambiente

35

Comentários: os dados da tabela acima parecem indicar uma consciência fragmentada quanto 

à preocupação ambiental. Ao mesmo tempo em que 59% afirmam evitar jogar lixos tóxicos 

nos resíduos comuns, percentual relativamente bem mais baixo, 35%, afirmam que pararam 

de comprar produtos por acreditar que fazia mal ao meio ambiente [embora esse índice possa 

ser  considerado  elevado,  quando  comparado  aos  dados  obtidos  anteriormente  sobre 

conhecimento e preocupação com questões ambientais].

• Em pergunta  com resposta  estimulada  e  múltiplas  respostas,  sobre  hábitos  de 

consumo  e  compra,  tendo  como  opção  de  respostas  compra  sempre,  com 

freqüência, raramente ou nunca, as respostas foram conforme consta na Tabela 
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12. 

Tabela 12 – Hábitos de consumo e compra que praticam sempre ou com freqüência

Práticas 2001 (%)
Comprar lâmpada que consome menos energia 59
Comprar produtos que venham em embalagem reciclável 44
Compram produtos que não agridem o meio ambiente, “produtos 
verdes”

36

Compram ovos e carne de frango sem hormônio 35
Compram eletrodomésticos que gastam menos energia 35
Escolhem entre produtos semelhantes, um que não agride o meio 
ambiente, mesmo que custe mais caro

33

Compram produtos que não venham em embalagem de isopor ou 
plástica

31

Compram produtos que venham de material reciclado 26

Comentários:  a  quantidade  alta  de  consumidores  que  compram  produtos  que  consomem 

menos energia reflete o período da pesquisa, época do racionamento de energia [pós apagão]. 

Há uma certa incoerência quanto ao comprar produtos com embalagens recicláveis [44%] e 

produtos reciclados [26%]. Os dados das tabela 11 e 12 sobre os hábitos da população são 

conflitantes com os dados obtidos pelos pesquisadores quanto ao  conhecimento da população 

sobre  questões  ambientais,  prioridade  dessas  questões  e  disposição  sobre  o  que  estaria 

disposto a fazer pelo meio ambiente.

4.2  Pesquisa  2005:  responsabilidade  social  das  empresas:  percepção  do  consumidor  

brasileiro

Alguns resultados (AKATU & ETHUS,2005):

• Em pergunta com resposta espontânea sobre os itens que definem uma empresa 

responsável, as respostas foram conforme mostra a Tabela 13: 
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Tabela 13 – Empresa socialmente responsável na visão da população brasileira e mundial

Respostas Brasil (%) Média mundial70 
(%)

tratar os empregados de forma justa 25 28
proteger o meio ambiente  11 19
criar empregos/ dar suporte à economia 18 17
providenciar serviço sociais/ dar retorno à comunidade * 14
produzir produtos de qualidade/ seguros * 12
ser honesta/ confiável * 7
fazer doações/ caridade 19 7
mostrar preocupação/ ter responsabilidade social * 7
obedecer leis/ pagar impostos 8 5
lucrar/ bom desempenho * 5
preços baixos/ justos 6 3
não mudar de país * 2
proteger direitos humanos/ lutar contra o trabalho infantil * 1
Investir em educação profissional 7 *
investir em esportes * *
creches 3 *
outros * 8

*Não citado pelos entrevistados

Comentários:  percebe-se  que  o  foco  da  expectativa  dos  brasileiros  com  relação  a 

responsabilidade das empresas é sobre as atividades próprias do meio empresarial e ações 

assistencialistas,  tais  como fazer doações e  adotar práticas de caridade.  O meio ambiente 

também é citado (11%), mas com valor inferior a média internacional. Produzir produtos com 

qualidade e seguros não é sequer citado pelos brasileiros espontaneamente, enquanto entram 

em 12% da média mundial. 

• Em pergunta  com resposta  estimulada,  contudo,  82% dos  brasileiros  atribuem 

“total  responsabilidade" às grandes empresas no que toca às garantias sobre os 

produtos oferecidos. 

70Pesquisa semelhante realizada em 21 países pela  UNEP/UNESCO
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Comentário:  este  dado  contrasta  frontalmente  com  o  obtido  na  pergunta  com  resposta 

espontânea.

● Perguntados sobre o grau de concordância ou discordância com a seguinte afirmação: 

"Estou  muito  interessado  em  saber  como  as  empresas  tentam  ser  socialmente 

responsáveis". A soma dos que concordam totalmente ou em parte chega a 78%.

Comentário: os dados acima mostram que o assunto tem alto interesse para os brasileiros.

● A maioria das pessoas tem uma visão positiva do desempenho social das empresas, 

pois 65% concordam [totalmente ou em parte] que "as grandes empresas estão fazendo 

um bom trabalho em construir uma sociedade melhor para todos". Confrontados com a 

afirmação “as empresas comunicam com honestidade e veracidade o que elas fazem 

em matéria social e ambiental”, apenas metade se mostra de acordo (50%), enquanto a 

outra metade discorda (45%) ou não tem opinião formada (5%). 

Comentário: O consumidor brasileiro encontra-se dividido no que diz respeito à credibilidade 

das iniciativas das empresas. 

● Seis em cada dez brasileiros (59%) concorda com a frase “Nosso governo deveria 

criar  leis  que  obrigassem grandes  empresas  a  irem além do seu  papel  econômico 

tradicional e contribuíssem para uma sociedade melhor, mesmo que isso implicasse 

em preços mais altos e menos empregos.” 

Comentários:  Apesar  dessa  visão  favorável  ao  papel  das  empresas,  os  consumidores 

brasileiros ainda esperam por uma atuação regulatória forte do Estado. 

● Quanto  às  ações  concretas  que  os  consumidores  declaram  ter  realizado:  15% 

171



mencionaram ter punido empresas em retaliação por condutas percebidas como social 

ou  ambientalmente  irresponsáveis  [boicote  ou  de  crítica  aberta  às  empresas 

consideradas  não-responsáveis  socialmente];  outros  15% disseram ter  pensado  em 

punir  alguma  empresa  pela  mesma  razão.  Na  Figura  16  tem-se  os  valores  em 

porcentagem dos entrevistados no Brasil e no exterior [em pesquisa semelhante] que 

efetivamente  puniram  alguma  empresa  devido  a  sua  conduta  social  ou  ambiental 

inadequada.

Figura 16: Porcentagem de entrevistados que puniram empresas pelo comportamento social 

ou ambiental inadequado

Comentários: nesta figura percebe-se a grande diferença entre o comportamento de consumo 

entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos, no sentido de exigir uma atuação 

responsável das empresas.

172



4.3 Pesquisa O consumidor brasileiro e a construção do futuro

Alguns resultados (AKATU & INDICATOR GFK, 2002):

• Pergunta com resposta espontânea: 69% declararam que consumir de forma consciente 

faz parte de seus valores [não necessariamente ligada às questões ambientais,  mas 

também com relação aos direitos do consumidor]; 20% dos entrevistados pareceram 

ter uma reflexão maior sobre seus hábitos de consumo, principalmente os das classes 

A e  B [análise  dos  autores];  Cerca  de um terço dos  entrevistados  reconhece  que 

consome de forma excessiva e 30% declaram que é a primeira vez que pensam sobre a 

forma como consomem.

• Pergunta com resposta estimulada, com possibilidade de respostas múltiplas, “Quando 

o(a) Sr(a). compra, quanto sua decisão está baseada em [critério]”, tendo como opção 

de resposta  qualidade, preço, meio ambiente, moda: qualidade [49%]; preço [46%]; 

meio ambiente [28%]; moda [14%]. 

Comentários: a qualidade e preço são os fatores preponderantes na decisão de compra dos 

consumidores. O meio ambiente também é expressivo, contudo, como os próprios autores da 

pesquisa  comentam,  ao  se  restringir  as  respostas  às  quatro  opções,  tem-se  uma 

supervalorização da questão ambiental. Segundo os próprios autores, quando a lista de opções 

é  maior,  a  questão  ambiental  passa  a  ser  um critério  menos  importante.  Os  autores  não 

mencionam nenhuma pesquisa neste sentido, mas as outras pesquisas mostradas neste capítulo 

demonstram isso. Contudo, comparativamente, os entrevistados consideram o meio ambiente 

mais importante que a moda, nas decisões de compra.

• pergunta  com  reposta  estimulada  “quais  são  os  interesses  do  dia-a-dia?”,  com 
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possibilidades  de  resposta  para  cada  item  listado,  pouco  ou  nenhum  interesse/  

interessa ou interessa muito.  Seguem as opções de resposta com a porcentagem de 

respostas na Tabela 14: 

Tabela 14 – Interesses do dia a dia para a população brasileira

item Pouco ou 
nenhum 

interesse (%)

Interessa ou 
interessa muito 

(%)
Desfrutar a natureza 9 85
Educação/ minha carreira 16 76
Assistir TV 19 72
compras 19 70
Música/ dançar 23 68
Sair com os amigos 31 58
Esporte 39 54
Literatura/ler 35 51
Cultura/ visitas a museus 48 40
Usar o computador 52 38
Política e sociedade 56 30

Comentários: percebe-se a importância dada às compras, confirmando o visto na revisão da 

literatura sobre comprar ter  se tornado até uma forma de lazer na nossa sociedade. Outra 

observação é o relativo pouco interesse em política e sociedade.

• Pergunta estimulada “na sua opinião, de que maneira suas ações impactam, no sentido 

de melhorar”, quanto aos seguintes itens listados: o mundo, minha cidade, minha vida, 

com  opções  de  resposta,  impacta/impacta  muito,  não  impacta/impacta  pouco. 

Respostas conforme Tabela 15.
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Tabela 15 – Impacto das próprias ações na visão da população

item impacta/impacta muito(%) não impacta/ impacta 
pouco(%)

Mundo 41 52
Minha cidade 48 56
Minha vida 75 21
 

• Em questão mais específica sobre os impactos das ações “Suas ações ou o modo como 

você vive podem causar algum impacto no mundo. Avalie qual setor sofre o impacto 

de cada uma dessas ações”; as respostas não causa nenhum impacto/ pouco impacto,  

conforme Figura 17,  para as opções a forma como você viaja, as roupas que você 

compra, a forma que você dispõe o lixo, a forma como você consome energia, a forma  

como você passa seu tempo livre, o seu trabalho, a comida que você come, a forma 

como você consome água. 

Figura 17: Percepção de que não há  impactos de ações individuais sobre alguns itens 
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Comentários: observa-se que, na percepção dos brasileiros, suas ações individuais não têm 

muita influência no mundo ou na cidade.

4.4 Outras pesquisas

Pesquisa encomendada pela Plastivida  (PLASTICO EM REVISTA, 2005)

• em  1996:  primeira  pesquisa  do  gênero;  trouxe  uma  percepção  negativa  que  a 

população  tinha  sobre  o  plástico,  considerado  “um  mal  necessário”,  em 

reconhecimento  às  suas  virtudes  enquanto  qualidade  “algo  embaçado  pela  sua 

conotação de material poluente”;

• novo levantamento (2005):  82% dos entrevistados acham o plástico poluidor,  mas 

enxerga que seus benefícios são grandes; acreditam no material “mas clamam por um 

papel  mais  ativo  para  ajudar  a  eliminar  aquela  faceta  desfavorável”.  A  pesquisa 

abrangeu todas classes sociais em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador. 

Entre os pontos positivos: praticidade, mais barato, higiênico [“você usa e joga fora”] 

resistência  e  transparência,  facilidade  de  manuseio,  leveza,  design  atraente  e  a 

possibilidade de ser reciclado. Do lado negativo: visão do material como facilmente 

descartável, utilizado em excesso, poluidor ambiental, de deterioração lenta e o lixo 

que gera entope bueiros e rios. Também, segundo a pesquisa, a população não percebe 

políticas públicas e privadas voltadas para o problema do lixo.

Comentários: há a percepção da população quanto a impactos de embalagens, neste caso de 

plásticos, porém não refletido em uma disposição em sacrificar conveniências particulares em 

favor do meio ambiente.
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Pesquisa encomendada pela   Packaging Magazine   (NOVA EMBALAGEM, 1991)

A pesquisa da revista  Packaging Magazine,  em 1991, nos EUA, já indicava que os 

consumidores esperavam que entre os  principais  atributos  das embalagens estivesse o ser 

reciclável.  O  fato  indica  que  os  aspectos  ambientais  relacionados  às  embalagens  já  são 

percebidos  há  bastante  tempo,  pelo  menos  nos  Estados  Unidos.  Essa  pesquisa  indicou 

mudanças  no  comportamento  do  consumidor,  uma  evolução  da  percepção  ambiental, 

comparando-se  com  pesquisas  anteriores,  segundo  os  autores.  Paradoxalmente,  os 

consumidores, ao mesmo tempo que exigem maior conveniência [porções individuais], têm a 

percepção  de  que  os  produtos  são  superembalados.  Oitenta  por  cento  dos  consumidores 

apontaram  essa  preocupação;  50%  dizem  estar  dispostos  a  não  comprar  produtos  com 

embalagens  redundantes.  A  maioria,  porém,  aponta  não  estar  disposta  a  sacrificar  a 

conveniência em favor das questões ambientais.

Pesquisa realizada pela    Research Internationa  l  e    DIL  ,    Global Design Network   em 1992 e   

1994 (DIL, SD)

• Questão: “já ouviu falar em material reciclável?”

Brasil: em 1992, 58% responderam afirmativamente; em 1994, 80%;

Chile: em 1994, 80%.

Comentário: percebe-se grande crescimento, em curto espaço de tempo [dois anos], quanto ao 

conhecimento sobre material reciclável no Brasil.

• Questão: “costuma checar se a embalagem é feita de material reciclável?”

Brasil: em 1992, 19% responderam afirmativamente; em 1994, 16%;

Chile: em 1994, 30% responderam afirmativamente;

• Questão: “deixou de comprar o produto porque a embalagem não era reciclável?”

177



Brasil: em 1992, 19% responderam afirmativamente; em 1994, 18%;

Chile: em 1994, 23% responderam afirmativamente.

• Questão: “estaria disposto a separar o lixo de casa?”

Brasil: em 1992, 82% responderam afirmativamente; em 1994, 85%;

Chile: em 1994, 92% responderam afirmativamente.

Comentário:  parece  haver  um  crescimento  de  conhecimento  sobre  reciclagem  no  Brasil, 

comparando-se os dados dessa pesquisa com a O que o brasileiro pensa do meio ambiente e  

do consumo sustentável. A disposição em separa recicláveis em casa já era alta em 1992 e 

1994.

5.3 Comentários sobre os resultados das pesquisas

Ao comprar um produto, o consumidor legitima sua existência. O comportamento de 

consumo reflete a própria cultura da sociedade, lembrando-se, contudo, que as escolhas do 

consumidor estão, em parte, condicionadas a fatores independentes de sua vontade. 

Para uma escolha mais consciente do ponto de vista ambiental, é necessário que o 

consumidor tenha subsídios para essa escolha. O fornecimento de informações confiáveis que 

orientem o comportamento de consumo é fundamental.

Conforme  as  pesquisas  referidas,  o  brasileiro  tem um  baixo  nível  de  informação 

quanto às questões ambientais. Também a percepção de que os comportamentos individuais 

podem ter impacto no mundo ou na cidade, não só quanto a questões ambientais, é baixo. A 

motivação para o consumo mais consciente, diante destas perspectivas fica comprometida, 

pois deveria estar sedimentada sobre o conhecimento e a crença de que a alteração de seus 

hábitos realmente refletiriam  em uma melhor condição de vida e do meio ambiente.

Outra  observação  é  quanto  ao  meio  ambiente  não  ser  uma  prioridade  para  os 
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brasileiros, talvez até por não se ver como parte deste. Quando estimulada a refletir sobre 

problemas  mais  próximos,  como  os  referentes  ao  saneamento,  estes  aparecem  como 

prioritários para a população. Ou seja, volta-se a já mencionada necessidade de mudança de 

valores, saindo do foco exclusivo sobre o individual para os interesses sociais. Neste sentido, 

também, há um  baixo interesse em política e sociedade.

Refletindo esse comportamento, apenas 15% dos brasileiros disseram ter punido uma 

empresa  por  comportamento social  ou ambiental,  considerado por  eles  como inadequado, 

segundo  Pesquisa 2005: responsabilidade social das empresas: percepção do consumidor 

brasileiro e 15% se dispuseram a fazer isso, de acordo com a pesquisa  O que o brasileiro 

pensa do meio ambiente e consumo sustentável.  Isso contrasta com a ação exercida pelos 

consumidores de países desenvolvidos, em que a atuação sobre as empresas é mais efetiva. 

Ou seja, os  consumidores brasileiros não têm ainda atuação expressiva quanto a mudança 

para um modelo de produção e consumo mais sustentável. A própria expectativa quanto ao 

papel  das  empresas  com  relação  às  questões  ambientais  é  baixa.  Apenas  11%  dos 

entrevistados  incluem,  espontaneamente,  o  cuidado  com  questões  ambientais  entre  as 

características  das  empresas  socialmente  responsáveis  [Pesquisa  2005:  responsabilidade  

social das empresas: percepção do consumidor brasileiro]. 

Contudo,  outros  dados  das  pesquisas  avaliadas,  mostram  que  há  uma  disposição 

grande para  mudanças na população brasileira e uma tendência a maior reflexão quando 

estimulada.  Mais  de  70% dizem estar  interessados  na  atuação  responsável  das  empresas 

[Pesquisa 2005: responsabilidade social das empresas: percepção do consumidor brasileiro]. 

Também 70% são  favoráveis  às  ações  das  organizações  ambientais  e  têm disposição  em 

participar, de alguma forma, da atuação dessas organizações [O que o brasileiro pensa do 

meio ambiente e consumo sustentável].  Mais de um terço da população  [69%] dizem não 

estar dispostas a conviver com mais poluição para ter mais empregos. Quase metade [48%] 
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concordam  com  a  frase  “O  meio  ambiente  deve  ter  prioridade  sobre  o  crescimento 

econômico.” Quarenta por cento disseram concordar com a frase “é impossível continuarmos 

desenvolvendo nossa agricultura, indústria, enfim, nossa economia como até agora fizemos, 

sem causar nenhum dano à natureza”, mostrando uma reflexão sobre os problemas do modelo 

de produção e consumo adotado e da necessidade de mudança.

Outra  informação  das  pesquisas  consultadas  é  a  grande  disposição  em  separar 

recicláveis. Isso indica uma tendência à participação da população na solução da questão dos 

resíduos.  Contudo,  também  indica  que  o  foco  da  questão,  para  a  população,  está  na 

reciclagem e não na mudança de comportamento de consumo. Há uma percepção da relação 

da  embalagem  com  as  questões  ambientais,  mas  não  parece  haver  uma  disposição  em 

sacrificar conveniência a favor do meio ambiente.

Para  a  mudança  no  comportamento  de  consumo,  as  ações  governamentais  ou  de 

organizações  ambientais,  não  podem desconsiderar  o  papel  que  tem o  principal  meio  de 

comunicação e informação dos brasileiros, que é a televisão [para 90% dos brasileiros]. Essa, 

até o momento, não tem exercido com eficiência a função informativa, a julgar pelo grau de 

conhecimento  que  os  brasileiros  apresentam  sobre  o  tema  ambiental.  Também  a  ação 

governamental  não  tem  sido  eficiente,  mesmo  com  a  Política  de  Educação  Ambiental, 

aprovada em 1999. 

Lembra-se  também  que  para  um  comportamento  de  consumo  mais  consciente  é 

preciso que opções de produtos melhores do ponto vista ambiental estejam disponíveis ao 

consumidor. 
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5 INTRODUÇÃO DAS QUESTÕES AMBIENTAIS NAS EMBALAGENS

5.1 Dados coletados através da aplicação dos questionários nas empresas produtoras de 

embalagens

As  empresas  que  responderam  ao  questionário,  como  já  mencionado  na 

metodologia foram: Penha S/A [celulósicas]; Brasil Gráfica [celulósicas e suprimentos]; 

Canguru [flexíveis_plásticas]; Empax [flexíveis_plásticas]; Cryovac [flexíveis_plásticas]; 

Sig Combibloc [Flexíveis_cartonadas];  CBL [metálicas] Wheaton [vidro];  Vidro Porto 

[vidro]; Nadir Figueiredo [vidro]; Rigesa [celulósicas]; Prada [metálica]; Aro [metálicas e 

suprimentos];  Ápice  [celulósicas  e  suprimentos];  Crown  Cork  [metálicas];  Orsa 

[celulósicas]; Tetra Pak [flexíveis_cartonadas]; Alcan [metálicas]; Embaquim [plásticas e 

suprimentos];  Inapel  [flexíveis_plásticas];  Etectro  Plastic  [plásticas];  Latasa/Rexan 

[metálicas]; Cisper [vidro] ; Santa Marina [vidro]; Embras [flexíveis_plásticas].

Foram ao todo 25 empresas: 

Tabela 16- Relação de empresas pesquisadas quanto ao material das embalagens

material das embalagens Número de empresas
celulósicas 5
plásticas 7
vidro 5
metálicas71 5
Flexíveis cartonadas72 2

Os dados coletados através da aplicação de questionários são a seguir relacionados e 

comentados.

71
 A empresas que fabrica embalagens metálicas e plásticas foi incluída na relação de embalagens metálicas por ser este 

o principal mercado da empresa no Brasil.

72Embalagem conhecida como “longa vida”.

181



Parte I – Informações gerais, principais informações:

• Quanto  à  posição  no  mercado:  quase  todas  se  declaram estar  entre  as  líderes  de 

mercado: 

■ embalagens celulósicas: das cinco, uma declarou ser a líder de mercado, uma 

ser a segunda, uma ser a terceira, duas estar entre as líderes [sem especificar a 

posição]; 

■ embalagens de plástico: das sete, uma declarou-se líder de mercado, uma estar 

entre as 4 principais; três estarem entre as líderes [sem especificar posição]; 

uma  estar entre as 10 principais; uma declarou não dispor da informação sobre 

a posição da empresa no mercado;

■ embalagens de vidro:  das cinco,  uma declarou ser a líder de mercado, três 

estarem entre as líderes e uma não quis responder a questão;

■ embalagens metálicas:  das seis, uma declarou ser líder em um dos ramos que 

atua, segunda e terceira nos dois outros ramos, uma declarou ser a segunda no 

mercado,  três  estarem  entre  as  líderes  [sem  especificar  a  posição],  uma 

declarou  ser  líder  mundial  [posição  da  Matriz],  sem precisar  a  posição  no 

mercado nacional.

■ embalagens flexíveis cartonadas: das duas, uma declarou-se líder mundial e 

nacional de mercado, a outra declarou não ter essa informação no mercado 

nacional.

Esses  dados  mostram  que  a  pré-seleção  da  amostra  em  termos  qualitativos  foi 

adequada, uma vez que se pretendia entrevistar as empresas líderes de mercado.

● Quanto à nacionalidade das empresas, há predominância de empresas nacionais. Entre 

as multinacionais,  há uma cuja Matriz é norte-americana nas celulósicas;  uma nas 
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flexíveis;  uma  nas  de  embalagens  de  vidro;  uma  nas  metálicas.  Há  também uma 

empresa de embalagens metálicas cuja Matriz é Inglesa.

Pretendia-se  com esta  questão  avaliar  se  haveria  relação  entre   a  postura  ambiental  e  a 

nacionalidade da empresa. Não se notou diferenças neste sentido. 

• Quanto a ser exportadora:

Tabela 17 – Relação de empresas pesquisadas que exportam e que não exportam

Empresas (material) Exportadoras Não exportadoras Total
Celulósicas 3 2 5
Plásticas 7 - 7
Vidro 3 2 5
Metálicas 5 1 6
Cartonadas 2 - 2
Total 20 5 25

Todas  as  empresas  que  declararam  serem  exportadoras  exportam  para  países  da 

América Latina. Algumas também para os Estados Unidos: uma celulósica; uma plástica; uma 

de vidro. Uma das empresas exportadoras exporta para o Canadá [embalagens metálicas].

Pretendia-se  com esta  questão  verificar  se  a  exportação  para  algum país  com lei 

ambiental mais rigorosa, quanto às embalagens, poderia estar influenciando a introdução de 

questões ambientais nas embalagens. Infelizmente essa hipótese não pode ser testada, pois 

nenhuma das empresas declarou exportar para o mercado europeu, em que há maior rigor 

quanto aos resíduos de embalagens, com responsabilização dos produtores por estes resíduos. 

Parte II – relação empresa/ meio ambiente, principais informações:

● Quanto a posição das empresas com relação às questões ambientais e influência nos 

negócios da empresa:  a  maioria  absoluta  das  empresas  declarou que a  posição da 

empresa perante às questões ambientais é atender às normas legais vigentes no país. 

Os poucos casos que fogem a essa abordagem são mencionados a seguir:
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■ confirmando o que consta  na literatura  técnica,  as  empresas  de embalagem 

celulósicas têm maior preocupação ambiental com relação ao fornecimento da 

matéria-prima.  Quatro das entrevistadas disseram só comprar matéria-prima 

vinda de reflorestamento e também disseram investir no reflorestamento;

■ uma  empresa  de  embalagens  plásticas  e  uma  de  embalagens  metálicas 

disseram não ter as questões ambientais nenhuma ou muito pouca influência 

nos negócios da empresa;

■ uma  empresa  de  embalagens  plásticas  disse  que  o  meio  ambiente  tem 

influência nos negócios, além da questão legal, porque alguns clientes exigem 

que a empresa tenha um Sistema de Gestão Ambiental.

■ Uma  das  empresas  de  embalagens  metálicas  disse  ser  de  fundamental 

importância para a empresa que tenha uma estratégia ambiental, voltada para a 

prevenção da poluição, além do atendimento à legislação.

Percebeu-se  com  as  respostas  das  empresas  que  a  legislação  é  de  fundamental 

importância quanto às questões ambientais. Tirando as duas empresas que disseram não haver 

nenhuma influência de questões ambientais, todas as outras mencionaram ter como meta o 

atendimento à legislação.

● Quanto à certificação ambiental:

Tabela 18 – Relação de empresas que possuem e que não possuem certificação ambiental 

Empresas 
(material)

Não tem 
certificação

Certificada 
(ISO 14001) Total

Celulósicas 3 2 5
Plásticas 5 2 7
Vidro 5 - 5
Metálicas 3 3 6
Cartonadas 1 1 2
Total 17 8 25
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Duas  das  empresas  que  não  possuem  certificação  ISO  14000  estão  em  processo  de 

certificação: uma celulósica e de flexíveis cartonadas.

Considerando  serem  estas  empresas  líderes  de  mercado,  é  baixa  a  certificação 

ambiental. Segundo esse quesito, as empresas de embalagem celulósicas parecem ser as mais 

preocupada com as questões ambientais e as de vidro as menos preocupadas.  

● Quase  todas  as  empresas  declararam  realizar  algum  tipo  de  reciclagem  interna. 

Somente três empresas, as três do setor de embalagens plásticas, não realizam.

● Quanto à cooperação com programas de reciclagem externso: 

Tabela 19 – Relação de empresas que cooperam e que não cooperam com programas de 
reciclagem externos
Empresas 
(material)

Cooperam Não 
cooperam Total

Celulósicas 3 2 5
Plásticas 4 3 7
Vidro 2 3 5
Metálicas 2 4 6
Cartonadas 2 - 2
Total 13 12 25

Todas as empresas que declaram colaborar com programas de reciclagem externos, 

cooperam com programas comunitários. Uma das empresas de embalagens metálicas também 

com programa organizado pela ABAL [Associação Brasileira de Alumínio].

● Quando a exigências ambientais aos fornecedores:

■ embalagens celulósicas:  quatro fazem algum tipo de exigência, uma “aplica 

questionário  ambiental”,  com  exigências  não  especificadas;  três  exigem 

certificado ambiental da matéria-prima e uma dessas também “laudo de que 

não contém substâncias banidas e metais”;
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■ embalagens plásticas: duas exigem que os fornecedores estejam em dia com a 

legislação ambiental, uma que tenha o certificado ISO 14001, uma que tenha 

Política  Ambiental  e  também  que  os  produtos  químicos  tenham  “laudos 

técnicos”; 

■ embalagem  de  vidro:  uma  exige  que  o  fornecedor  “tenha  Liçença  de 

Operação”;

■ embalagens metálicas: duas exigem o atendimento à legislação e uma diz que 

o fornecedor para a empresa “deve atender a requisitos mínimos ambientais73. 

Se não atender não pode fornecer, [...] fazemos uma vistoria no fornecedor e 

avaliamos se ele está apto ou não.”, 

■ embalagens flexíveis cartonadas: uma exige estar em dia com a legislação; a 

outra exige que o fornecedor tenha certificado ISO 14001.

Novamente a importância da legislação é explicitada. Na maior parte das empresas 

que  faz  algum tipo  de  exigência  às  fornecedoras,  o  enfoque  é  sobre  o  cumprimento  das 

normas legais. As empresas que exigem certificação ambiental  estão entre as certificadas. 

Salienta-se a posição das empresas de embalagens de vidro, que na sua maioria não fazem 

exigências nem com relação aos aspectos legais.

Parte III – Inovações/ projeto do produto, principais informações: 

● Quanto  a  importância  da  inovação para  a  empresa,  esta  é  considerada  condição 

fundamental74 de  permanência  no  mercado,  para  todas  as  empresas,  em  todos  os 

ramos.  Algumas  frases  que  demonstram  esse  enfoque:  “produtos  diferenciados 

agregam valor e são mais competitivos”; “[...] é a alma da empresa”; é “[...] ponto 

fundamental para manutenção de nossos negócios”; “fundamental para manutenção da 

rentabilidade”; “nosso maior desafio”; “fundamental para a própria sobrevivência da 
73Esses requisitos não são mencionados.
74Esta foi aliás, a palavra mais utilizada para definir essa importância para as empresas.
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empresa”; “relevante”; “é a vida da empresa”; “é uma questão de sobrevivência”.

● Em média são desenvolvidos dois produtos por ano, por empresa, independente do 

setor;

● o investimento em inovação foi considerado informação confidencial pela maioria das 

empresas.  As  que  declararam o  investimento  disseram investir  de  0,5% a  3% do 

faturamento em desenvolvimento de novos produtos.

● O foco principal da inovações: 

■ embalagens  celulósicas: visual;  sistema  de  fechamento;  qualidade  de 

impressão [uso de 5 a 6 cores]; adição de resina no papelão ondulado para 

retardar a absorção da umidade; utilização de papéis especiais; economia de 

matéria-prima;  aumento da resistência à compressão para maior durabilidade; 

utilização de papel reciclado na confecção das embalagens;  

■ embalagens  plásticas:  apresentação  visual;  forma;  novas  tecnologias  para 

melhorar a função de proteção, facilidade de armazenar e também facilidade de 

embalar o produto; mudança em matéria-prima; aumento de barreira a gases e 

odores;

■ embalagens de vidro: visual [forma e cor] e redução de peso;

■ embalagens metálicas: simplificação da forma [facilitar a retirada do produto 

pelo cliente], redução de peso, uso de menos material; 

■ embalagens flexíveis cartonadas:  forma; sistemas de abertura e fechamento; 

embalagens  com  múltiplas  unidades;  visual  [inovação  no  sistema  de 

impressão]; melhoria técnica para melhor conservação do produto.

● As  motivações  para  o  desenvolvimento  das  inovações  foram mercadológicas  para 

todos os setores, como demonstram as expressões a seguir: “atendimento e superação 
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às expectativas do cliente”; “reduzir custos”; “aumento de participação no mercado”; 

“aumento  de  faturamento”;  “conquista  de  novos  clientes”;  “diferenciação  no 

mercado”;  “competitividade”;  “sustentabilidade  dos  negócios”;  “retorno  de 

investimento”.

● Sobre os  principais critérios de decisão/seleção dos projetos, os itens mencionados 

foram:  retorno  de  investimento;  necessidade  de  mercado;  custo;  prazo;  qualidade; 

rentabilidade;  comerciais;  relação  custo/benefício;  relação  investimento/retorno; 

possibilidade de ampliação de mercado; potencial de venda do novo produto; técnicos 

e de segurança para o usuário final. Nesta questão, nenhuma das empresas mencionou 

como  critério  alguma  consideração  ambiental.  A  única  empresa  que  se  referiu  a 

questão ambiental relatou o seguinte; “Em empresas que têm Política Ambiental, sem 

dúvida, o fator ambiental tem seu peso na decisão, porém, preço, prazo e qualidade 

compõem fortemente a matriz de decisão”. 

● Perguntado, contudo, se a questão ambiental é critério de seleção de projetos, várias 

responderam que sim: 

Tabela 20 – Relação de empresas em que a questão ambiental é ou não critério de projeto
Empresas (material) Questão ambiental é 

critério de projeto
Questão ambiental não 

é critério de projeto
total

eventualmente Prática 
comum

Celulósicas 2 1 2 5
Plásticas 4 1 2 7
Vidro75 1 2 3
Metálicas 3 3 6
Cartonadas 1 1 2
Total 11 3 9 23

● Contudo, na questão específica sobre desenvolvimento de inovações ambientais:

■ embalagens celulósicas: uma mencionou a substituição de matéria-prima de 
75 Duas empresas não responderam a essa questão.
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revestimento por resina biodegradável; uma afirmou que desenvolveu inovação 

ambiental,  mas  limitou-se  a  dizer  que  “o  produto  de  papelão  ondulado  é 

reciclável  e  biodegradável”;  uma  mencionou  o  aumento  no  uso  de  papel 

reciclado  nas  embalagens;   uma,  além  do  aumento  do  uso  de  reciclado, 

mencionou a troca da tinta de impressão por tinta sem componentes  tóxicos; 

uma disse que não houve inovação ambiental na empresa;

■ embalagens plásticas: cinco disseram que não houve inovações ambientais em 

produtos  na  empresa,  porém  duas  dessas  disseram  estar  em  processo  de 

pesquisa o uso de plástico biodegradável nas embalagens; uma disse que sim e 

citou a substituição de estrutura BOPP + papel por um laminado de BOPP que 

pode ser reciclado; uma disse que sim, “vários”, mas não identificou nenhum;

■ embalagens de vidro: quatro disseram que não; uma não respondeu;

■ embalagens  metálicas:  três  disseram  que  não;  duas  que  sim,  mas  não 

mencionaram nenhuma; uma não respondeu à questão;

■ embalagens flexíveis cartonadas: uma disse que sim, mas quanto a explicitar 

qual, limitou-se a dizer “as inovações que se encaixam na Política Ambiental 

da empresa”; a outra disse que sim, “várias”, mas ao mencionar qual, relatou 

ter desenvolvido tecnologia para reciclagem das embalagens, o que não é uma 

inovação na  embalagem em si  [em todo caso,  está  na  política  da  empresa 

utilizar  questões  sociais  e  ambientais  como critério  de  desenvolvimento  de 

produtos].

● Quanto aos critérios ambientais utilizados:

■ embalagens  celulósicas: uso  de  matéria-prima  reciclável  [todas  as  cinco 

empresas],  uso  de  matéria-prima  de  menor  impacto  ambiental  [quatro  das 

empresas]; uso de material reciclado [três das empresas]; processo de menor 
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impacto [uma empresa];

■ embalagens  plásticas: uso  de  matéria-prima  reciclável  [duas  empresas]; 

processo de baixo impacto [duas das empresas];   

■ embalagens de vidro: escolha de recursos energéticos de baixo impacto [uma];

■ embalagens metálicas: escolha de matéria-prima de baixo impacto ambiental 

[uma];  matéria-prima  reciclável  [uma];  uso  de  processo  de  baixo  impacto 

[uma];

■ embalagens  flexíveis  cartonadas:  todos  listados,  menos  uso  de  reciclado 

[ambas as empresas].

● Quanto ao público alvo das inovações ambientais [para as empresas que desenvolvem 

este tipo de inovação]: consumidor em geral; mercado em geral.

● Quanto ao retorno das inovações ambientais [para as empresas que desenvolveram 

esse tipo de inovação]: a maioria das que responderam a esta questão disseram que 

esse retorno não foi dimensionado e que é sigilo; uma das empresas de papel disse que 

o retorno foi “muito bom, causou reação imediata na concorrência”; uma das empresas 

de  flexíveis  cartonados  mencionou  que  o  retorno  foi  “maior  sustentabilidade  do 

negócio e reconhecimento da empresa, pelo mercado e público”.

● Nenhuma das empresas disse ter tido algum produto rejeitado por questões ambientais.

● A identificação  das  necessidades  dos  clientes  é  realizada  através   de  pesquisa  de 

mercado; reuniões periódicas e análise  de mercado.

● Quanto à percepção de necessidade ambiental no mercado nacional e internacional: 

■ embalagens  celulósicas:  uma disse  não  ter  percebido  nenhuma necessidade 
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ambiental no mercado; duas mencionaram demanda por produtos recicláveis; 

uma percebeu demanda por produtos sem pigmentos tóxicos e sem derivados 

de  petróleo;  uma,  demanda  por  embalagens  sem  plástico  e  sem  verniz; 

nenhuma especificou se a demanda identificada foi no mercado nacional ou 

internacional;

■ embalagens  plásticas: uma  identificou  demanda  por  biodegradáveies  no 

mercado externo; uma, demanda por embalagens sem pigmentos, resinas ou 

solventes  com  elementos  tóxicos,  tanto  no  mercado  nacional  como 

internacional;  uma  identificou  demanda  por  embalagens  mais  leves  e 

recicláveis no mercado nacional; três não identificaram nenhuma demanda em 

aspectos ambientais.

■ embalagens  de  vidro: três  não  identificaram  demanda  por  produtos  que 

agregem considerações ambientais; uma disse que sim, que os clientes de PET 

estão voltando para vidro, por razões ambientais, uma não respondeu;

■ embalagens metálicas: uma identificou demanda por embalagens que gerem 

menos lixo, no mercado nacional e internacional;  uma identificou a mesma 

demanda no mercado internacional;

■ embalagens flexíveis cartonadas: uma diz ter identificado demanda, mas não 

especificou o mercado e nem qual foi identificada; outra disse ter identificado 

demanda por materiais recicláveis, relacionados a menor geração de lixo.

● Embora nem todas as empresas tenham identificado demanda por  embalagens que 

agreguem questões ambientais, todas as empresas entrevistadas acreditam que haja 

demanda para estas embalagens tanto no mercado nacional quanto no internacional. 

Para  as  empresas  isso  ocorre  principalmente  no  mercado  externo  “em  que  os 

consumidores são mais conscientes ambientalmente”, conforme um dos entrevistados. 
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Outras frases que indicam essa crença na demanda por produtos com considerações 

ambientais, segundo os próprios entrevistados: “aspecto ambiental começa a pesar” no 

mercado;  essa  demanda  cresce  “em função  da  exigência  mundial”;  em função da 

“certificação ISO 14001”; embalagens com considerações ambientais “são exigências 

da maioria dos países desenvolvidos”; “é tendência global”; “é movimento global”; “a 

consciência  ambiental  está  crescendo  no  mercado  nacional  [...]  já  está  mais 

desenvolvida em alguns países”.  Praticamente  não há diferenças  quanto a  posição 

ambiental e desenvolvimento de inovações ambientais com relação a ser exportadora 

ou  ter  a  matriz  em  país  desenvolvido,  mas  há  uma  maior  percepção  quando  as 

exigências dos consumidores, neste último caso.

● Quanto a  realização de avaliação de ciclo de vida: apenas uma empresa de flexível 

cartonada disse tê-la realizado em suas embalagens, para identificar os pontos críticos 

e  realizar  melhorias;  e  uma  de  embalagens  celulósicas,  para  verificar  o  impacto 

ambiental do produto.

● Quanto às principais barreiras para inovações ambientais em embalagens: o custo foi 

o mais mencionado; o investimento necessário; as dificuldades técnicas e qualidade; 

“valor agregado em uma embalagem ecologicamente correta ainda não é pago pelo 

cliente”  [retorno  do  investimento];  “ausência  de  cadeia  de  reciclagem”;  “falta  de 

legislações claras que sejam aplicadas”.
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5.1.1 Comentários sobre as informações dos questionários

As  empresas  selecionadas  para  as  entrevistas  estão  entre  as  líderes  de  mercado, 

conforme pré-seleção e respostas delas mesmas. Mesmo considerando serem estas empresas 

líderes, a certificação ambiental não é alta entre elas:   duas entre as celulósicas; duas entre as 

plásticas; nenhuma entre as de vidro; três entre as metálicas. O foco da relação das empresas 

pesquisadas com relação às questões ambientais é sobre o atendimento à legislação, não se 

notando  diferenças  com  relação  a  nacionalidade  das  Matrizes  ou  o  fato  de  serem 

exportadoras. Salienta-se que nenhuma declarou ser exportadora para o mercado europeu, em 

que a legislação é mais exigente quanto aos resíduos pós-consumo. A única diferença notada, 

quanto a nacionalidade da Matriz, é que as multinacionais têm maior percepção quanto a 

exigência por embalagens que agreguem fatores ambientais. Todas as empresas, mesmo as 

que não identificaram demanda por inovações ambientais em embalagens, acreditam que há 

mercado para estas embalagens, principalmente no mercado externo em que os consumidores 

são mais exigentes.

A inovação é considerada fundamental para todas as empresas. Em questão sobre o 

foco das inovações,  nenhuma questão ambiental  foi  mencionada,  embora várias empresas 

tenham declarado, em questão posterior,  ser  o meio ambiente  critério para os projetos de 

embalagens. Os principais focos das inovações citadas pelas empresas foram: aspectos visuais 

[cores, qualidade de impressão e formas]; aspectos técnicos [aumento da proteção, sistemas 

de fechamento, conveniência_ facilidade de estocagem e armazenamento, facilidades para o 

consumidor]. Outro fator importante é a redução de custo, com diminuição de uso de material. 

A julgar pelas respostas das empresas, as questões ambientais entram no desenvolvimento 

principalmente  das  embalagens  celulósicas,  na  redução  do  uso  de  material  e  no  uso  de 

material reciclado, mesmo que o foco da questão tenha sido a redução de custo. É o setor de 
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celulósicos que apresenta  maior  preocupação quanto a  origem da matéria-prima utilizada. 

Também as empresas de embalagens de vidro e metálicas mencionam a redução de peso, que 

tem conseqüências positivas para o meio ambiente [redução do uso de material].

Em questão  específica  sobre  inovações  ambientais,  as  principais  declaradas  pelas 

empresas foram: substituição de matéria-prima de revestimento por resina biodegradável e 

uso de tintas sem componentes tóxicos [uso de material de mais baixo impacto ambiental]; 

uso de material reciclado [uso de material de mais baixo impacto ambiental; redução de uso 

de  matéria-prima  virgem];  redução  do  uso  de  material,  Novamente,  essas  inovações 

ocorreram principalmente no setor de embalagens celulósicas. 

As principais  barreiras  mencionadas para a  introdução de  questões  ambientais  nas 

embalagens foram o custo e os investimentos necessários. O fato de o consumidor não pagar 

pelo  valor  agregado  de  embalagens  que  considerem  questões  ambientais  também  foi 

mencionado.  Outros  aspectos  relevantes  foram  o  comprometimento  da  qualidade  e 

dificuldades técnicas. Também a falta de uma legislação que oriente a introdução de questões 

ambientais em produtos foi mencionada. 

5.2. Avaliação das embalagens ganhadoras do Prêmio Abre Design de Embalagens

Para o prêmio  ABRE Design de embalagens,  foram avaliadas as ganhadoras 2002, 

2004, 2006. Embora nem todas as embalagens ganhadoras tenham sido colocadas, na análise 

da introdução das questões ambientais, todas elas foram consideradas.
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5.2.1 Embalagens ganhadoras de 2002:

Categoria Alimentos

• Design

Figura 18: Embalagem de alimento ganhadora do Abre Design 2002

Esta  embalagem  foi  uma  das  ganhadoras  do  prêmio  internacional  Worldstar 

Packanging 2002.  Com relação  a  meio  ambiente,  nenhum benefício  é  mencionado  pelo 

ganhador. Consideração ambiental: a mistura de materiais pode comprometer a eficiência da 

reciclagem.

• Redesign

Figura 19: Embalagem de alimento [redesign] ganhadora Abre Design 2002

É uma das ganhadoras do prêmio internacional Worldstar Packanging 2002.
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Mistura para bolo – comentários do ganhador
O  formato  4  soldas,  que  permite  que  a 
embalagem fique em pé, uma inovação no setor. 
É,  segundo  o  fabricante,  “a  única  embalagem 
flexível de mistura para bolo que pára em pé”.
O  material  utilizado  é  uma  composição  que 
mistura PET, tintas, adesivo e PE. 

Salgadinho – comentários do ganhador
Redesign gráfico da logomarca e da embalagem 
de toda a linha de produtos. Qualidade visual e 
uso de cores vibrantes.



Categoria Bebidas

• Design

Figura 20: Embalagem de bebida ganhadora do Abre Design 2002

• Redesign

Figura 21: Embalagem de bebida [redesign] ganhadora do Abre Design 2002

É  uma  das  ganhadoras  do  prêmio  internacional  Worldstar  Packanging  2002.  O 

material  utilizado,  PET,  é  reciclável;  o  rótulo  transparente  e  o  uso  de  poucas  cores  são 

benéficos ambientalmente [redução do uso de material_ não mencionado pelo ganhador].

Categorias Higiene e Limpeza  e Cosméticos e Cuidados Pessoais

● Higiene e Limpeza – Design

Figura 22: Embalagem de produto de limpeza ganhadora do Abre Design 2002
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Cerveja – comentários do ganhador
Capacidade volumétrica e design diferenciado.

Água mineral – comentários do ganhador
Redesign dos  contornos.  Visual  limpo  e  leve. 
Mudança na impressão das letras para torná-las mais 
nítidas,  sem  comprometer  o  visual  transparente 
desejado. Material utilizado é o PET. O rótulo é auto 
adesivo e transparente.

Sabão em pó – comentários do ganhador
Janela formando um visor que permite ver o 
produto.



● Cosmético e Cuidados Pessoais – Design

Figura 23: Embalagem de  perfume ganhadora do Abre Design 2002

A  mistura  de  materiais  na  tampa,  provavelmente  é  de  difícil  separação,  dada  a 

complexidade de encaixes que normalmente possuem esses sistemas. A embalagem adicional 

aumenta a geração de resíduo, porém pode ser utilizada pelo consumidor para acondicionar 

pequenos objetos. 

• Cosmético e Limpeza – redesign

 

Figura 24: Embalagem de sabão em pó [redesign] ganhadora do Abre Design 2002

Categoria Saúde e Farmacéutico

Figura 25: Embalagem de produto farmacêutico ganhadora do Abre Design 2002

O material reciclável, o uso de poucas cores e a eliminação da necessidade de cola 
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Perfume – comentários do ganhador
Design clean e moderno; válvula que dispensa 
tampa; uso de material emborrachado no atuador, 
transmitindo conforto; Tampa: PP e borracha 
flexível.

Sabão em pó – comentários do ganhador
Introdução  de  ícone  de  ferro  de  passar  roupa 
cruzando o painel principal.
Nova  forma  de  estampagem  [hot  stamping)], 
“agregou sofisticação e tecnologia”ao produto.

Luvas e calçados de segurança – comentários 
do ganhador
Uso de quatro cores e verniz; feito de papelão 
ondulado com um sistema de travas internas que 
dispensam cola; ótima resistência. Tampa 
integrada ao corpo da embalagem. Alça de 
plástico.



[redução do uso de material] facilitam a reciclagem [não mencionado pelo ganhador]. 

Categoria Bricolagem

Figura 26: Embalagem de tinta ganhadora do Abre Design 2002

Embalagem ganhadora do prêmio internacional Worldstar Packanging 2002.

Categoria Eletroeletrônico

Figura 27: Embalagem de eletroeletrônico ganhadora do Abre Design 2002

Categoria Miscelânea

Figura 28: Embalagem de CD/DVD ganhadora do Abre Design 2002

A redução de espessura do material plástico é benéfico ambientalmente [redução do 

uso de material], embora esse benefício não tenha sido mencionado pelo ganhador. A mistura 
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Lata de tinta – comentários do ganhador
Novo sistema de fechamento facilita a abertura, 
“diminuindo em cerca de 1 minuto o tempo gasto 
em relação a outra”; tranparência da tampa 
permite ver a cor do produto. Tampa plástica. 
“Excelente aspecto visual.”

Produtos eletrônicos – comentários do 
ganhador
Recursos gráficos com Hot Stamping; uso de 
verniz fosco dá “toque de sofisticação”; utilização 
das laterais para fornecer mais informações aos 
consumidores.

Capa de DVD – comentários do ganhador
“Inovador conceito DigipakTM de embalagens para 
DVDs, CDs e CD-ROMs, combinando papel cartão 
com berços plásticos transparentes para 
acondicionamento dos discos”.
Recursos gráficos avançados; combinação de materiais 
[papel cartão e plástico transparente]. Resistência 
mecânica e ótima imagem. Componente plástico da 
embalagem é mais fino, ocupam menos espaço e 
reduzem o custo de transporte.



de materiais adiciona mais uma etapa no processo de reciclagem, a separação dos materiais, 

mas não chega a comprometer a reciclagem, uma vez que os componentes são facilmente 

separáveis.

Categoria Tecnologia

Figura 29: Embalagem de ganhadora do Abre Design 2002 na categoria tecnologia

Categoria Promocional

Figura 30: Embalagem ganhadora do Abre Design 2002 na categoria promocional

C  ategoria Família de Produtos  

Figura 31: Embalagem ganhadora do Abre Design 2002  na categoria família de produtos

O material usado, o Kraft, é de baixo custo, é reciclável e o seu processo produtivo é 

menos poluidor; o uso de uma única cor facilita a reciclagem.
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Pizza – comentários do ganhador
Embalagem em forma redonda. Processo de fusão 
de polietileno com polietileno exclusivo e 
patenteado.

Bombom – comentários do ganhador
Embalagem metálica com fechamento 
diferenciado; acabamento uniforme e fundo sem 
saliência.
Desenvovido para o dia dos namorados.

Cosmético – comentários do ganhador
Reforço do conceito artesanal;
Material Kraft; uso de uma só cor.



Categoria Estudante

Figura 32: Embalagem ganhadora do Abre Design 2002 na categoria estudante

Categoria   Ecodesign  

Figura 33: Embalagem ganhadora do Abre Design 2002 na categoria ecodesign

Há vários benefícios ambientais nessa embalagem,  como o uso de tintas e vernizes menos 

poluentes,  uso  de  material  biodegradável  e  reciclável.  Porém,  o  fato  de  ser  descartável 

contribui para o aumento da geração de resíduos. Para se avaliar se os benefícios ambientais e 

para  a  saúde  pública  advindos  da  menor  contaminação  das  frutas  são  maiores  que  os 

problemas causados pelo aumento na geração de resíduos ao meio ambiente e às finanças 

públicas,  há  a  necessidade  de  desenvolvimento  de  pesquisas  adicionais,  considerando  os 

impactos ambientais durante o ciclo de vida total de cada tipo de embalagem, a inovação 

proposta e a tradicional. Seria interessante comparar esta embalagem não só com a de madeira 

convencional, mas também com embalagens retornáveis feitas de material plástico, mais fácil 

de serem desinfetadas. 
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Embalagem para papel reciclado de florestas de 
eucalipto replantadas
Materiais: papel corrugado e juta, com cinta em 
Kraft.

Embalagem para fruta – comentários do ganhador
“Caixa de fruta Plaform® com impressão flexográfica em 
cinco cores mais verniz. É 100% reciclável, utilizando 
materiais biodegradáveis como papelão ondulado e tintas e 
vernizes à base de água. É descartável e por isso muito mais 
higiênico, eliminando riscos de contaminação das frutas por 
fungos, tão comumente encontrados nas caixas de madeira 
convencionais.”



Comentários sobre as ganhadoras de 2002: segundo o que pode ser observado nas 

embalagens nacionais, ganhadoras do prêmio da Abre 2002, percebeu-se que as inovações 

nacionais focaram aspectos de design, forma, cores, e qualidade no que se refere ao aspecto 

estético.  As questões ambientais  não tiveram influência significativa e  não foram agentes 

motivadores no desenvolvimento das embalagens, exceto nos casos específicos das categorias 

estudante  e  ecodesign.  No  caso  da  categoria  família  de  produtos,  embora  haja  aspectos 

ambientais positivos, esses são decorrentes do objetivo de evidenciar o aspecto rústico do 

produto,  e  não  atuam  como  foco  para  o  desenvolvimento  da  embalagem.  Em  poucas 

embalagens  os  benefícios  ambientais,  mesmo  quando  existem,  são  salientados  pelos 

ganhadores do prêmio. 

5.2.2 Embalagens ganhadoras do Abre Design 2004

Categoria Alimentos

● Design

Figura 34: Embalagem de bolo ganhadora do Abre Design 2004
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Embalagem para bolo - comentário do ganhador: 
Teve como apelo principal  a  facilidade de se fazer 
pão em casa a qualquer hora. 
As  cores  utilizadas  e  o  resultado  das  imagens 
remetem a  um clima  caseiro,  leve,  aconchegante  e 
gostoso. 



• Redesign

Figura 35: Embalagem de produto lácteo ganhadora do  Abre Design 2004

Categoria Bebidas

Figura 36: Embalagem de água ganhadora do Abre Design 2004

Categoria Higiene e Limpeza  e Cosméticos 

(embalagem destaque)

Figura 37: Embalagem de detergente em pó ganhadora do Abre Design 2004
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Embalagem para água – comentários do 
ganhador:. 
O projeto envolve os ítens: nome, forma, logotipo e 
rótulo.  Conceito  VIA  NATURAL,  remetendo  a 
leveza e naturalidade do produto. Formato orgânico 
e  anatômico;  posicionamento  de  naturalidade  da 
marca. 

Embalagem para bebida láctea – comentário do 
ganhador: 
Utilização de um filme ecológico e reciclável SI - OPS TF 40 
de 40 micras e rotogravura em 7 cores, inclusive com uma 
cor metálica. 
A flexibilidade e versatilidade  em dois tamanhos e versões 
com revestimento integral e em 360°, aumentando a área de 
comunicação e garantindo uma decoração chamativa que o 
diferencia. 

Embalagem de detergente em pó – comentários do 
ganhador: 
lata de aço; diferenciais que trariam ao consumidor 
importantes benefícios na utilização do produto: 

• Hermeticidade – Através de um prático e eficaz 
sistema de abertura e fechamento da embalagem, 

• Embalagem resistente à água – Com um verniz 
externo de alta resistência, 

• Utilização como refil – O fato do aço apresentar 
características que permitem boas condições de 
durabilidade, propicia ao consumidor, a possibilidade 
da utilização de refis para reabastecimento da 
embalagem, proporcionando assim, maior economia 
na recompra. 



Os  benefícios  ambientais  não  são  mencionados  pelo  ganhador:  produto  em  pó 

[redução do uso de material]; possibilidade de uso de refil [projeto para reuso].

Figura 38: Embalagem de perfume ganhadora do Abre Design 2004

Categoria Farmacéutico e Saúde 76

Figura 39: Embalagem de produto farmacêutico ganhadora do Abre Design 2004

Categoria Bricolagem

Figura 40: Embalagem de ganhadora do Abre Design 2004
76(encontra-se na categoria embalagem para exportação em 2004)
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Embalagem de torneira – comentários do ganhador: 
 As cores diferenciadas dos demais trouxeram maior destaque 
para a marca, com maior contraste, numa embalagem visual de 
cantos, layout clean e minimalista.  embalagem visual com maior 
área para mostrar o produto por inteiro e comunicar,  consumidor 
veja todo o produto, pendurável em gancheiras quanto colocada 
em prateleiras; conveniência para o consumidor, facilmente 
transportada pela alça; novo mecanismo com abertura em apenas 
meia volta. Com estas premissas equacionadas, indicando a 
direção a ser seguida chegamos numa embalagem auto-
vendedora, e ecologicamente correta. 

Embalagem de perfume – comentários do 
ganhador: 
A embalagem do Perfume do Brasil de 
Natura Ekos foi inspirada na Natureza. 
Consiste de um frasco de vidro em formato 
orgânico, um estojo de cerâmica e um berço 
de fibra de coco. O conjunto é protegido 
para um berço e uma caixa

Embalagem de medicamento – comentários do ganhador: 

Tampa em Polipropileno com sistema de segurança à prova de 
crianças [Child Proof ] e com anel inviolável. O anel 
inviolável [lacre] e a tampa são integrados em um mesmo 
corpo, racionalizando-se a produção e montagem, além de 
oferecer uma solução de inviolabilidade sem o uso de selos de 
indução que deixam restos ou resíduos de cola, papel, 
alumínio, etc na borda do frasco. 



O ganhador diz ser a embalagem ecologicamente correta, mas não menciona em que 

sentido. 

Categoria Miscelânea

Figura 41: Embalagem de ração animal ganhadora do Abre Design 2004

O ganhador não salienta as vantagens ambientais da mudança do material.

Embalagem destaque: inovação tecnológica

Figura 42: Embalagem de tinta ganhadora do Abre Design 2004

Categorial Promocional

Figura 43: Embalagem de salgadinho ganhadora do Abre Design 2004
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Embalagem de ração animal – comentários do ganhador: 

Mudança da embalagem, de flexível para cartucho em papel 
cartão com o objetivo de gerar maior impacto no ponto-de-
venda e destacar o produto como premium dentro de seu 
segmento; design arrojado, seu diferencial é a lateral 
chanfrada, impressa em cores de alto impacto, cuja principal 
função é facilitar que o consumidor visualize com maior 
rapidez as especificações e aplicações no produto na gôndola. 

Embalagem de tinta – comentário do ganhador: 
A lata expandida, Galão 3,6 Litros, não possui orelhas [laterais], 
nem Alça Metálica, facilitando o processo de envase e produção. 
Lata para Tintas e Vernizes que poderá ser homologada para 
produtos perigosos. Design revolucionário. 
Sistema de fechamento diferenciado [misto - aço e plástico]. 

Embalagem de salgadinho – comentários do ganhador:
Inovação e originalidade: Este foi o principal foco no 
desenvolvimento do projeto da "Lata Expandida", pois 
nenhuma empresa de embalagem metálica no Brasil possui esta 
tecnologia até o momento. Esta tecnologia permite dar formas 
diferenciadas.   Funcionalidade, benefícios para o consumidor 
final: o benefício ao consumidor seria ter uma embalagem 
anatômica a qual permite um melhor manuseio do produto. 



Categoria Família de Produtos

Figura 44: Embalagem de bebida láctea ganhadora do Abre Design 2004

Categoria   Ecodesign  

Figura 45: Embalagem para papel ganhadora do Abre Design 2004

Comentários  sobre  as  ganhadoras  de  2004: o foco  das   inovações  nacionais 

continuaram em aspectos de design, forma, cores, e qualidade no que se refere ao aspecto 

estético.  Alguma  evolução  foi  notada,  contudo.  Houve  uma  maior  abordagem  sobre  os 

aspectos  tecnológicos  para  conservação  dos  produtos  [isso  reflete-se,  indiretamente,  na 

diminuição de resíduos decorrentes de produtos estragados durante o transporte e estocagem]. 

Outros aspectos tecnológicos abordados foram:  conveniência/praticidade; fácil  organização 

para exposição; praticidade no manuseio e transporte; sistemas de fechamento e abertura. O 

foco  da  introdução  de  questões  ambientais  continuam  sobre  as  categorias  estudante  e 

ecodesign. Contudo, diferente do ano de 2002, em 2004, algumas das ganhadoras mencionam 

aspectos ambientais relacionados com seus produtos.
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Embalagem para bebida láctea – comentários do 
ganhador: 
 revestimento integral em 360° da embalagem primária 
facilidade operacional. A utilização de um filme 
ecológico e reciclável SI - OPS TF 40 de 40 micras e 
impressão em rotogravura em 6 cores foi capaz de 
implementar o lançamento desta linha de produtos. 

Embalagem para papel – comentários do ganhador: 
A Votorantim - VCP - é pioneira na utilização do 
BOPP em embalagens para papéis de escritório. Mas a 
percepção de valor agregado na construção da imagem 
de responsabilidade ecológica só foi alcançada após a 
criação do nome do selo Biopack. 
A definição Biopack, embalagem amiga da natureza - 
reflete o perfil responsável da marca. É expresso 
graficamente por uma borboleta, inseto que exprime 
cuidado com a natureza e revela também uma imagem 
vívida pelas cores, mesmo imaginárias, que compõem 
as suas asas. 



5.2.3 Embalagens ganhadoras do Abre Design 2006

Categoria Alimentos

● Design

Figura 46: Embalagem de alimento ganhadora do Abre Design 2006

Categoria Bebidas 

Figura 47: Embalagem de bebida ganhadora do Abre Design 2006
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Embalagem de achocolatado – comentários do 
ganhador: design estrutural. A lata de Nescau foi 
desenvolvida com o objetivo de transmitir movimento, 
modernidade e energia. Além de ter um formato 
diferenciado conferindo maior destaque ao produto na 
gôndola, a embalagem é ergonômica e moderna. 

Embalagem de bebida alcólica – comentários do 
ganhador: identidade visual renovada. O projeto de 
design envolveu a evolução da logomarca, do ícone 
central [o pirata], o redesenho das versões 
tradicionais e o desenvolvimento de novos produtos. 
As garrafas ganharam um contorno acinturado e 
prático de segurar. As formas foram atualizadas e 
trazem linhas mais arredondadas e atraentes, como 
forma de aumentar o impacto no ponto-de-venda.  Os 
rótulos apresentam novas imagens, cores mais 
vibrantes. 



Categoria Higiene e Limpeza/ Cosméticos e Cuidados Pessoais

Figura 48: Embalagem de sabão em pó ganhadora do Abre Design 2006

Figura 49: Embalagem de perfume ganhadora do Abre Design 2006

Categoria Saúde e Farmacéutico

Figura 50: Embalagem de produto farmacêutico ganhadora do Abre Design 2006
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Embalagem  de  sabão  em  pó  –  comentários  do 
ganhador:
aplicação  de  ícones/ilustrações  para  comunicar 
diferenciais  ou  características  e  benefícios. 
Aplicação  da  marca  em  perspectiva  e  com  o 
máximo de impacto. transmitem ação, performance, 
pesquisa  e  tecnologia.  Cor  especial  prata  e  hot  
stamping, para agregar mais sofisticação por ser um 
produto premium. 

Embalagem  de  perfume  –  comentários  do 
ganhador:
As formas e cores dos frascos traduzem o conceito 
de Natura Humor com um design arrojado, 
moderno, sofisticado e simples ao mesmo tempo. As 
cores quentes e o design traduzem a sensualidade do 
frasco. 

Embalagem de clareador dental – comentários 
do ganhador:
 A embalagem desenvolvida é composta por base 
especial  em  cartucho  dividido  em  duas  peças  e 
tampa em chapa de polipropileno, abrigando estojo 
em  PS  cristal,  porta  moldeiras  e  dosadores.  O 
desenho  do  novo  produto  foi  baseado  nas 
referências  do público-alvo agregando requinte  e 
qualidade. Seguindo a política de responsabilidade 
social  da  FGM,  as  embalagens  são  totalmente 
recicláveis. 



Categoria Bricolagem

Figura 51: Embalagem de torneira ganhadora do Abre Design 2006

Categoria Miscelânea

Figura 52: Embalagem de lápis de cor ganhadora do Abre Design 2006

Categoria Inovação Tecnológica

Figura 53: Embalagem de protetor solar ganhadora do Abre Design 2006
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Embalagem  de  torneira  –  comentários  do 
ganhador:
design exclusivo,   com  formato  diferenciado, 
evidenciando  os  atributos  de  um novo  lançamento. 
São  destaques  a  marca,  o  formato  da  embalagem, 
layout clean e minimalista. Duas opções para expor o 
produto:  na  posição  horizontal  ou  na  vertical. 
Podendo ser tanto ‘pendurável’ em gancheiras quanto 
colocada  em  prateleiras.  Conveniência  para  o 
consumidor, 

Embalagem  de  lápis  de  cor  –  comentários  do 
ganhador:
Estojo plástico [polipropileno]. O Estojo é composto 
por duas peças, Corpo A e Luva B. A Luva B desliza 
sobre o Corpo A movimentando as hastes que são 
articuladas por dobradiça.  O fechamento da tampa 
no Corpo A é através de encaixe.  O estojo possui 
sistema de travamento nas posições aberto e fechado 
por encaixe.

Embalagem de protetor solar – comentários do 
ganhador: Novo design cuja tampa com lacre 
inovador [patenteado], permite o manuseio 
simples e prático ao consumidor. O novo sistema 
de fechamento permite eliminar o selo de PVC da 
embalagem, possibilitando ganhar uma etapa no 
processo de envase. Dentro de uma política de 
respeito ao meio ambiente, diminuindo um 
componente da embalagem estamos colaborando 
com a preservação da natureza.



Categoria Estudante

Figura 54: Embalagem de fruta ganhadora do Abre Design 2006

Categoria   Ecodesign  

Figura 55: embalagem ganhadora do Abre Design 2006 na categoria ecodesign

Comentários sobre as ganhadoras de 2006: continuando a tendência identificada em 

2002  e  2004,  os  aspectos  visuais  [formas  e  cores]  continuam em destaque.  Os  aspectos 

identificados  em 2004 quanto ao desenvolvimento tecnológico,  focados em conveniência, 

facilidade  de  transporte,  sistemas  de  fechamento,  continuam  em  evidência.  Quanto  às 

questões  ambientais,  estas  continuam focadas  nas categorias  estudante  e  ecodesign  [neste 

último caso,  parece haver  uma abordagem mais  consistente,  comparando-se com os anos 

anteriores]. Também, assim como em 2004, os benefícios ambientais são salientados pelos 
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Embalagem de fruta – comentários do ganhador:
 focado nos novos hábitos de consumo. Trazendo o 
conceito de "fast-fruit" [uma alimentação saudável e 
rápida] como alternativa a uma má alimentação, gerada 
pela falta de tempo. Baseada em formas da natureza, as 
embalagens Ybá, que em tupi-guarani significa fruta, 
são vacum formadas em Amidoplast. Plástico  é 
biodegradável e composto por amido de milho, glicerol, 
gelatina e água, permitindo sua transparência e 
tornando seu custo de fabricação mais barato que 
qualquer similar sintético à base de petróleo. 

Comentários do ganhador:  O cartucho em PEAD 300gr 
completo  e  aditivado  com  Poli-bio  que  serve  como 
catalizador  e  acelera  sua  degradação.  Ecologicamente 
correto,  respeita  normas  internacionais  de  ecotoxidade, 
controle da durabilidade da embalagem, mantém todas as 
características do produto envasado, resistência, qualidade. 
Seu resíduo final serve de composto para o solo. Uso do 
cartucho em condições normais de armazenamento: 5 anos. 
Pode ser reciclável e se descartado ocorrerá aceleração em 
sua  degradação.  Aplicação  no  cartucho  Polietileno  Alta 
Densidade  (  PEAD)  podendo  também  ser  aplicado  em 
Polietileno Baixa Densidade (PEBD) e Polipropileno(PP).



ganhadores, em alguns casos. 

5.3 Avaliação das embalagens ganhadoras do Prêmio Worldstar Packaging

A seguir são avaliadas as embalagens ganhadoras do  Worldstar Packaging dos anos 

de 2001, 2003 e 2005. Embora nem todas as embalagens tenham sido colocadas, todas foram 

analisadas.

5.3.1 Prêmio Worldstar Packaging 2001

Categoria    Display  

Figura 56: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2001 na categoria diplay

Categoria Farmacêutico

Figura 57:  Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2001 na categoria farmacêtico

Figura 58:  Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2001 na categoria medicamento
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Embalagem  de  Cereal  -  comentários  do 
ganhador: 
Feito de material 100% reciclado e reciclável. 
País: Inglaterra

Embalagem  de  Cápsula -  comentários  do 
ganhador:
Novo material, Alumínio Blister Pack, de baixo 
custo, mono-material, reciclável.
País: Áustria.

Embalagem de Medicamento -  comentários do 
ganhador:
Um único container com três câmaras; um novo 
plástico; mais fácil de estocar e transportar; 
permite estocar por um ano.
“enviromentally friendly package”
País: Suécia.



Categoria Alimento

Figura 59:  Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2001 na categoria alimento(a)

Figura 60:  Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2001 na categoria alimento (b)

Categoria Utensílios Domésticos

Figura  61:  Ganhadora  do  prêmio  Worldstar  Packaging 2001  na  categoria  Utensílios 

Domésticos

Embora tenha sido mencionado pelo ganhador que a embalagem é reciclável, o spray 

acrílico pode ter algum efeito negativo sobre a eficiência da reciclagem.

Figura  62:  Ganhadora  do  prêmio  Worldstar  Packaging 2001  na  categoria  Utensílios 
Domésticos(b)
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Embalagem para Ketchup – comentário do 
ganhador
Embalagem reutilizável.
País: Turquia.

Embalagem para alimento – comentários do 
ganhador
Supmet 1446-X; novo material, melhor que o 
PET, reduz o consumo de embalagens e contribui 
para a proteção ambiental.
País: Turquia.

Embalagem para produto de limpeza – 
comentários do ganhador
Feito de papel, com nova fibra moldada, com 
adição de spray acrílico na superfície formando 
uma barreira de proteção. Foi desenvolvido 
tendo em vista a reciclagem.
Embalagem reciclável.
País: Japão.

Embalagem  de  Tinta  - comentários  do 
ganhador:
Embalagem plástica feita de PET, com processo 
de moldagem patentiado. Reciclável.
País: Reino Unido.



Categoria Jardinagem

Figura 63: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2001 na categoria jardinagem

O benefício ambiental com redução de resíduos não é mencionado pelo ganhador.

C  ategoria Eletrônicos  

 

Figura 64:  Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2001 na categoria eletroeletrônicos (a)

Figura 65:  Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2001 na categoria eletroeletrônicos (b)

Comentários sobre as ganhadoras de 2001: com relação aos enfoques das inovações, 

percebeu-se que eles voltaram-se para a qualidade, muitas vezes através do desenvolvimento 

de  novas  tecnologias  e  processos,  e  para  a  redução de  custos,  através  da  diminuição  no 

número  de  embalagens  e,  conseqüentemente,  menor  gasto  com  matéria-prima,  menor 

necessidade de espaço para estoque e redução de custo de transporte e novas tecnologias mais 

baratas. As questões ambientais foram consideradas em muitas embalagens, principalmente 
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Embalagem para cortador de grama – 
comentários do ganhador
Formato da embalagem elimina espaços 
desnecessários e permite uma redução de 29% 
no volume da embalagem.
País: Reino Unido.

Embalagem para aparelho eletrônico – comentários do 
ganhador
Novo design hexagonal especial, de papelão corrugado 
reciclável, reduz o uso de material.
“eco-friendly new package”
País: Japão.

Embalagem para monitor – comentários do 
ganhador
Feito de papelão 100% reciclável. Inovação no sistema 
de montagem reduz o uso de material e resíduos. 
Redução de custo.
País: EUA.



no que  se  refere  a  prevenção de  resíduos  advinda  da  redução na  quantidade  de  material 

utilizado e da possibilidade de reciclagem, com enfoque maior sobre esta última. Em alguns 

casos, em que a redução de resíduos é evidente, este benefício não foi  mencionado pelos 

ganhadores.

Não há uma categoria específica sobre meio ambiente, como no caso do prêmio Abre 

Design. Porém, as questões ambientais apresentam-se integradas às embalagens.

Com relação aos países de origem, a grande maioria pertence à Comunidade Européia, 

aproximadamente 69%. Segue, em porcentagem, os países asiáticos, com aproximadamente 

20%, tendo o Japão como maior representante.  

5.3.2 Premio Worldstar Packaging 2003

Categoria Bebida

Figura 66: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2003 na categoria bebida

Esta embalagem, na verdade, substitui  o uso de 6 individuais, reduzindo o uso de 

material; não mencionado pelo fabricante.
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Embalagem  múltipla  para  vinho  –  comentários  do 
ganhador:
Embala  6  garrafas  de  vinho.  Fácil  de  retirar  as  garrafas  da 
embalagem. As unidades são separáveis, estáveis e protegem 
bem a garrafa. Esta embalagem é ao mesmo tempo uma caixa 
de presente, de transporte e armazenamento de vinho, em uma 
só.
País: Alemanha



Figura 67: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2003  na categoria bebida (b)

Categoria Farmacêutico

Figura 68: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2003 na categoria farmacêutico 

Chama-se a atenção para como o desenvolvimento de uma embalagem pode afetar o 

próprio produto. Neste caso, há uma redução de uso de conservantes no produto devido às 

características da embalagem.

Categoria Alimentos

Figura 69: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2003 na categoria alimento
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Embalagem para vinho - comentários do ganhador
combinação entre a tradicional cultura chinesa e a arte 
moderna; chama atenção também pela funcionalidade. 
A embalagem externa é feita com fibra. Protege o 
produto e também pode ser reciclada. O revestimento 
com seda [saco de seda] protege a garrafa.
País: China

Embalagem para spray nasal – comentários do ganhador
Cuidado em alcançar um design válido para longo tempo. Tem 
formas limpas e simples. Alta qualidade ergonômica. Sistema de 
dosagem inteligente, pode se utilizados em adultos  ou crianças. 
O desenvolvimento de um sistema inteligente de dosagem e de 
um filtro para bactérias, tornou o uso de conservantes 
desnecessários. Embalagem plástica reciclável.
País: Alemanha.

Embalagem para bolo – comentários do ganhador
Difere das outras pelo formato octogonal, que á uma 
aparência visual inovadora. Embalagem com papel cartão e 
polietileno na parte interna para alta proteção contra 
umidade
País: Brasil



Categoria Saúde e Beleza

Figura 70: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2003 na categoria saúde e beleza

Categoria Utensílios Domésticos

Figura  71:  Ganhadora  do  prêmio  Worldstar  Packaging 2003  na  categoria  utensílios 

domésticos

Categoria Eletrônicos

Figura 72: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2003 na categoria eletrônicos
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Tampa para cosmético -  comentários do ganhador
Inovação que dispensa trava para bomba, substituindo o 
filme encolhível normalmente utilizado, prevenindo a 
poluição da fabricação desse filme. Previne o vazamento 
de produto protegendo a imagem do produto. É fácil de 
usar.
País: EUA

Embalagem para sabão em pó – comentários do 
ganhador
Nova embalagem impressa com tecnologia de rotogravura, 
com 8 cores e silver ink. A janela na frente da embalagem 
permite ao consumidor ver o produto.
País: Brasil

Embalagem para mouse – comentários do ganhador
Embalagem moderna, representa bem o produto de alta 
tecnologia que contém. Permite ao consumidor ver o 
produto, sendo mais atrativa.
País: Hungria



Figura 73: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2003 na categoria eletrônicos (b)

Categoria Outros

Figura 74: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2003 na categoria outros

Comentários sobre as ganhadoras de 2003: A tendência com relação ao enfoque das 

inovações continuou sobre a qualidade e redução de custo [no uso de material, em transporte e 

armazenagem],  proteção  dos  produtos,  segurança  do  consumidor,  sistema de  fechamento, 

principalmente  para  evitar  vazamentos  de  produto.  As  questões  ambientais  continuam 

presentes em muitas embalagens, com foco na reciclabilidade dos materiais, redução de uso 

de material [novos formatos, novas formas de encaixes, embalagens para vários produtos] e 

degradação do material das embalagens. Várias embalagens brasileiras foram premiadas neste 

ano, principalmente na categoria alimentos, mostrando que as embalagens nacionais são bem 

valorizadas internacionalmente. Em nenhuma das embalagens nacionais premiadas foram, no 

entanto, enfocados aspectos ambientais como valores para a premiação.
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Embalagem para aparelho de som – comentários do 
ganhador
O Formato especial permite menor uso de material e o  uso 
de material reciclado  contribuem para a preservação 
ambiental. Design em 3D. 
País: Japão

Embalagem para CD/DVD – comentários do ganhador
Embalagem não usual. Atual solução enriquece e estende a 
tradicional definição de embalagem. Acabamento simples. 
Material: natural reciclável. Econômica. Rapidez e facilidade na 
retirada do CD. 
País: República Tcheca



5.3.3 Prêmio Worldstar Packaging 2005

Categoria Bebidas

Figura 75: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2005 na categoria bebidas

Categoria Farmacêuticos

Figura 76: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2005 na categoria farmacêuticos

Categoria Alimentos

Figura 77: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2005 na categoria alimentos(a)
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Comentários do ganhador:
 Nova garrafa com formato anatômico e fácil de pegar. 
Embalagem de cartão com 4 cores e estampagem a quente 
e dourado. Embalagem mais atrativa para um produto já 
consolidado no mercado.
País:  Brasil

Embalagem para licor – comentários do ganhador
Design simples, manufaturado com papel reciclado. A 
espessura da caixa fixa a garrafa firmemente, exercendo 
a função protetiva. Agrega aspectos culturais chineses.
País: China

Embalagem para torta – comentários do ganhador
Responsabilidade social: escrito em Braille. Ambiental: 
matéria-prima é fibra que vem de fonte regenerável, plantações 
certificadas. Reciclável. Econômica, baixo peso e uso de 
material. Tecnologia: uso de 6 cores e verniz especial para 
brilho. Possui barreira protetora contra umidade.
País: Brasil



Figura 78: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2005 na categoria alimentos (b)

Categoria Saúde e Beleza

Figura 79: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2005 na categoria saúde e beleza

Categoria Utensílios Domésticos

Figura 80: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2005 na categoria utensílios domésticos

Categoria Eletrônicos

Figura 81: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2005 na categoria eletrônicos
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Embalagem para maquiagem – comentários do ganhador
design glamoroso, tema metálico e decoração prismática.
País: Japão 

Embalagem de tinta – comentários do ganhador
Maior segurança e conveniência para o consumidor. Mais 
confortável de carregar e fácil de transportar. Mais durável, 
devido ao exclusivo sistema de fechamento. Possibilita o 
uso total do conteúdo.
País: Brasil

Embalagem para alimento – comentários do ganhador
Tecnologia protetora aumenta a retenção de nutrientes e 
vitaminas. O Filme utilizado reduz o tempo de cozimento em 
50% [economizando tempo e dinheiro]. Reusável pelo 
consumidor.
País: Canadá

Embalagem para produto eletrônico – comentários do 
ganhador
Caixa de chapa corrugada para auto montagem. Protege a 
câmera e os acessórios muito bem. Reduz o número de 
processos necessários, material, o volume e custo da 
embalagem.
País: Japão



Figura 82: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2005 na categoria eletrônicos (b)

Categoria Outros 

Figura 83: Ganhadora do prêmio Worldstar Packaging 2005 na categoria outros

Comentários sobre as ganhadoras de 2005:  o enfoque sobre a qualidade continua, 

nos aspectos mencionados para os anos anteriores. Os aspectos ergonômicos e conveniência 

foram salientados em algumas embalagens. Economia continua em evidência.  Não se notou 

mudanças com relação aos aspectos ambientais salientados nos outros anos. As embalagens 

nacionais continuam com forte presença. Diferente de 2003, em 2005, uma das ganhadoras 

nacionais salienta aspectos ambientais na embalagem.

5.4 Comparação entre os mercados nacional e internacional

Com relação às características técnicas, no que se refere a requesitos dos produtos e 

qualidade das embalagens, não se notaram diferenças marcantes entre os mercados nacional e 
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Embalagem para CD/DVD – comentário do ganhador
Deixa o CD estável, justo na embalagem [por causa da 
diferença entre o corte semicircular e o angular]. Feito 100% 
de papel [ajustado ao meio ambiente]
País: Japão

Comentários do ganhador
Compartimentos feitos de papel corrugado; novo sistema de 
construção, mais econômico que substitui a embalagem 
plástica usada para o mesmo fim. A substituição do plástico 
pelo papel corrugado reduz as taxas referentes ao Green dot  
packaging waste system.
País: República Tcheca



internacional, conforme já era esperado, segundo informação da literatura. A forte presença 

das embalagens nacionais entre as vencedoras do  World Star Packanging demonstra que a 

qualidade das embalagens nacionais é reconhecida internacionalmente. Porém, lembra-se que 

as embalagens analisadas pertencem a um universo bem restrito, das mais inovadoras, e não 

representam o mercado nacional ou o internacional como um todo. 

Já no que se refere às tendências das inovações, há grandes diferenças. No mercado 

nacional,  o  uso  e  o  desenvolvimento  de  tecnologia  está  mais  voltado  às  características 

estéticas, para melhoria de qualidade visual, introdução de novos pigmentos e processos de 

moldagem  que  permitam  um  design mais  arrojado.  No  mercado  internacional,  o 

desenvolvimento tecnológico se orienta no sentido de melhorar a qualidade da embalagem, 

além  das  características  estética,  e  em  solucionar  problemas  como  custo  e  geração  de 

resíduos. É  bem evidente que as embalagens internacionais têm um apelo visual bem menor 

que as nacionais.  Não é  difícil  identificar visualmente as embalagens nacionais  dentre  as 

vencedoras do  World Star Packanging.

As questões ambientais também são abordadas de forma diferente nos dois mercados. 

Enquanto no nacional a preocupação ambiental é focada de forma pontual e localizada, no 

mercado internacional as soluções ambientais aparecem de forma mais integrada, como um 

dos atributos necessários às embalagens. Por isso, não há a necessidade de uma categoria 

específica para as embalagens ecologicamente corretas, como ocorre no mercado nacional. 

Contudo,  a  partir  de  2004,  houve  um  maior  enfoque  sobre  aspectos  ambientais  nas 

embalagens nacionais, parecendo indicar uma evolução do tema.

Nas embalagens nacionais, em que há considerações ambientais, o enfoque prioritário 

é  sobre a  reciclabilidade.  Algumas considerações  sobre a  biodegradabilidade também são 

mencionadas.  Nas  embalagens  internacionais,  embora  maior  enfoque  seja  dado  à 

reciclabilidade, a redução do uso de material também é bem importante, até por questões de 
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custos. Interessante notar que reduções no uso de material foram conseguidas, em muitos 

casos, com mudanças simples, no formato e tipo de encaixe das embalagens. 
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6 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

6.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil

Não havia até o momento da finalização desta pesquisa uma lei aprovada que instituísse 

a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos.  Devido  a  isso,  neste  item,  limita-se  a  analisar 

características de projetos com esse intuito.

De acordo com o Substitutivo do projeto 203/91, os resíduos de embalagens entram na 

classificação quanto a origem, em resíduos sólidos de fonte não específica [Art. 5, Inciso I]; 

quanto à forma de gerenciamento, em resíduos sólidos especiais, aqueles que necessitam ou 

podem necessitar de gerenciamento específico, em razão de sua tipologia ou quantidade [Art. 

7, inciso II]. 

Pelos seus princípios e objetivos já se percebe o impacto que este projeto, se aprovado, 

teria sobre a cadeia produtiva de embalagem e o desenvolvimento das embalagens nacionais. 

Em seus princípios, Art 9, incluem-se a responsabilidade compartilhada e cooperação entre o 

Poder Público, a sociedade e o setor produtivo. Aparecem ainda os direitos à informação e a 

participação  da  sociedade.  Outro  princípio  é  a  precedência  das  soluções  de  redução, 

reutilização  e  reciclagem  às  formas  de  disposição  final  (BRASIL,  2002);  ou  seja,  a 

priorização  das  alternativas  de  minimização  de  resíduos  e  não  de  disposição,  como  o 

praticado atualmente. A participação da sociedade e o direito à informação consubstanciam o 

preceito da Carta Magna quanto a ser dever de todos a preservação do meio ambiente. O 

direito à informação, no que se refere aos resíduos de embalagens, é fundamental para que a 

participação  da  sociedade  torne-se  realmente  efetiva,  seja  na  exigência  da  elaboração  de 

políticas públicas, na pressão para que o setor produtivo assuma posição ambientalmente mais 

responsável  e,  principalmente,  para  uma escolha mais consciente em direção ao consumo 
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sustentável.  Quanto  a  responsabilidade  pelos  resíduos,  observa-se  que  o  termo 

responsabilidade compartilhada foi adicionado neste substitutivo. O termo original do projeto 

de  lei  era  responsabilidade  pós-consumo.  De  acordo  com  Castro  e  Schalch  (2005)  isso 

ocorreu por pressão do setor produtivo.

Nos  seus  objetivos  [Art.  10]  prossegue  o  caráter  preventivo  e  a  participação  da 

sociedade.  Entre  os  objetivos  vemos:  reduzir  a  quantidade  e  a  nocividade  dos  resíduos 

sólidos; formar uma consciência comunitária sobre a importância da opção pelo consumo de 

produtos e serviços que preservem a saúde pública, que não afrontem o meio ambiente e com 

menor geração de resíduos sólidos e de seu adequado manejo, bem como sobre a relevância 

da separação e adequada disponibilização do lixo domiciliar para fins de coleta; estimular e 

valorizar as atividades de coleta de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis  (BRASIL, 

2002).

Estas questões aparecem mais claramente e objetivas no que toca especificamente aos 

resíduos de embalagens, enfocados na Subseção XII, intitulada Das Embalagens, como pode 

ser visto em trecho transcrito a seguir: 

Art. 113. Em dois anos a contar da data de entrada em vigor desta Lei, 

somente  poderão  ser  colocadas  no  mercado  embalagens  que 

preencham os seguintes requisitos essenciais:

I- as embalagens devem ser fabricadas de forma a que o respectivo 

peso  e  volume  não  excedam  o  necessário  para  manter  níveis  de 

segurança, higiene e aceitação adequados ao produto embalado e ao 

consumidor, de maneira a reduzir a futura geração de resíduos;

II-  as  embalagens  devem  ser  concebidas,  produzidas  e 

comercializadas de forma a permitir a sua reutilização, valorização, 

ou reciclagem e a minimizar o impacto sobre o meio ambiente;

III-  as  embalagens  devem  ser  fabricadas  de  modo  a  minimizar  a 

presença  de  substâncias  nocivas  e  outras  substâncias  ou  matérias 

primas  perigosas,  de  acordo  com  o  disposto  em  normas 

regulamentadoras emitidas pelas autoridades ambientais e sanitárias 

competentes (BRASIL, 2002).
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Nota-se aí não só o estabelecimento de  diretrizes ao desenvolvimento de embalagens 

com incorporação de conceitos de prevenção de resíduos, como também o estabelecimento de 

prazo para que as mudanças fossem implementadas.

Sobre a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos, este projeto de lei também é 

bem específico:

Art.  116.  São  co-responsáveis  com  o  Poder  Público  pelo 

gerenciamento dos resíduos de embalagens:

I- o fabricante e o importador da embalagem quando esta constituir 

produto de venda específico e independente, com utilidade própria, 

colocado à disposição do consumidor;

II- o utilizador da embalagem ou envasador, quando esta constituir 

veículo necessário ao acondicionamento do produto fabricado;

III-  o  usuário  final,  em  relação  ao  cumprimento  das  normas 

regulamentadoras instituídas para fins de descarte ou devolução da 

embalagem ou resíduo de embalagem (BRASIL, 2002).

Castro e Schalch (2005) enfatizam as semelhanças deste projeto de lei com a diretiva 

européia 94/62. Assim como nesta diretiva, o projeto brasileiro prevê a formação de bancos 

de dados relativos as embalagens e seus resíduos, criação de sistemas de coleta e reutilização, 

a indicação da origem dos materiais empregados na fabricação de embalagens; o estímulo à 

prevenção  por  parte  dos  órgãos  governamentais  e  o  estabelecimento  de  prazos  para 

implementação das mudanças. Como mencionado anteriormente, este projeto de lei não foi 

aprovado.

Em 2005,  em uma nova tentativa  de  voltar  à  discussão sobre  a  instituição de uma 

Política  Nacional  de  Resíduos  foi  apresentado  para  um anteprojeto.  Este  anteprojeto  foi 

discutido com a sociedade em seminários de resíduos no ano de 2005.

 Neste anteprojeto de lei, a prevenção  continua em destaque, como pode ser visto em 

seus princípios, Art. 5:

 São  princípios  da  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos:  I  –  a 

prevenção  da  geração  de  resíduos  sólidos;  II  –  a  não  geração  de 
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resíduos sólidos; III – a redução da geração de resíduos sólidos; IV – 

a  reutilização dos resíduos sólidos;  V – o tratamento dos resíduos 

sólidos;  VI  –  a  disposição  final  dos  rejeitos ambientalmente 

adequada; VII -  o desenvolvimento sustentável (MMA, 2005).

Quanto  à  responsabilidade  pelos  resíduos,  aparecem  em  seus  fundamentos  a 

responsabilidade sócio-ambiental  compartilhada,  a  responsabilidade do poder  público,  dos 

geradores, das organizações de catadores e da população no fluxo de resíduos sólidos. Fazem 

parte ainda dos fundamentos o incentivo ao uso de matérias-primas e insumos derivados de 

materiais  recicláveis  e  reciclados,  bem  como  o  desenvolvimento  de  novos  produtos  e 

processos, com vistas a estimular a utilização das tecnologias ambientalmente  saudáveis, a 

participação da sociedade e a responsabilidade pela reparação do dano ambiental [Art. 6].

Também  nos  objetivos  vemos  a  redução  da  geração  de  resíduos  e  o incentivo  ao 

consumo sustentável [Art. 7]. Nas diretrizes há “alteração da postura nos padrões de produção 

e consumo de produtos e serviços”, e “incentivo a programas que priorizem o aproveitamento 

e o reaproveitamento dos resíduos sólidos” [ Art. 8].

Quanto  aos  instrumentos,  tem-se:  os  planos  de  gestão  integrada,  de  gerenciamento 

integrado e manejo integrado de resíduos sólidos; a Análise e a Avaliação do Ciclo de Vida 

do Produto; a Logística Reversa; a adoção de critérios e indicadores de sustentabilidade para a 

seleção  de  empresas  e  prestadores  de  serviços,  nas  aquisições  e  contratações  do  Poder 

Público; a pesquisa científica e tecnológica; a educação ambiental e  a capacitação de forma 

consistente  e  continuada;   os  programas de incentivos  voltados  aos mercados locais  para 

comercialização  ou  consumo  de  materiais  recicláveis  ou  reciclados;  os   programas  de 

incentivos  fiscais,  financeiros  e  creditícios;  as  sanções  penais,  administrativas   e 

compensatórias; os Fundos Especiais [Art. 9].

A responsabilidade compartilhada aparece no artigo 32, Capítulo V, Das Obrigações e 

Responsabilidades “Toda a sociedade é responsável pela efetividade das ações que envolvam 
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os resíduos sólidos.”

Quanto as responsabilidades específicas de fabricantes, importadores e comerciantes, e 

consumidores  [Art  33]  tem-se:  os  fabricantes  e  importadores  têm como obrigação,  entre 

outras,  absorver  e  reaproveitar  os  resíduos  reversos,  caso  da  embalagem  pós-consumo, 

articular  uma  rede  de  comercialização  para  garantir  o  fluxo  de  retorno  desse  material,  e 

garantir que estejam impressas nos materiais que acondicionam os produtos  e através de 

campanhas  publicitárias  de  sua  responsabilidade,  informações  sobre  as  possibilidades  de 

reutilização e tratamento, advertindo o consumidor quanto aos riscos ambientais resultantes 

do  descarte  inadequado  dos  resíduos;  aos  comerciantes  e  revendedores  cabe  receber, 

acondicionar e armazenar temporariamente os resíduos reversos e aos consumidores efetuar a 

entrega destes nos estabelecimentos comerciais ou postos de coleta. Aos geradores cabe ainda 

“a   administração  e  o  custeio  do  gerenciamento  integrado  dos  resíduos  sólidos  sob  sua 

responsabilidade,  bem como o custeio de todas as fases de seu manejo,  ou seja,   da sua 

geração até a disposição final ambientalmente adequada dos respectivos rejeitos” [Art 34].

Há  neste  anteprojeto  a  instituição  da  logística  reversa como  instrumento  de 

desenvolvimento  econômico,  ambiental  e  social.   Esta  teria  por  objetivo,  segundo  este 

anteprojeto: promover ações para garantir   que o fluxo dos resíduos sólidos gerados seja 

direcionado  para  a  sua  cadeia  produtiva  ou  para  cadeias  produtivas  de  outros  geradores; 

reduzir  a poluição e o desperdício de materiais  associados à geração de resíduos sólidos; 

proporcionar maior incentivo à substituição dos insumos por outros que não degradem o meio 

ambiente;  compatibilizar  interesses  conflitantes  entre  os  agentes  econômicos,  ambientais, 

sociais,  culturais  e  políticos que atuam nos municípios;  promover o alinhamento entre  os 

processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, com o objetivo 

de  desenvolver   estratégias  sustentáveis;  estimular  a  produção  e  o  consumo de  produtos 

derivados de materiais reciclados   e ambientalmente corretos; propiciar que  as atividades 
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produtivas alcancem marco de eficiência e sustentabilidade [Art. 38].

Para evitar e diminuir a quantidade de resíduos sólidos sujeitos à logística reversa, os 

responsáveis pela sua implementação devem:  prevenir a geração dos resíduos sólidos; reduzir 

os resíduos sólidos na sua origem;  reutilizar os materiais, maximizando o nível de rotação do 

sistema reverso;  implementar sistemas de recuperação dos resíduos sólidos,   na forma de 

novas matérias-primas,  novos  produtos ou em outros ciclos produtivos [Art 39].

Este  anteprojeto  prevê  ainda  instrumentos  econômicos  na  forma  de  incentivos 

creditícios ou financeiros “para indústrias e instituições que se dispuserem a trabalhar com 

produtos reciclados,  ou  fabricar  ou desenvolver  novos produtos  ou materiais  a  partir  de 

matérias-primas recicladas” [Art 40].  Prevê linhas de financiamento para as iniciativas de 

prevenção e redução de resíduos, desenvolvimento de pesquisas e produtos que atendam aos 

princípios de preservação e conservação ambiental, de projetos consorciados do sistema de 

logística reversa entre outros [Art 41]; as pessoas jurídicas de direito privado que invistam em 

ações de capacitação tecnológica, no sentido de criar, desenvolver ou absorver inovações para 

a redução, reutilização, tratamento de resíduos sólidos ou disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos,  terão prioridade no recebimento de incentivos fiscais  ou financeiros 

instituídos para esta finalidade [Art 48].

A  existência  da  Política  de  Resíduos  Sólidos  nos  Estados  aparece  como  um  pré-

requisito  ao  repasse  e  financiamento  de  recursos  por  parte  da  União  e  de  outros  órgãos 

federais para a implementação de projetos de disposição final ambientalmente adequada e de 

sua manutenção [Art. 44] (MMA, 2005)

Não há neste anteprojeto de lei uma parte específica quanto aos resíduos de embalagem, 

como no anterior. A questão dos resíduos de embalagens pós-consumo deve ser analisada, 

portanto, dentro do definido no anteprojeto por resíduos reversos. 

É  responsabilidade  dos  fabricantes,  como  já  visto,  o  investimento  no  sistema  e  a 
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absorção dos materiais. Isto pode induzir os fabricantes a incorporarem nos seus produtos 

materiais reciclados e desenvolverem novos produtos que usem estes materiais. Também as 

linhas de financiamento e incentivos econômicos podem contribuir para o desenvolvimento 

de pesquisas e novos produtos e embalagens com geração menor de resíduos. Há, porém, uma 

mudança na abordagem desta questão, quando comparada  ao Substitutivo do projeto 203/91. 

No  Substitutivo,  o  incentivo  ao  desenvolvimento  de  embalagens  com  considerações 

ambientais era mais específico, com estabelecimento de diretrizes ao desenvolvimento. 

No  anteprojeto  de  lei,  embora  seja  responsabilidade  dos  fabricantes  financiar  os 

sistemas de logística reversa, a internalização dos custos para os fabricantes não está tão clara. 

Outro ponto a  ser considerado é quanto a  ênfase sobre os  resíduos reversos,  o  que pode 

induzir  o  mercado  ao  desenvolvimento  de  produtos  recicláveis  em  detrimento  de  outras 

possibilidades mais ambientalmente consistentes quanto ao impacto ambiental e redução da 

geração de resíduos, embora a prevenção esteja entre os princípios, objetivos e fundamentos 

do anteprojeto. No caso das embalagens, pode haver uma indução ao desenvolvimento de 

embalagens recicláveis ao invés de embalagens mais adequadas ao produto embalado e que 

gerem menos resíduos. Um ponto importante deste anteprojeto é a inclusão de catadores e 

fortalecimento de associações no processo de gestão de resíduos sólidos, em atendimento a 

realidade brasileira. Talvez por isso a ênfase nos resíduos reversos. 

Observa-se que,  no caso da diretiva européia,  também houve polêmica sobre vários 

pontos.  Um  dos  principais  foi  a  responsabilização  dos  fabricantes  pelos  resíduos  pós-

consumo, o estabelecimento de metas para a reciclagem e de prazos para implementação. 

Porém, se  na Europa a  legislação foi  aprovada e  implementada,  embora a polêmica 

ainda  continue  em  alguns  pontos  embasadas  em  problemas  e  dificuldades  que  a  sua 

implementação tem encontrado, no Brasil houve, conforme Philippi Jr & Aguiar (2005), uma 

ruptura no processo de evolução no estabelecimento de uma política nacional de resíduos, por 
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não aprovação até  o  momento  dos  projetos  apresentados  e   não concordância  dos  atores 

envolvidos.

6.2 – Políticas estaduais de resíduos sólidos no Brasil

Alguns  Estados  Brasileiros  já  elaboraram  suas  Políticas  Estaduais  de  Resíduos 

Sólidos. Em outros há projetos de lei com objetivo de instituí-la. Algumas leis estaduais já 

aprovadas são abordadas a seguir.

6.2.1  Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Pernambuco 

A Política Estadual de Resíduos Sólidos no Estado de Pernambuco, foi instituída  pela 

LEI Nº 12.008 de 1 de junho de 2001.

Já em seu Art. 1o, dos princípios e pressupostos tem-se, entre outros: a participação da 

sociedade e garantia de acesso à educação ambiental, a minimização de geração dos resíduos, 

por meio de incentivos às práticas ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem e 

recuperação;  a  responsabilidade  pós-consumo  do  produtor  pelos  produtos  e  serviços 

ofertados; o estabelecimento de padrões sustentáveis de produção e consumo.  

Entre as prioridades dos programas da Política Estadual de Resíduos Sólidos estão: o 

incentivo “à capacitação técnica, à implantação de indústrias recicladoras de resíduos sólidos; 

à  criação  e  desenvolvimento  de  associações  ou  cooperativas  de  catadores;  à  educação 

ambiental;  ao  estudo  da  cadeia  produtiva  de  resíduos  sólidos.  (ESTADO  DE 

PERNAMBUCO, 2001).

Em decreto  regulamentador da lei N° 12008, fica estipulado que os municípios devem 

priorizar  as  estratégias  de  minimização de  resíduos  sólidos  “mediante  sistema  de  coleta 
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segregativa e/ou a implantação de projetos de triagem dos recicláveis e o reaproveitamento 

dos  constituintes  orgânicos  e  minerais,  na  agricultura,  após  tratamento,  utilizando  outras 

formas de destinação final apenas para os rejeitos destas atividades” [Art. 46].

As  embalagens  não  retornáveis  ficam incluídas  nos  resíduos  especiais,  pelo  que  se 

deduz do Art 3, Inciso III, §2. Há também uma seção específica que trata dessas embalagens.

Na  Seção VI – Dos resíduos especiais, tem-se, quanto a responsabilidade de fabricantes 

pelos resíduos, que estes são responsáveis pelo “estabelecimento de mecanismos operacionais 

e cronogramas de implantação para a criação de Centros de Recepção para coleta do resíduo a 

ser  descartado,  e  das  formas  de  recepção,  acondicionamento,  transporte,  armazenamento, 

reciclagem,  tratamento  e  disposição  final  destes  produtos”.  São  também  de  sua 

responsabilidade a promoção de campanhas educativas, de práticas de prevenção da poluição 

e, juntamente com os municípios, de pesquisas voltadas ao desenvolvimento de processos de 

prevenção da poluição, minimização de resíduos, efluentes e emissões gerados na produção 

desses produtos, bem como de seu reprocessamento, sua reciclagem e sua disposição final. 

Na Subseção II  –  Das embalagens não retornáveis,  há ainda mais clareza quanto a 

responsabilidade dos fabricantes “As empresas produtoras e distribuidoras são responsáveis 

pela  destinação final  ambientalmente  adequada  das  embalagens  não retornáveis  utilizadas 

para comercialização de seus produtos” [Art 90].

A  lei  considera  destinação  final  adequada: “I  -A  utilização  das  embalagens  não 

retornáveis em processos de reciclagem, com vistas à fabricação de embalagens novas ou a 

outro  uso  econômico;  II.  A  reutilização  das  embalagens  não  retornáveis,  respeitadas  as 

vedações  e  restrições  estabelecidas  pela  Companhia  Pernambucana  do  Meio  Ambiente 

(CPRH)” [Art. 90].

Ainda quanto a responsabilidade vemos no Art . 91. “Os fabricantes-registrantes e os 

importadores  de  produtos  que  utilizem  embalagens  de  que  trata  o  artigo  anterior,  ficam 
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responsáveis  pelo  recolhimento,  pela  reciclagem, pelo  processamento  e  pelo  destino final 

dessas embalagens.” 

O enfoque, como visto, é sobre a reciclagem de resíduos.

6.2.2 Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo

O  Estado  de  São  Paulo,  em  sua  Constituição  Estadual  tem,  em  seu  Capítulo  IV, 

intitulado Do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento, as diretrizes estaduais 

com relação a estes itens e em acordo com os princípios inscritos na Constituição Federal. Na 

seção  I,  Do Meio  Ambiente vê-se,  como na  Carta  Magna,   a  responsabilidade  quanto  a 

preservação do meio ambiente como de toda a sociedade. O conceito de desenvolvimento 

sustentável também pode ser percebido na compatibilização da preservação ambiental com o 

desenvolvimento social  e  econômico [Art  191].  O estudo prévio de impacto ambiental,  a 

responsabilidade  pelo  dano  e  o  princípio  do  poluidor-pagador  também  estão  presentes. 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 1989).

A Lei Nº 12.300, de 16 de Março de 2006 institui  a  Política Estadual de Resíduos 

Sólidos no Estado de São Paulo. 

Nesta lei tem-se, em seu Art.  2, como  princípios,  entre outros, a gestão integrada e 

compartilhada  dos  resíduos  sólidos,  a  promoção  de  padrões  sustentáveis  de  produção  e 

consumo, a prevenção da poluição, mediante práticas que promovam a redução ou eliminação 

de resíduos na fonte geradora; a minimização dos resíduos por meio de incentivos às práticas 

ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem, e recuperação; a garantia da sociedade 

ao  direito  à  informação,  pelo  gerador,  sobre  o  potencial  de  degradação  ambiental  dos 

produtos; o acesso da sociedade à educação ambiental; a responsabilidade dos produtores ou 

importadores de matérias primas, de produtos intermediários ou acabados, transportadores, 
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distribuidores,  comerciantes,  consumidores,  catadores,  coletores  e  operadores  de  resíduos 

sólidos em qualquer das fases de seu gerenciamento; o reconhecimento do resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis como um bem econômico, gerador de trabalho e renda.

Aparecem, entre  seus  objetivos  [Art  3],   o uso sustentável,  racional  e  eficiente  dos 

recursos naturais;  redução da quantidade e da nocividade dos resíduos sólidos; fomento a 

implantação do sistema de coleta seletiva nos Municípios, inclusão dos catadores nos serviços 

de coleta seletiva;

Para  alcançar  os  objetivos,  caberá  ao  Poder  Público,  em parceria  com a  iniciativa  

privada:  articular,  estimular  e  assegurar  as  ações  de  eliminação,  redução,  reutilização, 

reciclagem, recuperação, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos; 

incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, a adoção e a divulgação de novas tecnologias de 

reciclagem,  tratamento  e  disposição  final  de  resíduos  sólidos,  inclusive  de  prevenção  à 

poluição; incentivar a informação sobre o perfil e o impacto ambiental de produtos através da 

autodeclaração na rotulagem, análise  de ciclo  de  vida e  certificação ambiental;  promover 

ações direcionadas à criação de mercados locais e regionais para os materiais recicláveis e 

reciclados; promover ações direcionadas à criação de mercados locais e regionais para os 

materiais recicláveis e reciclados; incentivar ações que visem ao uso racional de embalagens; 

instituir  linhas  de crédito  e  financiamento  para  a  elaboração  e  implantação de  Planos  de 

Gerenciamento  de  Resíduos  Sólidos; incentivar  a  criação  e  o  desenvolvimento  de 

cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis que realizam a coleta e a 

separação, beneficiamento e reaproveitamento de resíduos sólidos reutilizáveis ou recicláveis; 

promover ações que conscientizem e disciplinem os cidadãos para o adequado uso do sistema 

de coleta de resíduos sólidos urbanos (ESTADO DE SÃO PAULO, 2006).

A responsabilidade dos fabricantes quanto aos resíduos urbanos pós-consumo não fica 

estabelecida, embora, como visto no texto acima, a iniciativa privada apareça como parceira 
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do Poder Público na promoção de ações com vistas à prevenção e gerenciamento de resíduos.

Não havia, até a finalização da pesquisa, decreto regulamentador dessa lei. 

 

6.2.3 Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará

A Lei Nº13.103, de 24 de Janeiro de 2001, institui  a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos no Estado do Ceará. Há grande semelhança com a Política estabelecida no Estado de 

Pernambuco.

De  acordo  com esta  lei,  as  embalagens  não  retornáveis  são  incluídas  nos  resíduos 

especiais, assim como, os resíduos de agrotóxicos e suas embalagens, as pilhas, baterias e 

assemelhados, lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz mista, os 

pneus, os óleos lubrificantes entre outros [Art 34].

A  partir  dessa  classificação  conclui-se  pela  responsabilidade  dos  fabricantes  e 

importadores  pelas  embalagens  pós-consumo,  pelo  menos  no  que  concerne  aos  não 

retornáveis, o que se verifica nos artigo 35 e 36. (ESTADO DO CEARÁ, 2001). 

6.2.4  Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro

Lei  Nº 4191,  de 30 de  Setembro de  2003,  que dispõe sobre a  Política  Estadual  de 

Resíduos Sólidos no Estado do Rio de Janeiro.

Entre seus princípios encontra-se: “a responsabilidade pós-consumo do produtor pelos 

produtos e serviços ofertados através de apoio a programas de coleta seletiva e Educação 

Ambiental” [Art.12]. 

No Art 6 “Os organismos da Administração Pública optarão,  preferencialmente,  nas 

suas compras e contratações, pela aquisição de produtos de reduzido impacto ambiental, que 
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sejam  duráveis,  não  perigosos,  recicláveis,  reciclados  e  passíveis  de  reaproveitamento, 

devendo especificar essas características na descrição do objeto das licitações, observadas as 

formalidades legais.” 

Em seus objetivos [Art. 13] incluem-se: preservar a saúde pública e proteger o meio 

ambiente, garantindo seu uso racional; ampliar o nível de informações existentes de forma a 

integrar no cotidiano dos cidadãos à questão de resíduos sólidos e à busca de soluções para a 

mesma;  estimular  os  Municípios  a  atingirem a  auto-sustentabilidade  econômica  dos  seus 

Sistemas de Limpeza Pública e Urbana, através da criação e implantação de mecanismos de 

cobrança e arrecadação compatíveis com a capacidade de pagamento da população; estimular 

e valorizar as atividades de segregação na origem e coleta de resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis;  estimular  a  implantação de novas  tecnologias  e  processos não poluentes  para 

tratamento, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos. 

Para implementação desses objetivos incluem-se entre as diretrizes que devem nortear 

as ações do Estado [Art. 14], a minimização e eliminação do lançamento de poluentes a partir 

do desenvolvimento e adoção de tecnologias limpas e de coleta  seletiva,  e do tratamento 

adequado de resíduos sólidos; fortalecimento de instituições para a gestão sustentável dos 

resíduos  sólidos  com a  promoção  de  programas  de  incentivo  à  adoção  de  selos  verdes; 

incentivo à implantação de indústrias recicladoras de resíduos sólidos; estabelecer práticas 

que promovam a redução ou eliminação de resíduos na fonte geradora; incentivo à parceria 

entre  Estado,  Municípios  e  sociedade  civil  para  implantação  do  programa  de  Educação 

Ambiental,  com enfoque específico para a área de resíduos sólidos; fomento ao consumo, 

pelos órgãos e agentes públicos, de produtos constituídos total ou parcialmente de material 

reciclado; incentivo à prática de implantação de "selos verdes" por produtores a seus produtos 

(ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2003).
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6.2.5 Política Estadual de Resíduos Sólidos no Estado de Santa Catarina

A Lei Nº13557 de 2005 instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos no Estado de 

Santa Catarina.

São princípios desta Política [Art. 5], entre outros: a promoção de padrões sustentáveis 

de produção e consumo; a redução, ao mínimo, dos resíduos sólidos, por meio do incentivo às 

práticas ambientalmente adequadas, de reutilização, reciclagem e recuperação; a participação 

social  no  gerenciamento  dos  resíduos  sólidos;  a  responsabilização  dos  geradores  pelo 

gerenciamento dos seus resíduos sólidos; a responsabilização pós-consumo do fabricante e/ou 

importador pelos produtos e respectivas embalagens ofertados ao consumidor final, em que 

couber;  a  cooperação  entre  o  Poder  Público,  o  setor  produtivo  e  a  sociedade  civil;  a 

responsabilização por danos causados pelos agentes econômicos e sociais com adoção do 

princípio  do  poluidor  pagador;  o  direito  à  Educação  Ambiental  dirigida  ao  gerador  de 

resíduos e ao consumidor dos produtos.

 Vê-se, portanto, que esta lei prevê a responsabilidade do fabricante pelos resíduos pós-

consumo. Também inclui nos direitos do consumidor a Educação Ambiental, extensiva ao 

gerador de resíduos. 

São diretrizes que devem orientar as ações do Poder Público [Art 6]: incentivo à não-

geração,  minimização,  reutilização  e  reciclagem de  resíduos;  incentivo  à  implantação  de 

centrais  de  reciclagem de  resíduos  sólidos;  incentivo  à  criação  e  ao  desenvolvimento  de 

associações e/ou cooperativas de catadores de resíduos sólidos recicláveis; incentivo à criação 

de novos mercados para produtos reciclados e a ampliação dos já existentes; preferência nas 

compras e aquisições de produtos compatíveis com os princípios e fundamentos desta Lei, 

para  os  poderes  públicos;  investimento  em  pesquisa  e  desenvolvimento  de  tecnologias 

ambientalmente adequadas; fomento à criação e articulação de fóruns e conselhos municipais 

e regionais para garantir a participação da comunidade.
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Ainda,  no Art.  8:  os  programas públicos  quanto aos resíduos devem visar:  a  não-

geração e a minimização da geração de resíduos sólidos; a reutilização e a reciclagem de 

resíduos  sólidos;  as  mudanças  nos  padrões  de  produção  e  de  consumo;  consolidação  e 

ampliação dos mercados de produtos reciclados.

Cabe  ao  Estado  [Art  11]:  estimular  as  indústrias  a  divulgarem,  através  de  suas 

embalagens  e  campanhas  publicitárias,  o  risco  proveniente  do  uso  inadequado  de  seus 

produtos e embalagens; estimular programas de coleta seletiva em parceria com os municípios 

e a iniciativa privada; garantir à população o acesso às informações relativas à manipulação, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, reutilização, reciclagem, tratamento e a 

disposição final dos resíduos sólidos (ESTADO DE SANTA CATARINA, 2005). 

As responsabilidades dos órgãos públicos são bem específicas. O incentivo às práticas 

de  prevenção  de  resíduos  fica  por  conta  da  implementação  da  Educação  Ambiental  e  a 

incentivos fiscais. A responsabilização do fabricante pelos resíduos não é explicitada. Porém, 

o enfoque é na prevenção, com base na educação ambiental, e não somente na reciclagem, 

embora esta esteja em destaque em todas as leis abordadas.

5.2.6 Política Estadual de resíduos Sólidos do Estado de Goiás 

A Lei Nº 14248, 29 de julho de 2002 instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

no Estado de Goiás.

São princípios dessa lei [Art 2]:  a promoção de padrões sustentáveis de produção e 

consumo;  a  Participação  Social  no  gerenciamento  dos  resíduos  sólidos;   a  prevenção  da 

poluição;  a  minimização  dos  resíduos;  a  responsabilização  Pós-Consumo  do  Produtor; 

responsabilização por danos causados pelos agentes econômicos e sociais com a adoção do 

princípio do poluidor pagador;   o Direito do Consumidor à informação sobre o potencial 

degradador  ambiental  dos  produtos  e  serviços; direito  à  Educação  Ambiental  dirigida  ao 
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gerador de resíduos e ao consumidor dos produtos; incentivos fiscais, financeiros e creditícios 

para que se alcancem os objetivos da lei.

Cabe ao Poder Público [Art 3]  articular, potencializar e efetivar ações de prevenção 

da poluição; promover e/ou incentivar a incorporação de novas tecnologias; promover ações 

de reutilização, reciclagem, recuperação, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 

resíduos;  promover  ações  direcionadas  à  criação  de  mercados  locais  e  regionais  para  os 

materiais recicláveis e reciclados; fomentar o consumo, pelos organismos e agentes públicos, 

de produtos originados total ou parcialmente com material reciclado e de produtos em cujo 

ciclo de vida os resíduos sejam eliminados, ou pelo menos reduzido; implementar e/ou induzir 

novas formas de disseminação de informações sobre perfil e impacto ambiental de produtos e 

serviços,  através  de incentivo a  auto declaração na rotulagem, análise  de ciclo  de  vida e 

certificação;  promover  e  incentivar  programas  de  Educação  ambiental,  em  especial  os 

relativos a padrões sustentáveis de consumo.

São instrumentos dessa lei [Art 4]: os programas de incentivo à adoção de sistemas de 

gestão ambiental pelas empresas; a certificação ambiental de produtos e serviços; o incentivo 

a  autodeclaração ambiental  na rotulagem dos produtos;  os incentivos  fiscais,  tributários e 

creditícios que estimulem a minimização dos resíduos e as ações que evitem sua geração; a 

disseminação de informações a respeito do impacto ambiental dos produtos e serviços;  a 

educação ambiental (ESTADO DE GOIÁS, 2002)
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5.2.7 Política Estadual de Resíduos do Estado de Mato Grosso

A lei Nº7862, de 19 de dezembro de 2002, instituiu a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos no Estado de Mato Grosso.

São princípios dessa lei [Art. 5]: a promoção de padrões sustentáveis de produção e 

consumo;  redução,  ao  mínimo,  dos  resíduos  sólidos,  por  meio  do  incentivo  às  práticas 

ambientalmente adequadas de reutilização e reciclagem; participação social no gerenciamento 

dos resíduos sólidos; responsabilização dos geradores pelo gerenciamento dos seus resíduos 

sólidos em todo o seu ciclo; responsabilização pós-consumo do fabricante e/ou importador 

pelos produtos e respectivas embalagens ofertados ao consumidor final;direito à Educação 

Ambiental dirigida ao gerador de resíduos e ao consumidor dos produtos.

A ação do Poder  Público na  implementação dos objetivos  previstos nesta  lei  será 

orientada  pelas  seguintes  diretrizes  [Art  6]:  incentivo  à  não-geração,  minimização, 

reutilização e reciclagem de resíduos através de:  a) alteração de padrões de produção e de 

consumo;  b) desenvolvimento de tecnologias limpas; incentivo à implantação de indústrias 

recicladoras de resíduos sólidos; incentivo à criação e ao desenvolvimento de associações 

e/ou cooperativas de catadores e classificadores de resíduos sólidos; incentivo à criação de 

novos  mercados  de  produtos  reciclados  e  a  ampliação  dos  já  existentes;  preferência,  nas 

aquisições,  a produtos compatíveis  com os princípios e fundamentos desta lei;  fomento à 

criação e articulação de fóruns, conselhos municipais e regionais para garantir a participação 

da comunidade no processo de gestão integrada dos resíduos sólidos;

No Capítulo V –  Dos Resíduos Urbanos,  nos quais ficam incluídos os resíduos de 

embalagem  pós-consumo,  tem-se:  A  coleta  dos  resíduos  urbanos  dar-se-á  de  forma 

preferencialmente seletiva,  devendo o gerador separar previamente os resíduos úmidos ou 

compostáveis dos recicláveis ou secos [Art 24]. Os usuários dos sistemas de limpeza urbana 
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ficam obrigados a disponibilizar o resíduo para coleta acondicionado de forma adequada e em 

local acessível [Art 25].

Não há capítulo específico sobre embalagens, mas as embalagens não retornáveis são 

incluídas nos resíduos especiais [Art 48].

Quanto à responsabilidade por estes resíduos,  tem-se no Art  47: os fabricantes ou 

importadores de produtos ou serviços que gerem resíduos especiais são responsáveis pelo 

gerenciamento desses resíduos.

Ainda com relação aos resíduos especiais  [Art  50]:  os fabricantes,  importadores e 

distribuidores  de  produtos  referidos  no  artigo  anterior  ficam  obrigados  a  estabelecer 

conjuntamente  mecanismos  para:  elaborar  o  Plano  de  Gerenciamento,  estabelecendo  as 

formas de acondicionamento, transporte, armazenamento, reciclagem, tratamento e disposição 

final desses resíduos, de forma a garantir a proteção da saúde pública e a qualidade ambiental; 

criar e instalar centros de recepção para o recolhimento e armazenamento temporário desses 

resíduos;  promover,  no  âmbito  de  suas  atividades,  estudos  e  pesquisas  destinados  a 

desenvolver  processos  de  redução  de  resíduos,  efluentes  e  emissões  na  produção  desses 

produtos, bem como de seu reprocessamento, sua reciclagem, disposição final e alternativas 

de substituição de componentes ou de substâncias químicas consideradas perigosas;promover 

campanhas  educativas  para  a  prevenção  e  controle  da  poluição  e  minimização  de  riscos 

causados pela disposição inadequada de resíduos, bem como para divulgar os benefícios da 

reciclagem, reutilização e destinação final adequada (ESTADO DE MATO GROSSO, 2002).

6.3 A Diretiva européia 94/62/CE

De acordo com seu Art  1,  a  diretiva 94/62/CE tem por  objetivo a  unificação das 
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disposições  e  medidas  nacionais  a  respeito  da  gestão  de  embalagens  e  resíduos  de 

embalagens,  a garantia da estabilidade dos comércios internos e  a prevenção de barreiras 

comerciais.  As determinações contidas na diretiva devem ser inclusas nas legislações dos 

Estados membros da Comunidade Européia. Continuando em seu Art 1, a diretiva tem por 

objetivo  prioritário  a  prevenção da  geração  de  resíduos  de  embalagem e,  como princípio 

secundário, a implementação do reuso, da reciclagem e de outras formas de recuperação dos 

resíduos de embalagem, de forma a reduzir a quantidade a ser disposta em aterros sanitários 

(EUROPEAN COMMUNITIES, 1994).

Entre outras coisas, são estabelecidos: metas e prazos para a recuperação e reciclagem; 

sistemas de marcação e identificação de material utilizado nas embalagens; criação em cada 

país de base de dados relativo a embalagens e resíduos de embalagens; garantia de acesso a 

informação a todos os usuários de embalagens; elaboração de metodologias padronizadas para 

a avaliação de ciclo de vida e para a determinação de conteúdo mínimo de material reciclado 

e de técnicas de reciclagem e compostagem; prazo de dois anos, a partir da entrada em vigor 

da norma, para que todas as embalagens que entrem no mercado estejam de acordo com a 

Diretiva. Há a previsão de aumento nas metas de recuperação e reciclagem periodicamente.

Há, ainda, o estabelecimento de requisitos para o desenvolvimento das embalagens 

(anexo II). Nestes fica evidente o caráter preventivo da norma e sua ação no início da cadeia 

produtiva. É norma especifica que as embalagens devem ser manufaturadas de forma a usar a 

mínima quantidade de material [em volume e peso], que garanta a qualidade da embalagem 

com relação a higiene,  segurança e  aceitação pelo mercado. Entre  os outros requisitos,  a 

embalagem deve ser projetada, produzida e comercializada de forma a permitir o reuso ou a 

recuperação, incluindo a reciclagem, o mínimo impacto quando a embalagem for disposta, 

sem a presença ou com mínimo de constituintes  tóxicos (EUROPEAN COMMUNITIES, 

1994).
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Os Estados membros devem garantir que sejam tomadas as medidas necessárias para 

assegurar: a coleta e o retorno das embalagens usadas para a alternativa mais apropriada de 

gerenciamento, o reuso ou a recuperação, incluindo a reciclagem (Art. 7); que os usuários de 

embalagens tenham acesso a informação sobre os sistemas de coleta, retorno e recuperação à 

sua disposição, seu papel no reuso, recuperação e reciclagem das embalagens e significados 

das marcações nas embalagens (Art. 13); as condições para o estabelecimento de banco de 

dados sobre embalagens e resíduos de embalagens (Art. 12). São definidos prazos para que os 

Estados membros tomem as medidas necessárias (EUROPEAN COMMUNITIES, 1994).

Com relação a definição de uma hierarquia entre embalagens recicláveis, reusáveis e 

recuperáveis, a diretiva recomenda que sejam realizados estudos de avaliação de ciclo de vida 

para determiná-la. 

A  diretiva  2004/12/CE  modifica  e  complementa  a  Diretiva  94/62/CE  em  alguns 

pontos. Entre estes, há uma complementação nas definições de embalagens. Também foram 

reavaliadas as metas de recuperação e reciclagem e introduzido o termo “incineração” como 

forma de  recuperação energética.  Consta,  também, a  necessidade de complementação das 

medidas  para  prevenção  de  resíduos  de  embalagens,  com relação  a  responsabilização  do 

fabricante pelo resíduos (EUROPEAN COMMUNITIES, 2004). 

Para facilitar e assegurar a conformidade com a Diretiva, o Comitê de Normatização 

Europeu,  Comité  Europeén  de  Normalisation  (CEN),  preparou  uma  série  de  normas 

complementares  como  as  citadas  a  seguir:  EN  13193:2000  Packaging  –  Environment  - 

Terminology  –  Glossary  and  Definitions;  EN  13427:2000  Requirements  for  the  use  of 

European Standards in the field of packaging and packaging waste; EN 13428:2000 Criteria 

for assessment of source reduction; EN 13429:2000 Requirements for relevant materials and 

types of reusable packaging; EN 13430:2000 Requirements for packaging recoverable in the 

form of material recycling; EN 13431:2000 Requirements for packaging recoverable in the 

241



form of energy, including specification of minimum inferior calorific value; EN 13432:2000 

Requirement for packaging recoverable in the form of composting and biodegradation. Test 

scheme for the final acceptance of packaging; CR13695-1 : 2000 Requirements for measuring 

and verifying heavy metals and other dangerous substances present in packaging and their 

release into the environment;  CR13695-2 :2002 Noxious  and other  hazardous substances. 

Requirements  for  measurement  of  their  presence  and  their  release  into  the  environment; 

CR12340:1995 Packaging – Environment  Life cycle  analysis;  CR13910:2000 Criteria and 

methodology for Life Cycle Analysis (EUROPEN, 2003).

6.4 Considerações finais sobre política de resíduos

A  legislação  poderia  ser  um  instrumento  contribuidor  para  direcionamento  do 

desenvolvimento  de  embalagens  em busca  de  uma  menor  geração  de  resíduos  sólidos  e 

impactos ambientais. Nesse sentido, a responsabilização pelos resíduos pós-consumo é um 

importante fator, uma vez que se as empresas fabricantes tivessem que internalizar os custos 

decorrentes  da  disposição  final  dos  resíduos  de  embalagens  pós-consumo,  haveria  um 

movimento na direção da introdução da prevenção de resíduos em seu desenvolvimento. 

O atraso na aprovação de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil tem 

atrapalhado muito a solução da questão. Como foi visto, a tendência da legislação brasileira 

neste  sentido  é  que,  pelo  menos  em  parte,  as  empresas  fabricantes  e  demais  agentes 

envolvidos no sistema embalagem sejam responsabilizados por esses resíduos. No anteprojeto 

de lei em mencionado há a tendência com relação aos incentivos financeiros em detrimento à 

taxação.  Há também uma tendência a um incentivo maior para a reciclagem, ao invés da 

escolha  de  formas  mais  adequadas  de  embalagens,  embora  a  prevenção  apareça  nos 

fundamentos, princípios e objetivos. Outra tendência é a inclusão de catadores, em vários 

242



projetos e lei mencionados, de forma mais ou menos consistente. Isso é um reconhecimento 

da realidade brasileira e da importância dessa categoria na gestão de resíduos brasileiros, que 

não pode ser equacionado sem essa consideração.

Observa-se  grande  semelhança  entre  o  projeto  de  lei  brasileiro  203/91  e  seu 

substitutivo com a diretiva européia 94/62/CE. Assim como nesta diretiva, o projeto brasileiro 

previa a formação de bancos de dados relativos as embalagens e seus resíduos, criação de 

sistemas  de  coleta  e  reutilização,  a  indicação  da  origem  dos  materiais  empregados  na 

fabricação de embalagens, o estímulo à prevenção por parte dos órgãos governamentais e o 

estabelecimento de prazos para implementação das mudanças.

A Diretiva  européia  enfoca  a  prevenção no início da  cadeia  produtiva,  através  de 

diretrizes  ao  desenvolvimento  das  embalagens.  Além  disso,  as  metas  para  reciclagem  e 

recuperação das embalagens pós-consumo internalizam os custos da gestão de resíduos no 

processo produtivo. A elaboração das normas complementares, como as citadas, reforça a 

consistência da Diretriz européia, ao esclarecer e estabelecer rotas mais claras para que seus 

objetivos sejam alcançados.

Observa-se que no caso da diretiva européia também houve polêmica sobre vários 

pontos.  Um  dos  principais  foi  a  responsabilização  dos  fabricantes  pelos  resíduos  pós-

consumo, o estabelecimento de metas para a reciclagem e de prazos para implementação. 

Porém, se na Europa a legislação foi aprovada e implementada, embora a polêmica ainda 

continue, em alguns pontos embasada em problemas e dificuldades que a sua implementação 

tem encontrado,  no Brasil,  há um atraso no processo de estabelecimento de uma política 

nacional de resíduos, pela não aprovação dos projetos apresentados e  não concordância dos 

atores envolvidos. 
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7 CONCLUSÕES 

O desenvolvimento  de  novos  produtos  é  atualmente  um dos  principais  fatores  de 

competitividade para as empresas. Ao mesmo tempo, as questões ambientais não podem mais 

ser ignoradas e sua introdução durante a fase de projeto dos produtos aparece como uma 

tendência mundial, que se mostra cada dia mais importante. Dessa forma, cada vez mais será 

utilizada como critério de avaliação de projetos, juntamente com os fatores tradicionais.

Há vários  níveis de profundidade de atuação do design ecológico e estratégias a serem 

aplicadas no projeto de produtos, como foi apresentado no decorrer desse texto.

As possibilidades no âmbito do design ecológico são muitas e sua implementação é, 

inegavelmente, necessária à sustentabilidade. Porém, dada a sua complexidade e interação 

entre os sistemas social e econômico em que está inserido, o projeto de produtos realmente 

sustentáveis ainda se mostra mais como uma busca do que uma realização efetiva. A maior 

parte  dos  projetos  com  consideração  ambiental  permanece  restrita  a  um  melhoramento 

gradual dos produtos existentes, não chegando aos níveis mais profundos e sustentáveis das 

possibilidades projetuais. Contudo, se por um lado, os projetos com esse enfoque não atingem 

as necessidades da sustentabilidade, por outro lado, já representam uma mudança positiva 

com relação aos projetos tradicionais. 

Quanto às embalagens, podem ser vistas como um produto, e realmente o são, e dessa 

forma as estratégias para projetos das embalagens são, como para os outros produtos: redução 

do uso de recursos; escolha de recursos de baixo impacto ambiental; extensão da vida do 

produto; extensão da vida do material.  Dentro dessas estratégias, várias alternativas foram 

identificadas: redução da quantidade de material por embalagem ou número de embalagens, 

projetar a forma da embalagem visando a facilitar seu transporte, projetar produtos de uso 

coletivo e  compartilhado, produtos concentrados  ou desidratados,  redução das dimensões 
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físicas  dos  produtos,  projetar  produtos  mais  duráveis  e  reutilizáveis  [redução  do  uso  de 

recursos - materiais e energia]; priorizar recursos vindos de fontes renováveis, usar materiais 

biodegradáveis, eliminar o uso de constituintes tóxicos, como metais pesados dos corantes, 

usar material reciclado [escolha de recursos de baixo impacto ambiental]; projetar para reuso 

[extensão da vida do produto]; projetar para reciclagem [extensão da vida do material]. 

Como visto no decorrer do texto, a geração de resíduos está intimamente ligada ao 

modelo de produção e consumo adotado. Dessa forma, uma estratégia de prevenção efetiva 

deve considerar  os agentes envolvidos  na geração de resíduos:  empresas,  consumidores e 

governo.

O papel dos consumidores para a prevenção de resíduos é fundamental, uma vez que, 

ao consumir,  ele  legitima  a  existência  do  produto  e,  conseqüentemente,  de  todo impacto 

ambiental associado a este. Há, portanto, a necessidade da “construção” de um consumidor 

mais consciente ambientalmente. 

Quanto ao governo, seu papel vai além do enfoque prioritário na fiscalização. Deve 

agir  também na instituição e  implementação de leis  que orientem o desenvolvimento em 

direção à sustentabilidade. Neste sentido, deve atuar tanto na criação de um consumidor mais 

consciente, quanto na orientação ao setor produtivo, através de incentivos ao desenvolvimento 

de produtos mais sustentáveis e inibição de práticas que mantenham os modos de produção 

insustentáveis.

Voltando  à  hipótese  de  pesquisa:  não  há  integração  de  conceitos  ambientais  no 

desenvolvimento  de  embalagens  nacionais.  Esta  hipótese  foi  confirmada,  como  visto  no 

capítulo cinco, análise das embalagens nacionais.

Quanto aos fatores que influenciariam essa não integração de critério ambiental nas 

embalagens:

• Resistência  inerente  a  própria  cultura  empresarial:  quanto  às  questões  ambientais,  as 
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empresas de embalagens nacionais classificam-se como  reativas, conforme definição já 

mencionada na revisão da literatura, uma vez que o foco principal de sua atuação é sobre 

o atendimento à legislação. As inovações com caráter ambiental, quanto existentes, são 

pontuais e não integradas como estratégias empresariais.  A postura quanto às questões 

ambientais contrasta com a cultura empresarial com relação às inovações  em geral. Estas 

últimas foram consideradas fundamentais por todas empresas pesquisadas, em respostas 

ao questionário aplicado.  Ficou evidenciado que há uma busca constante  de inovação 

tecnológica,  portanto de aplicação do conhecimento científico no campo da produção, 

com  interesse  predominante  nos  aspectos  mercadológicos.  Também,  na  análise  das 

embalagens  ganhadoras  do  principal  prêmio  nacional  de  design de  embalagem [Abre 

Design  de  Embalagem],  ficou  explicitada  a  importância  da  inovação,  quase  sempre 

voltada a fatores mercadológicos. Notou-se, contudo, uma evolução quanto a salientar-se 

aspectos ambientais como atributos de embalagens a partir do prêmio de 2004.

• Falta  de  conhecimento  e  conscientização  de  consumidores:  este  item  também  foi 

confirmado,  conforme  consta  no  capítulo  quatro.  O  consumidor  brasileiro  ainda 

demonstra um baixo nível de priorização e informação quanto às questões ambientais. 

Também a percepção do impacto de comportamentos individuais, e, conseqüentemente da 

importância na mudança desse comportamento, é baixo. Fica, dessa forma, comprometida 

a motivação para o consumo mais consciente. Contudo, outras informações das pesquisas 

consultadas mostram que há interesse da população, quando estimuladas a isso, quanto a 

conhecer mais a respeito das questões ambientais e atuação das empresas. É justamente 

esse estímulo que parece deficiente, seja pela não implementação de políticas públicas ou 

ineficiência dos recursos existentes na mídia, principalmente a televisiva, principal fonte 

de  informação  da  população.  A  mídia  tem,  inclusive,  contribuído  fortemente  para  a 

manutenção e ampliação do modelo de consumo.
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• Legislação ambiental não adequada: esse item foi parcialmente comprovado. Realmente 

inexiste uma lei que oriente, em nível nacional, quanto à gestão de resíduos sólidos, uma 

Política Nacional de Resíduos Sólidos.  A tendência dos projetos analisados, com vista à 

instituição de política de resíduos, é sobre a co-responsabilização do setor produtivo pelos 

resíduos  pós-consumo.  Isso  poderia  se  refletir  no  desenvolvimento  de  embalagens 

nacionais  com considerações  ambientais.  Há  vários  Estados  brasileiros  com Políticas 

Estaduais  de  Resíduos  Sólidos  aprovadas,  como visto  no  capítulo  seis.  Em alguns,  a 

aprovação muito recente ainda não teve tempo para refletir-se no mercado. Em outros, 

com  políticas  aprovadas  já  há  alguns  anos,  estas  não  parecem  ter  revertido  em 

desenvolvimento de produtos mais sustentáveis ou  no aumento da conscientização da 

população.  Uma  observação  a  se  fazer  é  que,  em  vários  aspectos  [por  exemplo,  a 

responsabilização do setor produtivo pelos resíduos pós-consumo e a abordagem sobre a 

prevenção], as leis e projetos analisados são bem mais avançados do que as características 

da  sociedade  e  mercado  brasileiros.  Diferente  de  outras  leis  nacionais  que  foram 

decorrentes da evolução da sociedade e sedimentação da cultural [como, por exemplo, a 

legislação  trabalhista],  as  leis  ambientais  se  antecipam  às  mudanças  na  sociedade 

brasileira,  talvez  seguindo tendências  internacionais.  Neste  sentido,  se  implementadas, 

poderiam,  realmente,  contribuir  na  mudança  cultural  do  país  quanto  as  questões 

ambientais. Por outro lado, essa característica avançada da legislação pode estar refletindo 

na própria resistência à sua implementação.

Chegamos ao final dessa pesquisa com algumas sugestões para trabalhos futuros. A 

literatura  consultada,  assim  como  os  dados  secundários  e  primários  levantados,  deixam 

evidente a importância do tema. Além disso, apontam para a necessidade de construção de um 

diálogo interdisciplinar [teórico e prático] em busca de soluções para as questões ambientais. 
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Entre estas sugestões citam-se três que parecem diretamente relevantes como continuidade do 

estudo apresentado aqui:

● Estudo mais profundo das embalagens européias, comparando as atuais, em que há 

considerações ambientais, com as anteriores à Diretiva 94/62. Identificação dos fatores 

motivadores  para  a  introdução  de  questões  ambientais  nas  embalagens  européias. 

Notou-se, na análise das embalagens internacionais, que há essa preocupação também 

no Japão. Sugere-se ampliar esse estudo também às embalagens japonesas.

● Avaliação  do  impacto  da  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  sobre  o 

desenvolvimento  das  embalagens  nacionais,  quando  esta  for  aprovada  e 

implementada;

● Investigação  das  características  culturais  brasileiras  que contribuam e  dificultem o 

desenvolvimento de produtos e consumo mais sustentáveis.
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ANEXO 1 -  Modelo de questionário aplicado às empresas

Ribeirão Preto, 1 de outubro de 2004

À 
Nome da Empresa 

Prezados (as) senhores (as),

Solicitamos a gentileza do preenchimento do questionário anexo. 
Esse questionário tem como objetivo coletar informações que fornecerão subsídios para a 
elaboração da pesquisa (doutorado) da engenheira Márcia Capelini,  que tem como tema a 
introdução de questões ambientais nos projetos de embalagens. Dessa forma, comprometemo-
nos a retribuir a gentileza enviando uma cópia da pesquisa concluída a esta empresa. 

Desde já agradecemos a colaboração.
Atenciosamente,

                                                                                    
Márcia Capelini

Engenheira de Produção
Doutoranda do Curso de Pós-graduação 

         em Ciências da Engenharia Ambiental 
SEA/SHS/EESC/USP

Contato: marcapel@sc.usp.br, (16) 6270894

Prof. Dr. Valdir Schalch (Orientador)
Departamento de Hidráulica e Saneamento

Escola de Engenharia de São Carlos
Universidade de São Paulo
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Parte I – Informações gerais sobre a empresa

Identificação da empresa:

Identificação do entrevistado (função na empresa):

Qual o ramo de atuação (material das embalagens):

Quais os principais produtos:

Quais os principais clientes (ramo de atuação):

Qual a produção mensal média (principais produtos):

Qual a posição da empresa no mercado nacional:

Qual a nacionalidade da empresa (matriz)?

Quantas unidades da empresa há no Brasil?

A empresa exporta para o mercado externo?
(   ) sim      Para quais países? __________________________________________

(   ) não
Observações:
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Parte II – Relação empresa/meio ambiente

Qual a estratégia de negócios da empresa?

Como as questões ambientais influenciam os negócios da empresa?

Qual a posição da empresa perante as questões ambientais?

A empresa possui uma Política Ambiental?
(   )sim       Qual?____________________________________________

(   )não

A empresa possui estratégia ambiental?
(   )sim       Qual?____________________________________________

(   )não

A empresa possui um departamento específico que cuida da área de meio ambiente?
(   )sim      Quais as atividades desse departamento?___________________
                  ____________________________________________________
(   )não

A empresa possui Sistema de Gestão Ambiental?
(   )sim
(   )não
O Sistema de Gestão Ambiental da empresa foi certificado segundo as normas ISO 14001?
(   )sim    
(   )em andamento
(   )não

Quais unidades e áreas da empresa receberam a certificação ISO 14001? Pular essa questão 
caso não seja aplicável à empresa.

A empresa já realizou alguma auditoria ambiental interna?
(  )sim           Com qual objetivo?_______________________________________
                      ______________________________________________________

(  )não
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A empresa tem alguma exigência ambiental em relação aos seus fornecedores?
(   )sim          Qual(is) ________________________________________
(   )não
A empresa realiza a reciclagem internamente?
(   )sim
(   )não
A empresa é cooperadora em algum programa externo de reciclagem?
(   )sim            Indicar o programa ___________________________________
(   )não
Observações:

_________________________

Data
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Parte III – Inovações/ projeto do produto

Identificação do entrevistado (função na empresa):

Qual a importância do desenvolvimento de novos produtos para a empresa?

Qual o investimento anual no desenvolvimento de novos produtos (em % do faturamento)?

Qual a periodicidade de lançamento de novos produtos pela empresa?

Quais os últimos produtos lançados pela empresa:

Em que consistiu a inovação nesses produtos?

Qual o foco principal das inovações desenvolvidas pela empresa?

Quais as motivações principais para as inovações realizadas pela empresa?

Quais as principais tendências nas inovações em embalagens atualmente (no ramo de atuação 
da empresa)?

Quais os principais critérios de decisão/seleção para a implementação de novos projetos?

O impacto ambiental é um critério de seleção de projetos?
(  )sim       (  )eventualmente       (   )prática comum na empresa

(   )não
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Quais aspectos ambientais são considerados no projeto?
(   )escolha da matéria-prima com menor impacto ambiental
(   )escolha de matéria-prima reciclável
(   )escolha de matéria-prima proveniente de material reciclado
(   )escolha de processo produtivo com menor impacto ambiental
(   )escolha de recurso energético de baixo impacto ambiental
(   )outros aspectos ambientais
      Indicar quais _________________________________________________
      ____________________________________________________________
(   )não são considerados aspectos ambientais nos projetos
A empresa já desenvolveu alguma inovação ambiental em produto?
 (   )sim     Qual?_________________________________________
 
 (   )não

Qual(is) o(s) fator(es) preponderante(s) para o desenvolvimento de inovações ambientais? 
(motivos pelos quais essas inovações foram implementadas pela empresa) Pular essa 
pergunta caso não seja aplicável à empresa.

Como a empresa identifica as necessidades dos clientes?

Já identificaram necessidades voltadas à preservação do meio ambiente?
(  )sim (mercado nacional)     Quais________________________________________
(  )sim  (mercado externo)      Quais________________________________________
(  )não
Qual o público-alvo a que as inovações ambientais da empresa se destinam? Pular essa 
questão caso a empresa não desenvolva esse tipo de inovação.

Qual o retorno obtido com o lançamento das inovações ambientais no mercado? Pular essa 
questão caso a empresa não desenvolva esse tipo de inovação.

Acredita que há mercado/demanda para embalagens “ambientalmente corretas” no mercado 
nacional?
(   )sim      
(   )não
Por quê? _______________________________________________
E no mercado externo?
(  )sim
(  )não
Por quê ________________________________________________
Já tiveram algum produto rejeitado no mercado externo devido a questões ambientais?
(   )sim   Por que?________________________________________
(   )não
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Quais as principais barreiras para a introdução de questões ambientais no projeto de 
embalagens?

A empresa já realizou avaliação de ciclo de vida (ACV) de algum produto?
(   )sim   
           Com qual objetivo?

           Qual aplicação teve sobre o desenvolvimento de produtos pela empresa?

(   )não
Observações:

_______________________

Data
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Pedimos a gentileza de enviar o questionário respondido para:

Email: marcapel@sc.usp.br

ou

Endereço residencial da pesquisadora (Márcia Capelini):

Rua Piracicaba 1646, apartamento 32

Cep 14090-230, Ribeirão Preto     São Paulo
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ANEXO 2 – Empresas e Telefones

Empresa 
Alcan - Tel: (11) 55030722/ 45127000
Ápice Artes gráficas LTDA - Tel: (11) 42217000
Aro S/A Exportação, Importação, Indústria e Comércio - Tel: (11) 64127207
Brasil Gráfica  S.A. Indústria e Comércio - Tel: (11) 41337777
Canguru Embalagens Criciúma LTDA - Tel: (49) 3210321
CBL Companhia Brasileira de Latas - Tel: (11) 60905077
Cisper; Owens Illinois do Brasil 11 65428149
Companhia Metalúrgica Prada - Tel: (11)56821151
Crown Cork Embalagens S/A – Tel: (11) 45291000 - 
Cryovac Brasil LTDA – Tel: 38332827
Electro Plastic S.A. - Tel: (11) 55442000
Embaquim Indústria e Comércio LTDA - Tel: (11) 61612333
Embras Embalagens Brasileira Industrial e Comercial LTDA - Tel: (11) 40919970
Empax Embalagens LTDa  - Tel: (11) 56935461
Inapel Embalagens LTDA - Tel: (11) 64628800
Latasa/ Rexan Can do Brasil - Tel: (11)39545000
Nadir Figueiredo Indústria e Comércio S.A. - Tel: (11) 69678800
Orsa Celulose, Papel e Embalagens S.A. - Tel: (11) 46898700
Penha S/A - Tel: (19) 38639100
Rigesa Celulose, papel e embalagens LTDA - Tel: (19) 3869000
Santa Marina/ Saint-Gobain Vidros S.A - Tel: (11) 38747988
Sig Combibloc do Brasil LTDA - Tel: (11) 21076744
Tetra Pak LTDA - Tel: (19) 38798000/3869000
Vidro Porto S/A - Tel: (19) 35811999
Wheaton do Brasil Indústria e Comércio LTDA - Tel: (11) 43551949
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