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RESUMO 

Este Trabalho Aplicado examina como se dá a incorporação de 

sustentabilidade na agenda de inovação do segmento de rótulos autoadesivos, 

através do estudo de caso da Novelprint, importante player do segmento no Brasil. 

Traz revisão da literatura sobre a conexão entre sustentabilidade e inovação no 

contexto das organizações, culminando no conceito de Sustainability-Oriented 

Innovation (SOI). A análise da incorporação de sustentabilidade na agenda de 

inovação, unidade de análise do estudo de caso, se dá por meio de modelos de SOI. 

Utiliza a metodologia de estudo de caso único, com dados coletados em 

entrevistas semi-estruturadas com profissionais do setor e da empresa estudada e 

analisados sob a ótica dos modelos SOI apresentados na revisão de literatura. 

O caso apresenta um modelo de negócio atípico no segmento por integrar 

verticalmente todas as etapas produtivas de autoadesivos: laminação, conversão e 

equipamentos de aplicação. A empresa estudada detém mais de cem patentes e 

possui em seu portfólio produtos com importantes atributos de sustentabilidade. Para 

contexto há uma análise setorial sobre o segmento de rótulos autoadesivos no Brasil, 

sua cadeia de fornecimento e perfil das empresas laminadoras e convertedoras destes 

materiais, além de estudar temas da sustentabilidade neste segmento. 

A análise revela não haver incorporação da sustentabilidade na agenda de 

inovação do segmento, ainda que existam ações de ecoeficiência, inerentes ao setor 

de embalagens. Não foram identificadas demandas externas explícitas como 

pressões de clientes e empresas usuárias, tão presentes em compromissos 

empresariais relacionados à sustentabilidade no setor de bens de consumo, ou 

mesmo de regulação, fazendo com que o tema da sustentabilidade esteja distante, 

não apenas da agenda de inovação, mas também à estratégia de sustentabilidade de 

forma mais ampla. O estudo revela ainda que, apesar de contar com produtos que 

apresentam vantagens em atributos sustentáveis, a empresa examinada não utiliza 

corretamente este diferencial em seu mercado de atuação, algo que é objeto de 

recomendações ao final do trabalho. 

Considerando-se o limitado poder de generalização deste estudo, o 

protagonismo da empresa no setor e seu perfil inovador, seria válido examinar se os 

achados deste estudo também se aplicam a outros players do segmento no país. 

Palavras-chaves: inovação orientada à sustentabilidade, inovação, 

embalagens, autoadesivos 



 

ABSTRACT 

This paper examines the incorporation of sustainability aspects in the 

innovation’s agenda in the Brazilian pressure sensitive labels (PSL) market throw case 

study methodology, focused on Novelprint, an important player in this segment. 

Presents a literature review related to the connection between sustainability and 

innovation in organizations contexts, leading to the examination of the Sustainability-

Oriented Innovation (SOI) concept. The analysis of the incorporation of sustainability 

aspects in the innovation’s agenda, the analysis focus in the case study, occurs 

through SOI models. 

It uses the single case study methodology, with the data collected in semi-

structured interviews with professionals of the sector and the company and analyzed 

by the SOI models presented in the literature review. 

The case presents an atypical vertically business model, integrating all the 

structures of the PSL segment: coating & lamination, converting and label application 

machinery, owner of more than one hundred patents and with important attributes of 

sustainability in its products portfolio. To context this understanding, this present paper 

includes a PSL sectorial analysis in Brazil, their supply chain and the profile of coating 

& lamination and converting companies, besides studying the theme of sustainability 

in this segment. 

The analysis reveals that there’s no incorporation of sustainability in the 

innovation agenda, even though there are ecoefficiency actions inherent to the 

packaging sector. No external demands have been identified, as pressures from 

customers and end-user companies, so present in sustainable corporate commitments 

in the consumer goods sector, or even regulation, making the subject of sustainability 

far away, not only in relation to the innovation agenda, but also to the sustainability 

strategy in general. The study also reveals that, despite products with advantages in 

sustainable attributes in its portfolio, the company doesn’t use this differential correctly 

in its market, something that is object of recommendations at the end of the work. 

Considering the limited generalization power of this study, the company's role 

in the industry and its innovative profile, it would be worth exam if the findings of this 

study also apply to other players in the Brazilian PSL market. 

Key-words: sustainability-oriented innovation, innovation, packaging, pressure 

sensitive labels 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos 10.000 anos o planeta viveu um período de grande estabilidade 

climática - conhecida como Holoceno. O planeta se autorregulava, com condições que 

permitiram o desenvolvimento humano. 

Essa estabilidade tem sido cada vez mais alterada pela ação do homem a ponto 

de se considerar que a entrada em uma nova era geológica, o Antropoceno, 

caracterizada, dentre outros fatores, por mudanças climáticas, com consequências 

prejudiciais ou mesmo catastróficas para diversas regiões do planeta (ROCKSTRÖM 

et al., 2009). 

Neste contexto, Rockström et al. (2009) propuseram o conceito de Limites 

Planetários, estabelecendo limites seguros para o desenvolvimento humano, 

respeitando padrões mínimos de segurança e janelas toleráveis, como um espaço 

seguro de atuação humana delimitado por nove aspectos: mudança climática; taxa de 

perda de biodiversidade (terrestre e marinha); interferência com os ciclos de nitrogênio 

e fósforo; depleção de ozônio estratosférico; acidificação do oceano; uso global de 

água doce; mudança no uso da terra; poluição química; e carregamento atmosférico 

de aerossóis. 

Três destes limites já haviam sido ultrapassados quando os autores 

apresentaram o conceito: mudança climática, taxa de perda de biodiversidade e 

interferência humana no ciclo do nitrogênio (ROCKSTRÖM et al., 2009). A figura 01 

ilustra os nove parâmetros e também os três que já teriam tido seus limites máximos 

ultrapassados: 
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Figura 01: Nove limites planetários 

Fonte: ROCKSTRÖM et al., 2009 

Esta deve ser uma preocupação de toda a sociedade e as pressões mundiais 

giram em torno não mais de como reverter este quadro, mas, sim, de como minimizar 

os efeitos e buscar desacelerar o avanço nos aspectos que ainda não haviam 

ultrapassado os limites máximos sugeridos pelos autores. 

No ano de 2015, uma atualização desse estudo indicou a ultrapassagem de um 

quarto limite inicialmente proposto: interferência com os ciclos do fósforo (STEFFEN 

et al., 2015). 

O grande acúmulo de resíduos gerados pela atividade industrial é um 

importante motor deste avanço, sendo um senso comum o impacto que as 

embalagens trazem neste processo. 

Como exemplo, cerca de 70% de todo o lixo presente nos oceanos são 

materiais plásticos, com grande concentração de embalagens neste percentual, sejam 

itens industriais como frascos e garrafas ou mesmo sacolas de usadas para transporte 
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de bens em geral. Esse resíduo não está presente apenas nas praias: é um fator de 

contaminação da vida marinha em geral, incluindo o que é utilizado como fonte de 

alimentação humana. Estima-se que sejam geradas anualmente 300 milhões 

toneladas de plásticos, número que deverá triplicar até o ano de 2025 (UK 

GOVERNMENT OFFICE FOR SCIENCE, 2018, p. 25). Isso reforça a preocupação 

com o acúmulo de resíduos deste material. 

Dias (2012, p. 18) aponta uma relação direta entre desenvolvimento econômico 

e geração de resíduos urbanos, assim, quanto mais próspera for a economia de uma 

país, estado ou cidade maior será a sua geração de resíduos. Como houve, durante 

a última década, inegáveis movimentos de aumento de renda na população brasileira, 

percebeu-se o reflexo no aumento da geração de resíduos. 

O autor continua afirmando que as inovações tecnológicas provocam a 

alteração da composição dos resíduos, gerando um grande temor sobre um acúmulo 

cada vez maior destes materiais, já que muitas vezes o custo de sua recuperação 

ainda é superior à obtenção da matéria-prima virgem (DIAS, 2012, p. 18) 

De acordo com a norma NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) são considerados resíduos sólidos os que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição 

(2004, p. 1).  

O PNUMA (2011, p. 18) aponta uma relação direta entre o PIB per capita e a 

quantidade de resíduos gerada, conforme a figura 02. Pode-se ver que as nações com 

maiores PIB per capita são também as que tem maior geração de resíduos. 
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Figura 02: PIB per capita versus resíduo sólido municipal per capita 

Fonte: PNUMA, 2011, p. 18 

Levantamento realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) aponta que no ano de 2011 foram gerados 

diariamente no Brasil cerca de 198 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos, 

equivalentes a 62 milhões de toneladas por ano. Deste total cerca 90% são coletados 

e, destes, cerca 58% foram destinados a aterros sanitários, 24% a aterros controlados 

e 17% a lixões, totalizando aproximadamente 75 mil toneladas diárias com destinação 

inadequada, apesar das determinações legais (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, 2013). 

Esses aspectos colocam em evidência a necessidade de uma revisão mais 

ampla no sistema vigente, já que a economia global foi trabalhada por um modelo 

linear de produção e consumo, em que os produtos são manufaturados com matérias 
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primas virgens, vendidas, usadas e descartadas como resíduos.  (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2015, p. 3). 

A Economia Circular, um novo conceito proposto pela Fundação Ellen 

MacArthur, é uma forma alternativa de pensar a criação de valor, através de três 

princípios: preservar e aprimorar o capital natural controlando estoques finitos e 

equilibrando os fluxos de recursos renováveis; otimizar o rendimento de recursos 

fazendo circular produtos, componentes e materiais no mais alto nível de utilidade o 

tempo todo, tanto no ciclo técnico quanto no biológico e estimular a efetividade do 

sistema revelando e excluindo as externalidades negativas desde o princípio (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2015, p. 7). 

Por meio de um modelo chamado ReSOLVE, a fundação propõe um conjunto 

de ações que empresas e governos adotem no intuito de buscar a mudança para uma 

economia circular. As ações são regenerar, compartilhar, otimizar, “ciclar” (corruptela 

do termo em inglês loop), virtualizar e trocar e estão resumidos na figura 03. 
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Figura 03: Modelo ReSOLVE da Fundação Ellen MacArthur 

Fonte: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015, p. 10 

A transição para uma economia circular no Brasil traria oportunidades de mais 

inovação e criação de valor. Com suas características sociais e de mercado únicas e, 

ainda mais, seu capital natural incomparável, o país é um cenário atraente para a 

exploração de oportunidades que a economia circular poderia trazer (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2017, p. 10). 

É fundamental ressaltarmos a importância de uma forte presença dos governos 

nesta transição. No Brasil a principal ação governamental neste sentido foi a sanção, 

no ano de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A legislação, 

considerada um importante marco para o tema, impõe pesadas responsabilidades na 



17 

correta destinação de seus produtos para todos os elos das cadeias fabricantes de 

todas categorias de produtos no país (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DO BRASIL - 

CASA CIVIL, 2010). 

A PNRS também destaca a importância de esforços integrados nos aspectos 

da sustentabilidade, com ações relacionadas tanto ao campo econômico como 

também aos campos sociais e ambientais. 

Esse alinhamento entre os campos econômicos, social e ambiental também 

ocorre com a diretiva europeia, que estabelece o enquadramento legal para o 

tratamento dos resíduos na União Europeia (UE), que serviu de inspiração para alguns 

pontos da legislação brasileira. 

Promulgada em 2008 e válida desde o ano de 2010, a legislação visa “proteger 

o ambiente e a saúde humana, sublinhando a importância da utilização de técnicas 

adequadas de gestão, valorização e reciclagem dos resíduos a fim de reduzir as 

pressões exercidas sobre os recursos e melhorar a sua utilização” (EUROPEAN 

UNION LAW, 2008). 

A legislação estabelece uma hierarquia de resíduos (prevenção, reutilização, 

reciclagem e recuperação para outros fins), afirma “princípio do poluidor-pagador”, no 

qual os custos da gestão de resíduos são suportados pelo produtor inicial dos resíduos 

e também o conceito de “responsabilidade alargada do produtor”, que inclui um ônus 

aos fabricantes no que diz respeito à aceitação e eliminação de produtos devolvidos 

após terem sido utilizados. 

Com demandas sustentáveis crescendo e trazendo cada vez mais desafios e 

restrições, a alternativa posta à mesa para as empresas é trabalhar de formas 

diferentes na concepção e produção de seus produtos e serviços. Para alcançar este 

novo modelo mais sustentável o caminho a ser percorrido é o da inovação. 

A relação entre esses dois conceitos, sustentabilidade e inovação, é objeto de 

estudos desde os anos 1990, com Porter e Van der Linde, que inicialmente apontavam 

o caminho da ecoeficiência como um dos atributos de competitividade de empresas. 
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Outros conceitos como inovação verde, ecoinovação e inovação sustentável 

têm ganho espaço na academia desde então, mas, em especial, a partir da publicação 

de Adams et al no ano de 2015, vem se consolidando o conceito de Inovação 

Orientada à Sustentabilidade, em inglês Sustainability-Oriented Innovation (SOI), 

incorporando todo o debate anterior. 

No mesmo ano, Jay e Gerand publicaram seu estudo na MIT Sloan School of 

Management e, em paralelo, também realizaram uma série de postagens em um blog 

de internet, buscando traduzir o conceito de SOI para uma linguagem menos 

acadêmica e mais prática. 

Com isso percebe-se que, embora novo, o tema já se mostra um aglutinador 

no que tange às conexões entre inovação e sustentabilidade. 

1.1 Justificativa 

Os materiais e componentes de embalagens são um tema prioritário na 

orientação do modelo de produção e consumo à sustentabilidade. Espera-se que o 

setor de embalagens, que participa com 1% no PIB brasileiro e emprega 

aproximadamente 220.000 pessoas formalmente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

EMBALAGENS, 2018) ofereça e apresente muitas soluções para o problema. 

Trata-se de um setor inovador mas que precisa incorporar sustentabilidade 

como meta de inovação. Vale lembrar que a redução de embalagens, quando não 

prejudica suas funções (mencionadas no item 2.2.1), é também algo que interessa a 

toda a cadeia e à sociedade, uma vez que apresenta potencial de reduzir materiais, 

emissões, descartes desde o processo produtivo até o pós-consumo, ampliar a 

reciclagem de materiais, economia circular, tudo isso também reduzindo custos ao 

longo da cadeia.  

As empresas fabricantes de embalagens tem se visto pressionadas, seja pelo 

poder público, que tem apresentado novas legislações que regulam o tema e trazem 

maiores responsabilidades para os fabricantes, como também pelos seus principais 

clientes que na busca de se adequarem a estes novos modelos de negócios tem 
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buscado cada vez mais produtos e serviços mais sustentáveis. Há ainda, no seu 

entendimento, a pressão da opinião pública e, claro, dos consumidores, cada vez mais 

informados e conscientes dos impactos causados pelas indústrias convertedoras de 

embalagens, que se vem cada vez mais acuadas na sua forma de atuação. 

Uma das soluções encontrada pelas empresas do setor é romper as barreiras 

do “business as usual” e buscar inovar nas soluções e proposições apresentadas, uma 

vez que essas podem ser um importante componente de competitividade destas 

organizações. Em um mercado com um grande número de empresas atuantes, 

estimado em ao menos 800 competidores, composto desde pequenas empresas 

familiares a unidades de grandes grupos internacionais, quaisquer oportunidades de 

redução de custos do produto são importantes e trazem melhores resultados 

operacionais. 

Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009, p. 2) afirmam que ainda há 

executivos que enxergam sustentabilidade como uma desvantagem, que pode trazer 

custos adicionais frente a seus concorrentes (em especial executivos de países 

desenvolvidos que têm competidores em países em crescimento). Muitos consideram 

a necessidade de se tornar sustentável como algo separado dos objetivos centrais do 

negócio. 

Porém os autores afirmam que a sustentabilidade é um filão principal de 

inovações organizacionais e tecnológicas que geram resultados lucrativos e 

financeiros. 

Tornar-se favorável ao meio ambiente reduz os custos porque as empresas 
acabam reduzindo os insumos que usam. Além disso, o processo gera 
receitas adicionais em produtos melhores e habilita empresas a criar novos 
negócios. Na verdade, como esses são os objetivos da inovação corporativa, 
descobrimos que as empresas inteligentes agora tratam a sustentabilidade 
como a nova fronteira da inovação. (NIDUMOLU; PRAHALAD; 
RANGASWAMI, 2009, p. 3, tradução nossa). 

Adams et al. afirmam que a importância da inovação em produtos e serviços, 

renovando a organização e até mesmo garantindo sua sobrevivência, raramente é 

contestada por executivos. Trazem também que a inovação cada vez mais tem 

buscado objetivos ambientais e sociais, levando empresas a pensarem “quais são as 
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atividades de inovação nas quais as empresas se engajam para se tornarem 

sustentáveis?” (ADAMS et al., 2015, p. 182). 

 Se estas oportunidades se revelarem, mais que apenas redução de custos, 

processos de inovação que tenham o frame da sustentabilidade como pano de fundo, 

em que se espera a obtenção de resultados mais perenes que meras ações pontuais, 

ainda melhor! 

Orsato afirma que o segmento de embalagens deve entregar materiais 

competitivos em preços e desempenho ambiental. 

A combinação de margens baixas com a saturação de mercados maduros 
em muitos países industrializados aumenta a rivalidade e coloca os 
fabricantes de embalagens sob extrema pressão para reduzir custos. 
Adicione a esta realidade um cliente cada vez mais exigente e um aperto 
constante dos regulamentos ambientais. Para as empresas que operam 
nesse contexto, o foco na inovação radical de produtos, como substituição de 
material e desmaterialização, faz mais sentido comercial do que focar na 
inovação incremental de processo. (ORSATO, 2006, p. 135-136, tradução 
nossa).  

Nesse contexto, estudar a incorporação do tema sustentabilidade na agenda 

de inovação do segmento de autoadesivos, um nicho específico dentro do setor de 

embalagens, que não frequentemente são objetos de estudo, mostra-se um 

importante campo de investigação para explorar estes conceitos. 

1.2 Problema de pesquisa 

Este trabalho se baseia na seguinte pergunta central de pesquisa: 

Como se dá a incorporação de sustentabilidade na agenda de inovação 

do segmento de rótulos autoadesivos no Brasil? 

Para apoiar esta investigação pretende de forma complementar explorar as 

seguintes perguntas específicas: 

a) De que forma aspectos regulatórios afetam a agenda de sustentabilidade no 

segmento de rótulos autoadesivos no Brasil? 
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b) De que forma o tema sustentabilidade é incorporado na estratégia do segmento 

de rótulos autoadesivos no Brasil? 

c) De que forma o tema sustentabilidade é demandado pelos clientes ao 

segmento de rótulos autoadesivos no Brasil? 

Pretende-se examinar a relação entre sustentabilidade e inovação a partir do 

conceito final de Sustainability-Oriented Innovation (SOI) de Adams et al. (2015), 

trazendo como objetivo geral, examinar a incorporação de sustentabilidade na 

agenda de inovação do segmento de rótulos autoadesivos no Brasil. 

A escolha do segmento de rótulos autoadesivos se deu por este ser um dos 

tipos de decoração com maior amplitude de usos, já que estes materiais são 

facilmente encontrados agregados a diversos de tipos de produtos, como frascos 

plásticos e de vidros, de produtos alimentícios a embalagens de agrodefensivos, 

materiais promocionais, embalagens secundárias de tipos diversos e, até mesmo, 

outros segmentos industriais além de embalagens, como o uso em baterias de 

automóveis, indústria joalheira e outras. 

A escolha também ocorre pois este segmento apresenta as mesmas 

características de muitos outros segmentos dentro da indústria de embalagem, 

sabidamente entre as indústrias convertedoras na cadeia de fabricação de diversos 

tipos de materiais, o que, por analogia, oferece a oportunidade de extrapolar os 

resultados e análises encontrados para além dos rótulos autoadesivos. 

1.3 Objeto de estudo 

O segmento de rótulos autoadesivos é composto no Brasil, de acordo com a 

Associação Brasileira das Indústrias de Etiquetas Adesivas (ABIEA), de 

aproximadamente uma dezena de empresas atuando como laminadoras1 e não 

menos que 800 empresas atuando exclusivamente como convertedoras2. Ainda 

                                            
1 Empresas responsáveis pela confecção de material autoadesivo, conforme item 3.2.1 
2 Empresas do segmento gráfico que realizam a conversão dos materiais autoadesivos fornecidos pelas 
empresas laminadoras, conforme item 3.2.2 
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segundo a ABIEA, há apenas 3 arranjos no Brasil integrando laminação e conversão, 

por meio de modelos que vão de parcerias a verticalização, conforme item 3.2.3. 

Como neste segmento a inovação se dá predominantemente entre as 

empresas laminadoras, em especial através do uso de novos materiais, e em 

processos industriais na operação das empresas convertedoras, com novos 

equipamentos e tecnologias industriais de impressão e corte por exemplo, neste 

trabalho de pesquisa opta-se por examinar a agenda de inovação em uma única 

empresa do segmento de rótulos autoadesivos que atua de forma verticalizada, 

integrando laminação e conversão. 

Para estudar a relação entre sustentabilidade e inovação na execução deste 

trabalho de pesquisa, será utilizada a metodologia de estudo de caso. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Nos anos 1990 Elkington trouxe para o contexto empresarial o conceito de 

Triple Bottom Line (TBL). Desde então as empresas também podem ser avaliadas 

pelos valores social e ambiental que criam ou destroem da mesma forma que são 

avaliadas pelo valor econômico que desenvolvem (ELKINGTON, 1997). 

Segundo Hart (1997, p. 76) é das empresas a responsabilidade de garantir um 

mundo sustentável pois estas sempre serão os motores econômicos do mundo. 

Inovações de políticas públicas nacional e internacionalmente e avanços nos padrões 

de consumo individuais sempre serão necessárias, mas as empresas podem e devem 

liderar o caminho, ajudando a moldar políticas públicas e impulsionando mudanças no 

comportamento dos consumidores. Em última análise, faz sentido para os negócios 

buscar estratégias para um mundo sustentável. 

Hart e Milstein (2003, p. 58-59) apresentam quatro drivers relacionados à 

sustentabilidade. 

O primeiro foi o alto consumo de materiais e a geração de resíduos que a 

industrialização trouxe, trazendo impactos sobre o clima, biodiversidade e 
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funcionamento dos ecossistemas. Na sequência a proliferação e interconexão de 

partes interessadas da sociedade civil, uma vez que o poder dos governos nacionais 

diminui na esteira dos regimes de comércio global e as organizações não-

governamentais (ONGs) e outros grupos da sociedade civil assumiram o papel de 

monitor e o papel social. Adicionalmente afirmaram que o aumento da população 

relaciona-se diretamente à sustentabilidade, na medida em que combinaram aumento 

da população com aumento da desigualdade, sendo esta reconhecidamente uma 

aceleradora da decadência social, o caos político e o terrorismo. 

Por fim trouxeram que tecnologias emergentes fornecem soluções potentes e 

disruptivas, que podem tornar obsoletas as bases de muitos dos setores atuais que 

possuem intensivo uso de energia e material. Tecnologias como genômica, 

biomimética, nanotecnologia (que cria produtos e serviços no nível molecular, 

mantendo o potencial de eliminar o conceito de lixo e poluição), tecnologia da 

informação e energia renovável têm o potencial de reduzir drasticamente a pegada 

humana no planeta, tornando os problemas da rápida industrialização eventualmente 

obsoletos. 

As tecnologias têm o potencial de atender às necessidades dos bilhões de 
pobres rurais (que até agora têm sido amplamente ignorados pelos negócios 
globais) de uma maneira que reduz drasticamente o impacto ambiental. A 
inovação e a mudança tecnológica são, portanto, fundamentais para a busca 
do desenvolvimento sustentável. (HART; MILSTEIN, 2003, p. 59, tradução 
nossa) 

2.1 Inovação e sustentabilidade no contexto das organizações empresariais 

A Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) traz no 

Manual de Oslo uma importante definição de inovação, como a “implementação de 

um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, 

ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de 

negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas.” 

(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2005, 

p. 55). 
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Barbieri (2007, p. 88) afirma que uma organização inovadora é aquela que 

introduz novidades de qualquer tipo em seus produtos e serviços de forma sistemática 

e colhe, com isso, resultados esperados. 

Entretanto, falar de inovação nas organizações pode soar repetitivo pois, a 

despeito de representar um papel importante para as empresas, nem sempre tem 

reconhecida sua importância - talvez por já fazer parte da própria natureza das 

empresas (BARBIERI; ÁLVARES, 2003, p. 41). 

Os autores continuam afirmando que um termo muito utilizado acaba tendo 

uma variedade de significados para diversos fins, o que, apesar de espelhar a 

importância, também dificulta a precisão no seu entendimento. Afirma, ainda, ser este 

o caso do termo inovação (BARBIERI; ÁLVARES, 2003, p. 41). 

Betz (1987, p. 6) diz que inovação é a introdução de novos produtos, processos 

e serviços no mercado enquanto inovação tecnológica é aquela em que esses 

produtos, processos e serviços estão centradas em novas tecnologia. No ambiente 

empresarial isso se dá através da dualidade tecnologia X mercado, sendo este último 

quem julgará a eficácia de um processo de inovação (BARBIERI; ÁLVARES, 2003, p. 

46). 

Gundling (2000, p. 24) ajuda a tipificar as inovações ao dividi-las em três tipos: 

(i) as primeiras são tão radicais que extrapolam as necessidades do consumidor 

originando indústrias totalmente novas; (ii) as seguintes mudam a base da indústria 

existente e são originadas em pesquisas de laboratórios antes mesmo de serem 

confrontadas com as necessidades dos consumidores; e, por fim, (iii) as que estão 

estritamente alinhadas às necessidades dos consumidores que podem ser entendidas 

como uma mera extensão de linha. 

Este trabalho busca, mais do que estudar tipos ou formas de inovação, estudar 

as finalidades ou objetivos da mesma. 

O Fórum de Inovação da Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

da Fundação Getulio Vargas (EAESP/FGV) define inovação como uma equação em 
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que esta seria a soma de ideia com implementação e resultados e que, sempre, visam 

alcançar objetivos desejados e definidos (BARBIERI; ÁLVARES, 2003, p. 46). Isso 

traz a possibilidade de estudar-se o objetivo fim de uma inovação e não apenas seus 

meios. 

Claramente este trabalho buscar estudar como a sustentabilidade pode ser 

objetivo das inovações. 

Neste caminho, autores apontam ecoeficiência como um dos primeiros passos 

de inovação para a sustentabilidade, ao relacionar ações de sustentabilidade com a 

prevenção da poluição e diminuição de geração de resíduos, levando a custos mais 

baixos e menores riscos (HART; MILSTEIN, 2003, p. 60) (PORTER; LINDE, 1995, p. 

122). 

O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) define 

ecoeficiência como: 

a entrega de bens e serviços com preços competitivos que satisfaçam as 
necessidades humanas e tragam qualidade de vida, reduzindo 
progressivamente impactos ambientais dos bens e serviços, através de todo 
o ciclo de vida, em linha com a capacidade estimada da Terra em suporta-los 
(WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 
2000, p. 4, tradução nossa). 

Porter e Van der Linde (1995, p. 122) já discutiam este tema ao trazer o conceito 

de “pollution prevention”, também chamado de “source reduction”, que utiliza redução 

de materiais e ciclos fechados de produtos como forma de redução de resíduos antes 

que estes ocorressem. 

Enquanto as empresas de ontem quase sempre ignoravam seus impactos e 

empresas responsáveis buscam um impacto zero, as empresas de amanhã precisam 

já nascer aprendendo a causar um impacto positivo. Cada vez mais, as empresas 

estarão vendendo soluções para os problemas ambientais do mundo (HART, 1997, p. 

68). 

O WBCSD (2000, p. 15) afirma que ecoeficiência tem relação direta nos 

negócios. Buscar constantemente eficiência é sempre uma prioridade para todas as 
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empresas e, ao se unir a criação de valor econômico com redução do impacto 

ambiental e do uso de recursos ao mesmo tempo, o valor agregado se torna ainda 

mais significativo. 

Problemas relacionados a consumo de materiais, desperdícios e seus 

respectivos resíduos representam uma oportunidade para que as empresas reduzam 

seus custos e também seus riscos, através do desenvolvimento de habilidades, 

capacidades e inovações visando maior ecoeficiência (HART; MILSTEIN, 2003, p. 60). 

Prevenir poluição através de correta administração de produtos e buscar o uso 

de tecnologia limpa são os caminhos que levam as empresas à sustentabilidade. Mas 

se não houver uma correta orientação destas atividades para o futuro, mostrando 

como os produtos e serviços devem evoluir e quais novas competências serão 

necessárias para chegar lá, seus impactos se dissiparão. Uma visão de 

sustentabilidade para uma indústria é como um roteiro e poucas empresas têm esse 

roteiro sustentável (HART, 1997, p. 73). 

Porter & Van der Linde (1995, p. 122-123) apontam que pode ser difícil 

reconhecer que inovações possam trazer melhor qualidade e redução de custos ao 

mesmo tempo, mas com foco em aumentar a qualidade de seus produtos e serviços 

o tempo todo, não apenas durante a etapa de concepção e design como anteriormente 

era feito pelas empresas. Essa visão dissipou-se e oportunidades de inovar com 

sustentabilidade como orientação são abertas continuamente. 

Um importante motivador para inovar visando resultados sustentáveis foram os 

estreitamentos das regulações ambientais. A correta identificação e quantificação de 

problemas, estabelecimento de metas e medição de avanços para atingi-las são 

ferramentas de gerenciamento muito eficazes para os governos nos vários níveis 

(WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2000, p. 25-

26). 

Porter e Van der Linde (1995, p. 125) dividem as inovações como resposta às 

regulações ambientais em duas categorias: inicialmente as novas tecnologias e 

abordagens que minimizam o custo de lidar com problemas ambientais quando estes 
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ocorrem, incorporando os recursos utilizados na tratativa do problema e convertendo-

os em algo com valor. 

O segundo tipo de inovação, muito mais interessante e importante, aborda as 

causas-raiz do problema ambiental, melhorando a produtividade dos recursos em 

primeiro lugar. Os resultados deste segundo tipo de inovação podem assumir muitas 

formas, incluindo uma utilização mais eficiente de insumos específicos, melhores 

rendimentos de produtos e, melhores produtos. 

Contudo, exatamente devido a essas evidentes vantagens, autores fazem suas 

provocações ao questionar a necessidade de regulação no tema: as empresas não 

deveriam sempre estar focadas em buscar essas oportunidades de inovações em 

seus produtos e processos, sem esperar a imposição de uma regulação, já que as 

ações trazem melhores resultados? Até porque, por vezes, as regulações mostraram-

se ineficazes e ineficientes em visar melhores produtividade e produtos (PORTER; 

LINDE, 1995, p. 129). Somente atuando conjuntamente é que empresas e governos 

podem definir as metas certas e formular suas estratégias para atendê-las (WORLD 

BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2000, p. 26). 

Hart & Milstein também mostram ser uma grande oportunidade envolver todos 

os stakeholders no processo de inovação em produtos, aumentando a confiança 

externa em suas intenções e atividades, ajudando a melhorar a reputação corporativa 

e catalisando a disseminação de práticas mais sustentáveis dentro do sistema 

empresarial em geral (HART; MILSTEIN, 2003, p. 61). 

O WBCSD (2000, p. 20) aponta a importância de, não apenas realizar, mas da 

correta forma de reportar as ações em ecoeficiência. A adoção de modelos como os 

do Global Reporting Initiative (GRI) auxiliam as empresas nestas tarefas, tornando sua 

comunicação com os públicos internos e externos mais claro e eficiente. 

As empresas proativas deverão esforçar-se em reduzir seu impacto ambiental 

e que, se aspectos ambientais devem ser vistos como questões de negócios, a boa 

cidadania corporativa não é mais suficiente e uma estratégia ambiental exige mais do 

que fazer bem (ORSATO, 2006, p. 140). Embora estejam mais conscientes sobre 
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questões ambientais nos negócios, muitos gestores se perguntam o que deveriam 

fazer primeiro e por quê. 

Da mesma forma, Hart & Milstein afirmam que, com um desafio grande e 

complexo à frente, as empresas podem ter nas estratégias orientadas à 

sustentabilidade um grande potencial. 

(...) fica claro que o desafio da sustentabilidade global é complexo, 
multidimensional e de caráter emergente. As empresas são desafiadas a 
minimizar o desperdício das operações atuais (prevenção da poluição), ao 
mesmo tempo em que reorientam seus portfólios de competências para 
tecnologias e conjuntos de habilidades mais sustentáveis (tecnologia limpa). 
As empresas também são desafiadas a se engajar em ampla interação e 
diálogo com partes interessadas externas, tanto em relação às ofertas atuais 
(manejo do produto) quanto como podem desenvolver soluções 
economicamente sólidas para problemas sociais e ambientais para o futuro 
(visão de sustentabilidade). Tomados em conjunto, como uma carteira, tais 
estratégias e as práticas têm o potencial de reduzir custos e riscos; melhorar 
a reputação e a legitimidade; acelerar a inovação e o reposicionamento; e 
cristalizar a trajetória e a trajetória de crescimento - todas elas cruciais para 
a criação de valor para o acionista. O desafio para a empresa é decidir quais 
ações e iniciativas buscar e como melhor administrá-las (HART; MILSTEIN, 
2003, p. 64, tradução nossa). 

Muitos termos e conceitos têm sido utilizados para unir a temática da 

sustentabilidade ao das inovações. 

Kemp e Pearson, por exemplo, apresentam o conceito de ecoinovação: 

Ecoinovação é a produção, assimilação ou exploração de um produto, 
processo de produção, serviço ou gestão ou método de negócio que é novo 
para a organização e que resulta, ao longo do seu ciclo de vida, numa 
redução do risco ambiental , poluição e outros impactos negativos do uso de 
recursos, incluindo o uso de energia, em comparação com alternativas 
relevantes (KEMP; PEARSON, 2007, p. 7, tradução nossa). 

Barbieri et al. (2010, p. 151) ressalta, utilizando a definição de Kemp e Pearson, 

a importância da resolução dos problemas como uma ênfase desta proposição. 

A OECD, no seu conceito de ecoinovações (2009, p. 40), traz um aspecto 

importante ao afirmar que “ecoinovação é a implementação de novos, ou significativos 

aprimorados, produtos, processos (...) que, com ou sem intenção, levem a melhorias 

ambientais comparadas a alternativas relevantes”. Este conceito é importante por 
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afirmar que, mesmo não intencionalmente, quando os resultados do processo de 

inovação oferecem melhorias ambientais, podemos considera-lo uma ecoinovação. 

A United Nations Environment Programme (UNEP) (2017, p. 16) apresenta um 

modelo de desenvolvimento de ecoinovação, em que entende o conceito como um 

modelo moldado por uma nova estratégia que incorpore sustentabilidade em todas as 

operações do negócio com base no ciclo de vida e em cooperação com parceiros na 

cadeia de valor. 

O conceito de ecoinovação muitas vezes é apresentado como inovação verde, 

do inglês green innovation. García-Granero, Piedra-Muñoz e Galdeano-Gómez (2018, 

p. 305) referem-se aos conceitos de Kemp e Pearson, UNEP e OECD, apresentados 

anteriormente, não como ecoinovação mas sim como green innovations. Os autores 

também apontam uma série de outros trabalhos, de autores diversos, para explicitar 

a dificuldade em cunhar um termo único para green innovation. 

Janiszek (2018, p. 87) também traz seu conceito de green innovation, como a 

combinação entre inovação com sensibilidade ambiental e consciência ecológica. 

Porém, mais importante, ressalta essa dificuldade quando afirma ser um problema o 

uso de diferentes termos para conceitos idênticos, já que na literatura pode-se 

encontrar, além de inovação verde, ecoinovação, tecnologias verdes e tecnologias 

ambientais. 

2.1.1 Sustentabilidade como driver para inovação 

O WBCSD trouxe uma série de provocações sobre como a sustentabilidade 

tem sido observada nas empresas quando estas operam seus processos de 

inovações: 

Os pesquisadores e desenvolvedores estão cientes da relação de questões 
de sustentabilidade com as forças motrizes básicas da necessidade do 
mercado? Eles integraram um amplo grupo de valores de mercado? No 
estágio de criação de ideias, as "restrições" impostas à inovação são apenas 
aquelas que são mínimas e essenciais? A sustentabilidade está “na tela do 
radar” da organização de pesquisa de mercado? Existem novas incubadoras 
de empresas para apoiar ideias com uma visão mais ampla do mundo? Os 
funcionários têm a oportunidade de buscar ideias discricionárias sobre o 
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tempo da empresa? (WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT, 2002, p. 17, tradução nossa). 

Felizmente o próprio conselho responde às questões afirmando que as 

empresas têm trazido o tema da sustentabilidade para a mesa e a adotado como um 

driver para seus processos de inovação (WORLD BUSINESS COUNCIL FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2002, p. 17-18). 

Barbieri et al, em sua definição, trazem inovação sustentável como: 

[...] é a introdução (produção, assimilação ou exploração) de produtos, 
processos produtivos, métodos de gestão ou negócios, novos ou 
significativamente melhorados para a organização e que traz benefícios 
econômicos, sociais e ambientais, comparados com alternativas pertinentes. 
(...) A condição ressaltada, “comparação com alternativas pertinentes”, é 
essencial ao conceito de inovação sustentável, pois os benefícios esperados 
devem ser significativos ou não negligenciáveis nas três dimensões da 
sustentabilidade. (BARBIERI et al., 2010, p. 151). 

Autores trazem também uma série de possíveis benefícios que inovações com 

ações de inovações sustentáveis podem oferecer em processos (tais como economia 

de materiais resultante de processamento, substituição, reutilização ou reciclagem 

mais completos de insumos de produção, melhor utilização de subprodutos, 

conversão de resíduos em materiais com maior valor, menos uso de energia e 

economia com descarte de resíduos) e produtos (produtos de maior qualidade, com 

menores custos graças à substituição de materiais e menores custos de embalagem, 

produtos mais seguros e maior valor de revenda e sucata do produto) (PORTER; 

LINDE, 1995, p. 126). 

Tecnologias disruptivas como genômica, biomimética, tecnologia da 

informação, nanotecnologia e energia renovável também apresentam oportunidades 

para as empresas, principalmente em setores com intenso uso de combustíveis 

fósseis, recursos naturais e materiais tóxicos, de reposicionar competências internas 

e capabilidade com uso de tecnologias mais sustentáveis (HART; MILSTEIN, 2003, p. 

62). 

Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009, p. 31) afirmam que tratar a 

sustentabilidade como um objetivo trará resultados difíceis de serem igualados pelos 
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seus competidores e essa vantagem se manterá em bom lugar, porque a 

sustentabilidade sempre será parte integrante do desenvolvimento. 

Os autores reconhecem a sustentabilidade como um driver para inovação e 

apresentam os cinco estágios para que a sustentabilidade seja um foco no modelo de 

negócios para as empresas em geral: 

a) Perceber o compliance como oportunidade: ao invés de adotar as mais baixas 

obrigações da legislação vigente, que muda a cada local em que estão 

instaladas, as empresas devem buscar idealmente as mais rigorosas 

exigências, aproveitando-se das importantes vantagens advindas do 

pioneirismo e tendo mais tempo para desenvolver materiais, tecnologias e 

processos. Além disso, empresas pioneiras no atendimento às legislações são 

também pioneiras na identificação de oportunidades que o atendimento à 

legislação traz. 

b) Tornar sustentáveis as cadeias de valor: com o atendimento à legislação as 

empresas buscam redução de consumo de recursos mas devem tornar-se mais 

proativas na análise da cadeia e encontrar oportunidades em cada elo da 

cadeia, induzindo seus fornecedores e parceiros a também tornarem-se mais 

sustentáveis, adotando práticas similares às adotadas internamente. 

c) Criar produtos e serviços sustentáveis: utilizando as ferramentas e 

competências adquiridas nos estágios anteriores, as empresas irão perceber 

que um grande número de clientes prefere produtos e serviços mais corretos 

ecologicamente, iniciando o redesenho dos produtos e serviços existentes ou 

desenvolvendo novos, destacando-se em relação aos rivais 

d) Desenvolver novos modelos de negócio: embora muitas empresas imaginem 

que a criação de um modelo de negócios sustentável implique apenas em 

repensar a proposta de valor do cliente e descobrir como entregar uma nova, 

parando na etapa anterior, os autores afirmam ser importante desenvolver 

novos modelos, incluindo novas formas de captar receitas e fornecer serviços 

em conjunto com outras empresas. Deve-se questionar o modelo de negócios 

atual e agir de forma empreendedora para buscar estes novos formatos de 

entrega. 
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e) Criar plataformas das próximas práticas: para isso as empresas devem 

questionar as suposições implícitas nas práticas atuais, sendo este o que nos 

trouxe à economia industrial e de serviços de hoje. Da mesma forma que algum 

dia alguém se perguntou ‘podemos desenvolver uma carruagem sem cavalos’ 

ou ‘podemos voar como pássaros’ as empresas devem se fazer perguntas 

como ‘podemos desenvolver detergentes sem água’ ou ‘embalagens 

biodegradáveis podem ajudar a semear a terra com plantas e árvores’. 

Cada um destes estágios traz desafios e mostra ser necessário que as 

empresas os respondam de formas distintas, contudo a chave para o progresso é a 

inovação (NIDUMOLU; PRAHALAD; RANGASWAMI, 2009, p. 32-37). 

Duas iniciativas em toda a empresa ajudam as empresas a se tornarem 
sustentáveis. Um: quando a alta direção decide se concentrar no problema, 
a mudança acontece rapidamente. (...) Dois: recrutar e reter o tipo certo de 
pessoas é importante. (...) Liderança e talento são fundamentais para o 
desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. O atual sistema 
econômico colocou uma enorme pressão sobre o planeta, atendendo às 
necessidades de apenas cerca de um quarto das pessoas que o controlam, 
mas na próxima década o dobro desse número se tornará consumidor e 
produtor. As abordagens tradicionais dos negócios entrarão em colapso e as 
empresas terão de desenvolver soluções inovadoras. 
Isso só acontecerá quando os executivos reconhecerem uma verdade 
simples: Sustentabilidade = Inovação. (NIDUMOLU; PRAHALAD; 
RANGASWAMI, 2009, p. 37, tradução nossa). 

A inovação nas empresas pode ser entendida da forma tradicional em que a 

capacidade de gerar recursos para remunerar os fatores de produção, repor os ativos 

usados e investir para continuar competindo ou, se a sustentabilidade dos negócios 

for entendida como uma contribuição efetiva para o desenvolvimento sustentável, 

então as inovações passam a ter outros critérios de avaliação além dos convencionais 

(BARBIERI et al., 2010, p. 150). 

Buscar entender a finalidade da inovação traz como possibilidade estudar o 

campo da inovação orientada à sustentabilidade, ou SOI. 

Muitos autores trouxeram contribuições neste aspecto ao afirmar que inovar 

com finalidade a um produto mais sustentável trata-se não apenas de uma estratégia 

empresarial, mas também de uma necessidade para empresas no mundo atual. 
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2.1.2 Sustentabilidade orientada à inovação: o modelo de Jay e Gerand (2015) 

Jay e Gerand propuseram um modelo de SOI. 

Os autores definem inovação como um processo que engloba a ideação, 

desenvolvimento e difusão de uma solução para qualquer tipo de problema. Da 

mesma forma que o conceito de desenvolvimento sustentável se expandiu para além 

de mero crescimento econômico também se começou a repensar o paradigma da 

inovação, incorporando mais conceitos e dimensões de sustentabilidade e alinhando 

os objetivos de crescimento e desenvolvimento. Contudo, apontam os autores, SOI 

ainda é um campo emergente na literatura (JAY; GERAND, 2015, p. 14-15). 

Jay, Gonzalez e Gerand (2016) afirmaram que SOI é diferente dos processos 

tradicionais de inovação pois, enquanto estes tratam apenas de questões privadas os 

processos SOI abordam questões internas e externas, tornando essa dupla 

abordagem mais abrangente por envolver mais interessados e alcançar mais e 

melhores resultados. 

Os autores afirmam também que a SOI é a quebra de paradigmas que permite 

passar de um sistema de compensação para expandir as fronteiras através do 

equilíbrio entre performance e o impacto positivo (JAY; GERAND, 2015, p. 16). 

A figura 04 ilustra esse sistema. 
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Figura 04: Sistema SOI de Jay e Gerand 

Fonte: Jay e Gerand, 2015 

Os autores estratificaram três orientações de SOI (JAY; GERAND, 2015, p. 17-

19): 

a) Inovação Relevante para a Sustentabilidade, do inglês Sustainability-Relevant 

Innovation (SRI) 

b) Inovação Informada pela Sustentabilidade, do inglês Sustainability-Informed 

Innovation (SII) 

c) Inovação Dirigida pela Sustentabilidade, do inglês Sustainability-Driven 

Innovation (SDI) 

O primeiro tipo de SOI identificado pelos autores é SRI. Neste processo de 

inovação a sustentabilidade é um “efeito colateral benéfico e gratuito”. Os autores 

afirmaram ser este o tipo mais aplicável porém o menos estudado de SOI, tratando de 

descobrir e alavancar benefícios de sustentabilidade ocultos após um projeto de 

inovação ser realizado, como projetos que buscam mitigar custos ou ampliar algum 

tipo de conveniência e, com sua conclusão, percebem-se resultados ligados aos 

temas da sustentabilidade mesmo que estes não eram o foco inicial. 
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O mais comum, identificado na maior parte das empresas que tem 

implementado projetos de SOI é a SII. Mesmo que não tenha a sustentabilidade como 

alvo principal, a inovação visa atender a uma necessidade bem definida do cliente, 

usando um projeto gerado por questões da temática de sustentabilidade, tais como 

uma ampla busca por novos materiais e processos ou a diferenciação entre 

competidores que estão conscientes sobre sustentabilidade. 

Já a SDI é o tipo de SOI em que a inovação é explicitamente direcionada a uma 

meta de sustentabilidade. Enquanto a empresa inovadora terá um objetivo econômico 

em relação à inovação a mesma aqui ocorre em primeiro lugar para resolver um 

problema social e/ou ambiental, como projetos de empresas que realizam projetos 

para diminuir a poluição do ar e águas ou que desenvolvem projetos de energia 

renovável mais econômicos. 

A figura 05 demonstra estas orientações de SOI. 

 

Figura 05: Orientações SOI no modelo de Jay e Gerand 

Fonte: Jay e Gerard, 2015 

Avançando nos estudos iniciais, Jay, Gerard e Gonzalez (2016b) também 

propuseram formas de ajudar as empresas na difícil tarefa de quanto recurso 

financeiro aplicar em processos SOI  

O primeiro passo é ter claro os objetivos dos acionistas para avaliar se o 

processo SOI está alinhado à missão da empresa. Em seguida avaliar se com o 

processo SOI será possível resolver o problema identificado, tanto tecnicamente 



36 

quanto se o interessado direto (público ou privado) estará disposto a pagar pelo 

resultado. Na sequência avaliar a escalabilidade do SOI, já que os resultados não 

devem ficar restritos, mas sim atingir mais e maiores segmentos e clientes.  

Estes três passos podem e devem ser estudados em todos os processos de 

inovação, incluindo os tradicionais. Portanto, o que diferencia o SOI da inovação 

tradicional é o quarto passo, que é o legado que o processo SOI pode gerar e seu 

potencial de impacto sistêmico. 

Os autores propuseram avaliar inicialmente o impacto direto nos sistemas 

econômico, ambiental e social. Na sequência avaliar o potencial de criar novos 

hábitos, pensamentos e ações das pessoas. Por fim a governança da equipe 

responsável pelo projeto SOI, que demandam integridade, transparência e indicação 

da equipe em manter o foco na sustentabilidade durante todo o processo. 

2.1.3 Sustentabilidade orientada à inovação: o modelo Adams et al (2015) 

Adams et al (2015, p. 188) realizaram uma revisão bibliográfica na literatura 

publicada entre 1992 e 2012, período de tempo que corresponde ao intervalo entre as 

conferências Eco 92 e Rio +20, e chegaram a 100 referências sobre SOI, o que 

mostrou que o tema não é exatamente novo. 

Os autores afirmaram que SOI implica em mudar filosofias e valores de uma 

organização, além de seus produtos, serviços, processos e práticas para servir ao 

propósito específico de criar e realizar valor social e ambiental, além de retornos 

econômicos (2015, p. 181). Isso reafirma que a sustentabilidade como driver de 

inovação nas empresas está intimamente ligada aos seus resultados e perenidade. 

Os autores (2015, p. 182) basearam-se em literatura para apresentar uma 

estrutura conceitual prévia com três dimensões de SOI: técnica/pessoas; 

autônoma/integrada; e insular/sistêmica. 

Este modelo está ilustrado na figura 06: 
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Figura 06: Dimensões SOI no modelo inicial de Adams et al. 

Fonte: ADAMS et al., 2015, p. 182 

Os autores afirmam que inicialmente as inovações estavam centradas nos 

produtos, com orientação técnica, com ajustes incrementais para atender aos desafios 

ambientais. Mais recentemente, porém, percebe-se uma mudança: 

As inovações passam a estar mais centradas nas pessoas, na qual a 
sustentabilidade é tratada como um desafio sócio-técnico que afeta um 
conjunto de elementos, incluindo, por exemplo, tecnologia, regulamentação, 
práticas e mercados de usuários, significado cultural, infraestrutura e redes 
de suprimento” (ADAMS et al., 2015, p. 182, tradução nossa). 

Há, empresas que inovam, além do técnico, adotando novos modelos de 

negócios e substituindo produtos por serviços que são alternativos ou adicionais às 

soluções tecnológicas até então existentes. O foco não é mais o aspecto técnico mas 

sim como uma inovação é utilizada. 

A dimensão autônoma/integrada é interna à empresa, buscando identificar qual 

o nível de integração e extensão do SOI nas diversas áreas da empresa, já que 

usualmente as ações de SOI estão associadas às áreas de pesquisa e 

desenvolvimento. Os autores observam que SOI deixam de ser pontuais e passam a 

ser, cada vez mais, práticas que demandam que a temática da sustentabilidade esteja 

mais profundamente incorporada à cultura da empresa. Desta forma “as práticas de 

SOI deixam de ser uma atividade considerada complementar para se difundir e se 

espalhar por toda a organização como um comportamento estratégico de 

sustentabilidade” (ADAMS et al., 2015, p. 183, tradução nossa). 

Por fim, a dimensão insular/sistêmica reflete sobre a visão da empresa sobre 

ela mesma. 
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Busca refletir se as inovações são ou não orientadas internamente, abordando 

questões particulares à empresa, ou se visam atingir resultados além do ambiente das 

mesmas buscando impacto em um sistema socioeconômico mais amplo. 

Empresas de SOI mais progressivas são descritas como olhando para além 
de suas fronteiras, envolvendo-se e facilitando mudanças em sistemas mais 
amplos e interagindo com diversos atores, possivelmente incluindo a 
formação de coalizões com partes interessadas, como ONGs, grupos de 
lobby e governos (ADAMS et al., 2015, p. 183-184, tradução nossa). 

Adams et al. também propõem seu próprio modelo de SOI, que consideraram 

ideal por estar baseado em uma extensa busca bibliográfica e por contemplar três 

contextos, conforme ilustra a figura 07: 

 

Figura 07: Síntese do modelo final de SOI proposto por Adams et al. 

Fonte: ADAMS et al., 2015, p. 195 

Em cada um dos contextos os autores abordaram como estes relacionam-se 

com as estratégias, processos, aprendizados, conexões e modelo de organização 

inovadora, conforme exposto na sequência (ADAMS et al., 2015, p. 188-195). 

O primeiro contexto é a Otimização Operacional, ou fazer mais, de forma 

melhor e com menos recursos. Esta é uma oportunidade inicial de colocar a 

sustentabilidade na pauta do dia e trazer um melhor entendimento a todos os 

funcionários sobre a temática, utilizando novas ferramentas e por vezes fazendo uso 
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de conhecimento de especialistas externos. Sobretudo explorando as capabilidades 

já existentes de inovação. 

Empresas que tem seus processos SOI no contexto de Otimização Operacional 

trazem estrategicamente um foco de atividades de inovação dentro dos limites da 

empresa. As metas para mudança são internas, os requisitos são o atendimento às 

regulações ambientais (compliance) e a busca por ganho de eficiência, tornando o 

resultado da sustentabilidade uma redução nos danos e desperdícios de produção 

através do uso de processos de inovação existentes e sem comprometer os modelos 

de negócios existentes. 

Os processos de inovações neste contexto se concentram em melhorias 

incrementais orientadas a uma única finalidade ou problema. São correções técnicas 

que visam reduzir impactos e uso de recursos, gerenciar mais adequadamente os 

resíduos e mirar a reciclagem, efetuar o redesign de elementos. Busca-se o uso de 

novas ferramentas para avaliar materiais e alternativas de design sustentáveis e 

relacioná-los a incentivos financeiros, regulamentações ambientais ou demandas de 

clientes. 

Em aprendizagem as empresas buscam processos de gestão do 

conhecimento, para explorá-las visando suportar o SOI. No contexto da Otimização 

Operacional estas se concentram em explorar as capacidades da gestão do 

conhecimento para identificar e acessar o conhecimento relevante para deixar de lado 

o conhecimento existente que contradiga os princípios de sustentabilidade. Isso 

reforça a necessidade de treinamentos, recrutamento direcionado e especializado 

para diminuir a lacuna de conhecimento interno. Estas serão também as ligações 

necessárias entre trabalhadores e gerentes com o conhecimento necessário para 

efetuar as mudanças apropriadas para cumprir a legislação e a regulamentação. 

Por fim, a Otimização Operacional somente será alcançada através da 

mobilização de capacidades existentes para inovação. Qualquer capacidade de 

inovação já desenvolvida pode ser importante para aumentar a sustentabilidade em 

todos os níveis e contribuindo para o início de uma cultura SOI fortalecedora em toda 

a empresa. 
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Na sequência os autores trouxeram o contexto em que as atividades de SOI 

estão vinculadas à Transformação Organizacional e a fazer bem fazendo coisas 

novas. Aqui a cultura da sustentabilidade e, principalmente, da SOI deve estar 

verdadeiramente incorporada à cultura organizacional, com uso de novas práticas, 

valores e plataformas e envolvimento e colaboração com os stakeholder imediatos. 

Neste contexto há uma crescente cultura de SOI, em que a sustentabilidade 

não é mais considerada como um complemento, mas torna-se incorporada como uma 

norma cultural e estratégica da empresa. Uma estratégia mais claramente articulada 

de sustentabilidade poderá atuar como um ‘gatilho’ para a inovação. Neste contexto 

também emerge mais fortemente a dimensão social da sustentabilidade, em especial 

em organizações e empresas que atendam a novos mercados. 

Na Transformação Organizacional o processo de inovação, muitas vezes, é 

impulsionado pelos valores e aspirações pessoais dos líderes da empresa e pode ser 

aprimorado para o SOI com adoção de novas plataformas e fontes de conhecimento, 

como biomimética. Práticas de Inovação Reversa, Inovação Frugal e inovação com 

recursos limitados também são exemplos de conhecimentos e plataformas que 

alavancam os processos SOI através da prática da inovação em ambientes e produtos 

e serviços que atendam à base da pirâmide. 

Empresas no contexto de Transformação Organizacional reconhecem a 

importância da liderança e do engajamento dos stakeholders, internos e externos, 

afetando positivamente o SOI da mesma. Além disso, ao trazer a contribuição dos 

clientes, se torna possível identificar onde o valor agregado da inovação ambiental 

pode ser encontrado e mais facilmente utilizado. 

Em comparação com outras inovações desenvolvidas pela mesma empresa, 

aqui a atividade de SOI é caracterizada por níveis mais altos de colaboração inter e 

intra-organizacional, com mudança do foco de atividade local para atividade entre as 

partes interessadas da empresa. Neste ponto, tem sido dada atenção considerável ao 

Gerenciamento Sustentável da Cadeia de Suprimentos, do inglês Sustainable Supply 

Chain Management (SSCM), com colaborações de longo prazo com parceiros 

externos que podem incluir os materiais sustentáveis de fornecedores alternativos, 
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trabalho com fornecedores existentes para fornecer materiais sustentáveis; 

desenvolver padrões de sustentabilidade para a cadeia de suprimentos e a 

cooperação com os clientes em objetivos ambientais. 

Finalmente o modelo apresenta ser particularmente importante o apoio da alta 

administração da empresa para o contexto da Transformação Organizacional: 

políticas de sustentabilidade explícitas, bem definidas e alinhadas à estratégia geral 

da empresa, a comunicação de valores e metas de sustentabilidade e a importância 

da agenda de sustentabilidade no contexto do propósito de negócios. A integração de 

informações e metas de sustentabilidade no relatório financeiro expõe a preocupação 

da organização e leva a um melhor desempenho em sustentabilidade. 

O último contexto que o modelo dos autores apresenta é o contexto da 

Construção de Sistemas, ou fazer bem fazendo coisas novas com outros. Embora os 

autores revelem ter identificado pouca literatura sobre este contexto, aqui a 

colaboração entra como peça fundamental visando buscar novas soluções co-criadas, 

adotando ideias e conceitos de diversos parceiros e adotando novos paradigmas de 

negócios. 

Aqui a estratégia e os processos demandam colaboração e o desenvolvimento 

de relações entre uma ampla gama de parceiros privados, públicos e da sociedade 

civil. Não há um ‘dono do problema’ sendo necessário implementar transformações 

amplamente alinhadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável. As 

empresas assumem seus papéis com o uso de novas plataformas de inovação aberta 

e de colaboração, realizando trabalhos com outros representantes da indústria, 

acadêmicos, governos, investidores, organizações não governamentais e grupos de 

consumidores. 

Para as empresas Construtoras de Sistemas as novas colaborações são 

extremamente importantes para que aspectos do ecossistema e dos sistemas sociais 

avancem como equivalentes aos retornos econômicos. Projetos de SOI dentro deste 

contexto seguem novos caminhos ao envolver parceiros externos e novas 

configurações de conhecimento. 
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A Construção de Sistemas refere-se a empresas em um sistema de ‘ecologia 

industrial’, em que as interações afetam mutuamente as várias partes interessadas, 

integradas em redes, comunidades, colaborações e parcerias. Isso exige uma 

mudança radical de empresas que existem isoladamente e em competição para 

empresas integradas e em colaborações, em que novas estruturas para trabalhar em 

conjunto trazem inovações sistêmicas revolucionárias para os desafios da 

sustentabilidade. 

Finalizando seu modelo, os autores reafirmam que, neste contexto, o papel dos 

negócios na sociedade é reenquadrado de várias maneiras. Como exemplo, sugerem 

afastar-se das metáforas da guerra e da competição para usar metáforas que 

descrevam as empresas como parte de uma comunidade cooperativa. Em 

consonância com isso, novos paradigmas de negócios estão surgindo, como as B 

Corps, que desenvolvem negócios visando criar prosperidade compartilhada e 

durável, ou a adoção da Economia Circular.  

O quadro 01 exemplifica a síntese e o modelo de SOI proposto pelos autores. 

 Otimização 

Operacional: 

fazendo mais com menos 

Transformação 

Organizacional: 

fazer bem fazendo coisas 
novas 

Construção de 

Sistemas: 

fazer bem fazendo coisas 
novas com os outros 

Estratégia Cumpre legislações ou 
busca ganhos de 
eficiência 

Incorpora a 
sustentabilidade como 
uma norma cultural e 
estratégica, em uma 
lógica modeladora que vai 
além do “ser verde” 

Lógica de colaborações 
em todo o mundo e 
investimento em soluções 
de sistemas para derivar 
novas proposições co-
criadas de valor 

Processos Concentra-se na inovação 

interna e incremental 
facilitada pelo uso de 
ferramentas 

Adota novos valores e 

plataformas (por exemplo, 
inovação reversa) e 
novas práticas de ideação 
(como biomimética) 

Adota novas plataformas 

de processos 
colaborativos com 
stakeholders 

Aprendizados Explora os recursos 

existentes de 
gerenciamento de 
conhecimento para 
identificar e acessar o 
conhecimento relevante 

Engaja-se interna e 

externamente com os 
principais stakeholders da 
empresa 

Desenvolve habilidades 

ambidestras que 
permitem o "rastreamento 
de sombras" e aprende 
com a experimentação de 
novas abordagens 
múltiplas 
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 Otimização 
Operacional: 

fazendo mais com menos 

Transformação 
Organizacional: 

fazer bem fazendo coisas 
novas 

Construção de 
Sistemas: 

fazer bem fazendo coisas 
novas com os outros 

Links Recruta especialistas 

externo para trabalhar 
novos conhecimentos 

Muda o foco das 

conexões intra-empresa 
para colaborações com 
stakeholders imediatos 

Obtêm todos os sistemas 

disponíveis para 
diagnosticar, entender a 
complexidade do sistema, 
criar confiança e 
identificar alavancas para 
mudanças 

Organização 

Inovadora 

Explora os recursos de 

inovação existentes 

Incorpora a cultura SOI 

através da organização 

Adota novos paradigmas 

de negócios (por 
exemplo, B-Corps) 

Quadro 01: Atividades SOI e síntese do modelo proposto por Adams et al. 

Fonte: ADAMS et al., 2015, p. 195 

2.2 Sustentabilidade no setor de embalagem 

Lagerstedt (2003, p. 29) afirma que design for the environment é um termo 

usado como sinônimo de vários outros, como ecodesign, design sustentável, green 

design, environmental conscious design e life cycle design. Segundo a autora, embora 

os termos possam ter diferentes significados para pessoas diferentes, os conceitos 

macro geralmente têm os mesmos objetivos. 

Há alguns conceitos que são caros quando o setor de embalagens se relaciona 

com a sustentabilidade. O ecodesign, com seus respectivos sinônimos conforme 

aponta a autora, é um deles. 

No ano de 1997 a UNEP publicou no material “Ecodesign: A Promising 

Approach to Sustainable Production and Consumption” um passo-a-passo para ser 

utilizado no momento do desenvolvimento de um novo produto: reduzir o número de 

partes e a quantidade de materiais usados; evitar o uso de materiais tóxicos; reduzir 

o consumo de energia durante a fabricação; planejar a reutilização, reciclagem ou 

disposição final desde o estágio inicial do ciclo de vida. Esse processo pode ir ainda 

mais longe, com o produto se tornando um serviço quando a responsabilidade do 

fabricante é estendida para a devolução para reutilização ou descarte (CRUL; DIEHL; 

RYAN, 2009, p. 15). 
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Os autores afirmam que a própria UNEP amplia e atualiza o conceito de 

ecodesign, passando a chama-lo de "Design for Sustainability" (D4S), em que o 

processo de design e o produto resultante levar em conta não apenas as 

preocupações ambientais, mas preocupações sociais e econômicas também, 

completando os campos de atuação da sustentabilidade (CRUL; DIEHL; RYAN, 2009, 

p. 17). 

Este é um conceito importante também no setor de embalagens e que deve 

estar presente na relação entre sustentabilidade e inovação. 

A inovação nos produtos deve-se concentrar não apenas em minimizar a 

poluição causada pela fabricação como também todos os impactos ambientais 

associados ao ciclo de vida completo de um produto e seus resíduos. A redução do 

uso de materiais e produção de resíduos requer também mudanças fundamentais no 

design de produto e processos subjacentes (HART, 1997, p. 71-72). 

A UNEP (2017, p. 213)afirma em seu manual de ecoinovação que uma das 

medidas mais importantes neste processo é medir os impactos ambientais do ciclo de 

vida de um produtos, seja ele uma embalagem ou não, de uma maneira rigorosa e 

científica geralmente requer ferramentas como a “Avaliação do Ciclo de Vida”, do 

inglês Life Cycle Assessment (LCA). 

A ABNT define LCA como: 

Uma técnica para avaliar aspectos ambientais e impactos potenciais 
associados a um produto mediante: 
- a compilação de um inventário de entradas e saídas pertinentes de um 
sistema de produto; 
- a avaliação dos impactos ambientais potenciais associados a essas 
entradas e saídas; 
- a interpretação dos resultados das fases de análise de inventário e de 
avaliação de impactos em relação aos objetivos dos estudos. 
A Análise de Ciclo de Vida estuda os aspectos ambientais e os impactos 
potenciais ao longo da vida de um produto (isto é, do “berço ao túmulo”), 
desde a aquisição da matéria-prima, passando por produção, uso e 
disposição. As categorias gerais de impactos ambientais que necessitam ser 
consideradas incluem o uso de recursos, a saúde humana e as 
consequências ecológicas. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2014, p. 2) 
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LCA tem sido geralmente usada para analisar os efeitos que um produto ou 

processo terá no meio ambiente, através de uma série de cálculos e estimativas sobre 

os impactos desde as matérias-primas primárias até o efetivo descarte e sua 

destinação final, buscando aferir suas externalidades e internalidades (UNEP SETAC 

LIFE CYCLE INITIATIVE, 2009, p. 8). 

O conceito inicial de LCA expandiu-se para uma série de derivações. A UNEP 

é a responsável e âncora do projeto Life Cycle Iniciative, uma parceria entre um 

grande número de stakeholders, públicos e privados, que é a linha de frente no debate 

sobre ciclo de vida. 

Atualmente entende-se não apenas LCA mas sim LCT e LCM, respectivamente 

Life Cycle Thinking (pensamento de ciclo de vida) e Life Cycle Management (gestão 

do ciclo de vida), como modelos de filosofia e gestão. 

O LCT é essencial para o desenvolvimento sustentável, através da capacidade 

de ir além do tradicional foco no local de produção e processos de fabricação de modo 

a incluem o ambiental, social e impacto econômico de um produto sobre o seu ciclo 

de vida inteiro. Cada elo de uma cadeia deve responsabilizar-se por seus materiais 

do “berço ao túmulo”, desenvolvendo produtos que melhorem o desempenho em 

todas as etapas (UNEP SETAC LIFE CYCLE INITIATIVE, 2007, p. 12). 

A figura 08 apresenta este conceito: 
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Figura 08: Life Cycle Management 

Fonte: UNEP SETAC LIFE CYCLE INITIATIVE, 2007, p. 12 

O principal objetivo do LCT é reduzir o uso de recursos e as emissões do 

produto melhorando seu desempenho socioeconômico durante todo o seu ciclo de 

vida e ao longo de toda a sua cadeia de valor. 

A UNEP continua afirmando que estes pensamentos atualmente ficam a cargo 

da LCM, que é um sistema de gerenciamento que visa mínimos impactos ambientais 

e socioeconômicos associados ao produto ou ao portfólio de produtos de uma 

organização durante todo o ciclo de vida e em toda a cadeia de valor. 

As organizações usam o LCM para apoiar seus objetivos de fornecer 
produtos ou serviços tão sustentáveis quanto possível. Muitas organizações 
viram essa estratégia levar a melhorias em sua imagem, relações com 
stakeholders, valor para os acionistas, bem como conscientização e 
preparação para mudanças em seus contextos regulatórios. (UNEP SETAC 
LIFE CYCLE INITIATIVE, 2007, p. 18) 

Talvez a maior vantagem da LCM é a capacidade de tornar mais prática para 

as empresas a operacionalização da sustentabilidade no produto.  



47 

A própria ideia de ciclo remete ao conceito de economia circular, conforme item 

1 deste trabalho. Este conceito pode ser um catalisador de inovações em embalagens, 

à medida que dá oportunidade para a análise científica dos sistemas que deve ser 

avaliada com o uso de ferramentas como a LCA e LCT (KARASKI et al., 2016, p. 20). 

Os autores afirmam que a embalagem pode contribuir e participar da 

construção de uma economia mais circular desde o seu design, projeto e produção, 

pela otimização de suas funções e na consequente revalorização no material pós-

consumo. Afirmam ainda que uma dimensão fundamental para a migração de uma 

economia linear para a economia circular é o desenvolvimento de novos modelos de 

negócios norteados pela ecoeficiência e circularidade, com potencial de alavancar os 

mercados de reciclados e de novos materiais (KARASKI et al., 2016, p. 20). 

Exemplificam estes conceitos na figura 09: 

 

Figura 09: Economia circular em embalagem - dimensões do desenvolvimento da embalagem com foco 

na sustentabilidade 

Fonte: KARASKI et al., 2016, p. 20 
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Para garantir a circularidade da embalagem seu desenvolvimento precisa 

considerar as cadeias pós-consumo existentes, inicialmente via coleta seletiva mas 

também a existência de tecnologias de reciclagem e revalorização. As empresas não 

devem realizar escolhas de embalagem sem atentar-se a estes aspectos, sob risco 

de prejudicar ou comprometer cadeias de revalorização já amplamente estabelecidas 

(KARASKI et al., 2016, p. 22). Quando se tratar de uma estrutura e/ou embalagem 

nova e, provavelmente sem uma cadeia de revalorização estabelecida, é importante 

que seu projeto considere maneiras de viabilizar seu reaproveitamento, por meio do 

desenvolvimento ou adaptação de tecnologias. 

A PNRS estabelece, em seus objetivos, uma hierarquia para o gerenciamento 

dos resíduos sólidos que também se aplica às embalagens: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DO BRASIL 

- CASA CIVIL, 2010). 

Isso explicita a importância de haver mecanismos para gerenciar os resíduos e 

buscar a sua circularidade, mas implica que o desenvolvimento de embalagens 

busque adequar-se a esta hierarquia. Importante também ressaltar que, quanto mais 

avançamos na hierarquia da PNRS, mais custosa será a circularidade da embalagem, 

lembrando que pouquíssimos materiais de embalagem podem ser destinados para 

aterros sanitários (KARASKI et al., 2016, p. 26). 

2.2.1 Sustentabilidade e a indústria de embalagem no Brasil 

É inegável a existência de uma série de iniciativas por parte da indústria de 

embalagens, no Brasil e em nível mundial, no intuito de apresentar produtos e serviços 

que contribuam para um mundo mais sustentável. 

São desde ações de associações nacionais e internacionais de fabricantes de 

embalagens a iniciativas capitaneadas pelas próprias empresas da cadeia.  

A World Packaging Organisation (WPO), federação internacional não 

governamental e sem fins lucrativos, que reúne institutos, associações nacionais e 
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federações regionais de embalagem e outras partes interessadas, incluindo 

corporações e associações comerciais, é a maior voz global do setor de embalagens. 

Relembrando a função vital da embalagem, que é proteger adequadamente 

aos produtos, reduzindo desperdícios (como de alimentos), aponta que as 

embalagens podem apresentar diversas soluções mais sustentáveis, como o uso de 

materiais apropriados, embalagens ativa e inteligente, porcionadas, refecháveis e 

resseláveis, com processamento higiênico e outras propriedades (WORLD 

PACKAGING ORGANISATION, 2018). 

Já a Sustainable Packaging Coalition (2018), coalização que reúne diversas 

empresas, desde fabricantes de matérias-primas, passando por empresas de 

conversão de embalagens e usuárias, e tem como missão a crença no poder que a 

própria indústria tem para tornar as embalagens mais sustentáveis, aponta o que, no 

seu entendimento, é uma embalagem sustentável: 

a) É benéfica, segura e saudável para indivíduos e comunidades em todo o seu 

ciclo de vida 

b) Atende aos critérios de mercado para desempenho e custo 

c) É originada, fabricada, transportada e reciclada usando energia renovável 

d) Otimiza o uso de fontes renováveis ou recicladas 

e) É fabricada usando tecnologias de produção limpas e melhores práticas 

f) É feita de materiais saudáveis durante todo o ciclo de vida 

g) É fisicamente projetada para otimizar materiais e energia 

h) É efetivamente recuperada e utilizada em ciclos fechados biológicos e / ou 

industriais (SUSTAINABLE PACKAGING COALITION, 2011, p. 1). 

No Brasil é a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE), em especial 

através de seu Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade, quem puxa as 

discussões sobre sustentabilidade e embalagens. 

A associação desenvolve diversas ações com seus associados, realiza a 

publicação de materiais, documentos, cartilhas e normas e é a líder na discussão com 

o poder público, como quando assinou um pacto setorial com o Ministério do Meio 
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Ambiente que promove o emprego da simbologia técnica de descarte seletivo e de 

identificação de materiais nas embalagens (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

EMBALAGENS, 2018a). 

A associação também discute continuamente como seus associados e as 

indústrias da cadeia de embalagens em geral poderiam minimizar os impactos em 

seus negócios através de uma correta percepção sobre as ações de sustentabilidade 

da indústria e os benefícios da embalagem. 

A embalagem é uma ferramenta à disposição da sociedade que deve ser 
usada quando traz um benefício. Ela deve aportar ganhos ambientais, sociais 
e econômicos para a cadeia na qual ela está inserida. (KARASKI et al., 2016, 
p. 5) 

Este é um ponto sensível já que muitas das ações relacionadas às temáticas 

da sustentabilidade são realizadas internamente nas empresas e, muitas vezes, as 

indústrias da cadeia de embalagens (fabricantes de matérias-primas primárias e 

secundárias, convertedoras e, principalmente, as indústrias de bens de consumo 

usuárias de embalagens) não realizam uma correta divulgação, seja por acordos e 

contratos que não permitem essa divulgação, seja por inépcia destas próprias 

indústrias. 

Da mesma forma a associação ressalta que, quando se discute 

sustentabilidade na indústria da embalagem, sempre devem ser consideradas as 

funções da embalagem. 

O quadro 02 apresenta as principais funções que devem estar na pauta no 

momento destas discussões. 

Funções Enfoca eventos contemporâneos? 

Proteção 

Um projeto otimizado da embalagem deve garantir a proteção desejada ao 

produto sem o consumo excessivo de material, exercendo papel relevante 
na redução de perdas e prolongando sua vida útil. 

Promoção 

Segundo pesquisa de 2004, cerca de 80% das decisões de compras são 

realizadas no ponto-de-venda e 90% dos produtos expostos possuem 
apenas suas embalagens como ação de publicidade e Marketing (MUNDO 
DO MARKETING, 2008) 
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Funções Enfoca eventos contemporâneos? 

Informação 
Orientar sobre a dose ou porção adequada cada momento de consumo, 
forma de preparo, armazenagem e consumo (como no caso de produtos 
concentrados que exigem diluição), evitando desperdícios domésticos. 

Logística e manuseio 
Informar o consumidor quanto ao descarte adequado, tanto de sobras do 
produto como da própria embalagem 

Quadro 02 - Funções das embalagens 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor com base em KARASKI et al., 2016, p. 12-17 

Essas funções possibilitam desde uma correta distribuição dos bens de 

consumo até mesmo o aumento do shelf-life3 de produtos alimentícios, por exemplo. 

Para a cadeia de embalagem contudo, o caminho mais simples e mais utilizado 

quando desenvolve projetos e ações de sustentabilidade é a redução de embalagens, 

seja através ao uso de menos materiais ou da utilização de materiais com menores 

gramaturas, peso ou espessuras. 

Há, contudo, uma preocupação neste sentido pois, se esta não for 

dimensionada adequadamente, poderá haver perda em algumas das funções da 

embalagem, com destaque para proteção e logística e manuseio. 

Erlov, Lofgren e Soras (2000) membros do Packforsk (instituto sueco de 

pesquisa em embalagem) apresentaram um estudo que aponta a consequência 

ambiental quando se subestima e superestima a quantidade de embalagens 

necessárias para um produto. A figura 10 apresenta este ponto considerado ideal pelo 

estudo que o desenvolvimento de um projeto de embalagens deve focar. 

                                            
3 Shelf Life é a chamada Data de Validade, ou seja, o tempo em que os produtos podem ser consumidos 
sem alteração nas suas características. 
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Figura 10: Modelo Packforsk de comparação dos impactos da redução ou incremento da quantidade 

de embalagem no sistema embalagem/produto. 

Fonte: ERLOV; LOFGREN; SORAS, 2000 

Na imagem se observa que as consequências ambientais relativas às perdas 

de produto causadas pela redução excessiva de embalagem podem ser muito maiores 

que aquelas relacionadas ao excesso incremental de embalagem, proporcionado pela 

garantia de proteção adequada. 

Também se observa que, enquanto o aumento do impacto ambiental resultante 

do excesso de embalagem é linear o aumento resultante da insuficiência de 

embalagem é exponencial. Superestimar embalagem em 10% significa que 10% dos 

recursos necessários para produzir e transportar o sistema embalagem/produto são 

desperdiçados, enquanto subestimar embalagem pode levar a falhas no sistema 

embalagem/produto, geralmente causando desperdício de 100% dos recursos 

utilizados na produção e logística. 

Ainda pior para a indústria é a possibilidade de um mundo sem embalagens, 

que cada vez mais tem sido discutida, muitas vezes sem um maior estudo. 

O supermercado alemão Original Unverpackt, por exemplo, é o primeiro no 

mundo a realizar a venda dos produtos sem o uso das embalagens. Priorizando 

produtos de produtores locais, os clientes devem levar seus próprios recipientes para 
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realizar o transporte dos produtos para suas residências ou comércios. Caso não 

tenham levado seus próprios recipientes o próprio estabelecimento disponibiliza potes 

de vidros ou sacos de papel reciclado (ORIGINAL UNVERPACKT, 2018). 

Trata-se de uma solução que não é simples de operacionalizar e que se 

apresenta restritiva ao não oferecer a mesma gama de produtos de outros 

estabelecimentos. 

A ABRE, novamente com o objetivo de promover junto à cada empresa a 

autoavaliação de indicadores ambientais de sustentabilidade, elaborou uma 

ferramenta que possibilita a toda a cadeia produtiva trabalhar em uma mesma direção 

na busca da melhoria contínua do desempenho ambiental de seus produtos, 

processos produtivos e embalagens, ao longo de todas as etapas do seu ciclo de vida 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMBALAGENS, 2011). 

A ferramenta da ABRE traz 22 indicadores que as empresas devem analisar, 

informando também em que fase do ciclo de vida do produto e da embalagem cada 

um destes indicadores deve ser analisado. 

Entre os indicadores estão, como exemplo, consumo de recursos naturais, de 

água, de energia, emissão de efluentes, de gases do efeito estufa, geração de 

resíduos sólidos, destinação destes, transporte, proteção ao produto, comunicação 

para descarte, reciclabilidade e reutilização. Os indicadores devem ser estudados nas 

fases de fabricação de matérias-primas, desenvolvimento e fabricação da 

embalagem, desenvolvimento, fabricação e acondicionamento do produto, logística e 

ponto de venda, consumo e destinação final adequada (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE EMBALAGENS, 2011). 

A ferramenta ainda traz um conceito importante que é relacionar e comprometer 

toda a cadeia produtiva na busca de melhorias e resultados.  

A própria PNRS apontou, em seu artigo 32, tanto a preocupação sobre o correto 

desenvolvimento quanto a responsabilidade de toda a cadeia responsável pela 

embalagem/produto. 
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Art. 32. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a 
reutilização ou a reciclagem.  
§ 1o Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens 
sejam:  
I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do 
conteúdo e à comercialização do produto;  
II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável 
e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm;  
III - recicladas, se a reutilização não for possível.  
§ 2o O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem 
técnica ou econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput.  
§ 3o É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele 
que:  
I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de 
embalagens;  
II - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de 
embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de 
comércio. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DO BRASIL - CASA CIVIL, 2010) 

Contudo, da mesma forma que anos após a sua promulgação a PNRS ainda 

não tenha atingido resultados que deveriam ter sido alcançados no ano de 2014, como 

a eliminação de 100% dos lixões (PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017), 

a indústria como um todo ainda não ofereceu respostas a todos os desafios impostos 

pela legislação e, sobretudo, pela opinião pública. 

“Mas como fazer isso?” deve ser a pergunta cotidiana da indústria, em especial 

das indústrias fabricantes e convertedoras de embalagens, até porque há uma 

preocupação da indústria com a percepção pública sobre seus produtos. 

Afinal, são as indústrias convertedoras de embalagens, os elos intermediários 

na cadeia produtiva, que têm recebido cada vez mais pressão sobre o tema, seja por 

meio das associações e organização não governamentais, como também pelas 

empresas fabricantes de matérias-primas e usuárias de embalagens. 

Muitas importantes empresas fabricantes de bens de consumo têm 

apresentado iniciativas para reduzir e/ou eliminar embalagens de seus produtos. 

Gigantes do consumo como Unilever, que tem compromisso público de reduzir 

pela metade os resíduos associados ao descarte dos seus produtos até o ano de 2020 

ou o compromisso de, até o ano de 2025, utilizar apenas embalagens plásticas 

projetadas para total reutilização, reciclagem ou compostagem (UNILEVER, 2018) e 
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a Nestlé, que afirma que até o ano de 2025 tornará 100% de suas embalagens 

recicláveis ou reutilizáveis (NESTLÉ, 2018).  

Há também metas nas empresas de bebidas como a Coca-Cola, que assumiu 

o compromisso público em sua nova visão para embalagens de coleta e reciclar 100% 

de suas garrafas e latas globalmente até 2030 (THE COCA-COLA COMPANY, 2018), 

e na cervejaria Heineken, cuja iniciativa “Drop The C” acaba de incorporar ambiciosas 

metas de redução de emissões relacionadas às suas embalagens, desde a fabricação 

passando por transporte, armazenagem e no momento de consumo (THE HEINEKEN 

COMPANY, 2018). 

Para o setor de embalagens, uma importante medida é colocar o tema em 

pauta. Relacionar como eventuais decisões relacionadas ao desenvolvimento da 

embalagem por toda a cadeia (como dimensional, materiais, formatos, quantidade de 

materiais, etc.), sem se esquecer de manter as preocupações inerentes ao ciclo de 

vida do produtos usuários de determinada embalagem (proteção, como se dá o 

consumo do produto, forma de descarte, etc.), pode ser um caminho para, não apenas 

minimizar os impactos ambientais do sistema embalagem-produto, como, também 

evidenciar a necessidade e benefícios das embalagens (KARASKI et al., 2016, p. 13). 

A embalagem não existe por si só, ela é parte integrante e necessária para a 
disponibilização do produto à sociedade. Sua cadeia produtiva é integrada à 
cadeia de valor do produto. Além disso, exige uma sistemática de retorno 
(logística reversa) após cumprir sua função de entregar o produto ao 
consumo. o pensar sistemático sobre a embalagem implica olhar seu ciclo de 
vida desde a extração de recursos para sua produção, seu processo 
produtivo, seu uso, até sua revalorização ou disposição final. o 
desenvolvimento das embalagens deve ser holístico, pois há muitos fatores 
envolvidos, desde necessidades/ requerimentos de conservação e proteção 
do produto, consumo de recursos para sua produção (como matérias-primas, 
água e energia), até questões relativas às emissões associadas aos 
processos industriais, à distribuição e à destinação final da embalagem. São 
variadas as interfaces econômicas e ambientais inerentes às embalagens — 
e diferentes categorias de impacto ambiental devem ser consideradas no 
desenvolvimento de um sistema produto-embalagem. (KARASKI et al., 2016, 
p. 9) 
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3 ANÁLISE SETORIAL DO SEGMENTO DE RÓTULOS AUTOADESIVOS NO 

BRASIL 

O segmento de rótulos autoadesivos no Brasil é objeto de análise da ABIEA, 

responsável pela publicação do último relatório setorial em 2008. Um novo estudo está 

sendo conduzido pela ABIEA, mas sua publicação deve ocorrer apenas ao final de 

2018.  

Em razão da escassez de dados recentes sobre o segmento de autoadesivos, 

os dados foram coletados a partir de dados primários (conforme quadro 05) e 

secundários em associações e revistas do setor. 

As informações aqui apresentadas, quando sem as devidas citações, foram 

coletadas durante as entrevistas com os profissionais. 

3.1 Contextualização do segmento de autoadesivos 

A indústria de embalagens é uma das mais diversificadas e importantes da 

economia, sendo um indicador antecedente, ou seja, que antecipa das demais 

indústrias, em especial as de bens de consumo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

EMBALAGENS, 2018a). 

A ABRE, entidade representativa do setor de embalagens, informa em seu 

Estudo Macroeconômico da Embalagem ABRE / FGV (2018b) que a produção 

nacional da indústria de embalagens no ano de 2017 foi de R$71,5 bilhões, aumento 

de 5,1% sobre o ano anterior. O setor empregava formalmente aproximadamente 

218,1 mil pessoas em dezembro de 2017. 

O setor de embalagens pode ser analisado através de diversas métricas. Entre 

elas as principais utilizadas são: 

a) material principal: embalagens de vidro, plásticas, celulósicas (papéis, papelão, 

cartão), madeira ou metálicas; 
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b) tipos de indústrias usuárias: alimentos, bebidas, home and personal care4 

(HPC), vestuário e calçados, eletrônicos e eletrodomésticos, entre outras; 

c) posição na cadeia do tipo de embalagem: fornecedores de matérias-primas, de 

insumos primários, convertedoras de materiais. 

Além destes podemos também citar as indústrias consideradas acessórias ao 

setor, como indústrias de insumos e equipamentos gráficos, de equipamentos de 

envase, de aplicação de decorações, além de outros segmentos estreitamente 

relacionados como agências de design especializadas na criação e concepção de 

materiais de embalagem que atuam diretamente com as indústrias usuárias dos 

materiais.  

Dentro do setor de embalagens um dos agrupamentos possíveis é a indústria 

de rotulagem, que possui entre seus tipos de materiais rótulos a cola fria 

(tradicionalmente fabricados em papel e utilizados na indústria cervejeira em garrafas 

retornáveis de grandes volumes), tecnologias do tipo “manga” (composta por rótulos 

roll-label como os de garrafas plásticas de refrigerantes, wraparound e rótulos 

encolhíveis como os de garrafas de sucos e iogurtes líquidos) e rótulos autoadesivos, 

estes utilizados em uma imensa gama de tipos de embalagens e também em diversas 

finalidades não relacionadas ao setor de embalagens, como materiais promocionais e 

industriais. 

A figura 11 apresenta produtos que utilizam estes tipos principais de rótulos. 

                                            
4 Higiene pessoal e limpeza - tradução nossa 
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Figura 11: Exemplos de produtos utilizando os principais tipos de rótulos 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagens disponíveis na internet 

A indústria de autoadesivos é, com isso, uma das mais versáteis em tipos de 

materiais e aplicações e, mesmo dentro deste segmento, há diversas classificações 

possíveis, sendo a mais usual a divisão entre as empresas de laminação de material 

autoadesivo e as empresas de conversão destes materiais, conforme itens 3.2.1 e 

3.2.2. 

A ABIEA, em seu último estudo público, também utiliza esta mesma divisão 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ETIQUETAS ADESIVAS, 2008, 

p. 5). 

Para estudar esse segmento em nível mundial recorreu-se às mais 

representativas associações do segmento, como a Federação Internacional de 

Fabricantes e Convertedores de Adesivos e Termocolantes em papel outros suportes 

(do título em francês Féderation internationale des fabricants et transformateurs 

d'Adhésifs et Thermocollants sur papiers et autres supports - FINAT), associação que 

reúne a indústria europeia, e a americana Instituto de Fabricantes de Etiquetas e 

Rótulos (do título em inglês Tag & Label Manufacturers Institute, Inc.- TLMI). Há ainda 

uma consultoria especializada no segmento, a Alexander Watson Associates (AWA), 

com sede em Amsterdam, Holanda, contudo essas associações e empresa não 

divulgam dados abertos a não associados. Houve acesso apenas a alguns poucos 

dados compilados pela FINAT. 
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O segmento assume que o início desta indústria se deu em 1935, quando o 

americano Stanton Avery iniciou a produção de Pressure-Sensitive Labels5 (PSL) em 

Los Angeles, Estados Unidos (FÉDERATION INTERNATIONALE DES FABRICANTS 

ET TRANSFORMATEURS D’ADHÉSIFS ET THERMOCOLLANTS, 2011, p. 4). Na 

Europa a indústria de autoadesivos representa 45% do total do segmento de 

rotulagem enquanto os rótulos cola fria representam 41%, seguidos de sleeves com 

7%, in-mold6 com 3% e outros tipos com 4% (FÉDERATION INTERNATIONALE DES 

FABRICANTS ET TRANSFORMATEURS D’ADHÉSIFS ET THERMOCOLLANTS, 

2011, p. 5). Contudo o estudo não aponta informações importantes como volumes 

produtivos ou financeiros. 

Entre as principais indústrias usuárias de materiais autoadesivos na Europa 

destacam-se as indústrias de alimentos - 32%, HPC - 19%, Bebidas - 15%, 

Embalagens de Varejo - 11%. As demais aplicações somam 23% (FÉDERATION 

INTERNATIONALE DES FABRICANTS ET TRANSFORMATEURS D’ADHÉSIFS ET 

THERMOCOLLANTS, 2017, p. 5). 

Já o estudo da ABIEA (2008, p. 7), de maneira geral, traz alguns dados 

importantes. Aponta, por exemplo, que as empresas laminadoras instaladas no Brasil 

são, em geral, de médio a grande porte, possuindo em média mais de 190 

empregados e área industrial maior que 5.000m². Estas empresas são 

financeiramente mais fortes e tecnologicamente desenvolvidas do que as indústrias 

convertedoras. 

As empresas convertedoras por outro lado, têm como perfil usual serem 

empresas pequenas e médias, atendendo aos consumidores finais e empresas 

usuárias dos materiais laminados adquiridos de terceiros. Tem em média 35 

funcionários, instalações industriais de 1.265m² em média, sendo que 

aproximadamente 70% delas possuem instalações menores que 580m². Como atuam 

                                            
5 Pressure-Sensitive Labels (materiais sensíveis à pressão - tradução nossa): termo em inglês para os 
materiais autoadesivos 
6 In-mold label é um tipo de decoração em que o rótulo é fundido com o material do frasco ou recipiente 
durante o processo de injeção ou sopro. Apesar de ser um tipo de acabamento ou decoração de 
embalagens plásticas não é considerado como material de rotulagem pois o mesmo não é aplicado 
após a formação do frasco. 
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com uma grande variedade de especialidades gráficas seu parque de equipamentos 

é extremamente variado e com baixa idade média para os padrões nacionais quando 

comparado a outras indústrias (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE 

ETIQUETAS ADESIVAS, 2008, p. 8). 

O estudo aponta ainda que o volume de materiais utilizados em 2007 foi de 492 

milhões de m², sendo que o papel couchê, papel branco fosco e filmes de polipropileno 

biorientado (BOPP) em geral representaram 76% deste volume. A taxa de importação 

é de apenas 6% do volume e está concentrada em produtos especiais, como materiais 

com frontais em papel com relevo para a indústria de vinhos, materiais holográficos 

para indústria de segurança ou itens promocionais e vinílicos coloridos 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ETIQUETAS ADESIVAS, 2008, 

p. 8-9). 

O estudo não divide o volume produzido em principais mercados usuários, 

apontando apenas quantas empresas respondentes atuam em cada um dos 

mercados (com isso a soma dos valores não totalizará 100%) 

Alimentos, com 78% de atuação, é o mercado mais importante para a indústria 

de autoadesivos no país. Seguem-se o mercado farmacêutico - 63%, cosmético - 

60%, químico - 42% e bebidas - 39%. Estes números, porém, são de difícil 

interpretação para determinar o tamanho correto do mercado, pois os maiores 

consumidores de materiais autoadesivos, ou seja, as grandes indústrias de bens de 

consumo, principalmente alimentos, bebidas e HPC, geralmente atuam com poucos 

convertedores de maior porte devido às maiores exigências técnicas, de suporte e 

segurança contra eventual ruptura no fornecimento. 

Este é o único estudo divulgado publicamente pela associação. O estudo está 

em revisão, com lançamento previsto para o final de 2018, infelizmente após a 

conclusão deste trabalho. Devido à falta de informações atualizadas tornou-se 

impossível assumir que as informações relativas aos números de empresas em cada 

uma das categorias, volumes de laminação e conversão e outros dados do relatório 

fossem válidas hoje em dia. 
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3.2 Cadeia dos autoadesivos 

Dentre as duas grandes categorias do segmento de autoadesivos, laminadores 

e convertedores, as empresas laminadoras são as que preparam o material que, 

posteriormente, será convertido por outras empresas. 

A figura 12 apresenta a estrutura padrão de um material autoadesivo. 

 

Figura 12: Estrutura padrão de materiais autoadesivos 

Fonte: FINAT, 2011, p. 34 

Cada uma destas camadas é constituída de diferentes tipos de materiais, entre 

os quais destacam-se: 

a) Frontal: é o rótulo propriamente dito, material que recebe a impressão dos 

dizeres e imagens do produto. Fabricado com uma grande variedade de tipos 

de papeis, como couchê, branco fosco, térmico, transtérmico, coloridos em 

diversas tonalidades, fluorescente, metalizado, laminado e outros ou em filmes 

plásticos compostos de BOPP, polietileno (PE) ou polietileno tereftalato, 

também conhecido como poliéster (PET); 

b) Adesivos: responsável pela adesão do frontal à superfície de aplicação. 

Usualmente composto de base acrílica (químicos diversos) ou hot-melt (tipo de 

liga de borracha); 

c) Silicones: tem a função de facilitar o descolamento entre frontal e liner no 

momento da aplicação. Fabricado em processos tradicionais ou sem solvente; 



62 

d) Liner: suporte do material autoadesivo, inutilizado após a aplicação do frontal. 

São utilizados papel glassine - um tipo de papel semipermeável - ou filmes 

plásticos de BOPP ou PET (COLACRIL, 2018a). 

Junto a isso somam-se as diferentes espessuras e ou gramaturas possíveis de 

cada uma destas camadas, como, por exemplo, liner em filme BOPP 50µ, 40µ, 30µ, 

e até mesmo 17µ7 de espessuras ou em papel glassine de 60g/m² ou 70 g/m² de 

gramaturas.8  

Como forma de facilitar o entendimento desta cadeia, a figura 13 ilustra seus 

diferentes elos 

 

Figura 13: Representação da cadeia de fornecimento de autoadesivos 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de imagens disponíveis na internet 

3.2.1 Empresas Laminadoras de autoadesivos 

A grande variedade de tipos de materiais faz com que os laminadores ofereçam 

uma série de especificações que possibilitam às empresas convertedoras atender às 

mais variadas necessidades dos seus mercados de atuação. Isso propicia, muitas 

vezes, que os convertedores se especializem em alguns mercados específicos e, com 

isso, adquiram equipamentos gráficos próprios para o atendimento destes clientes. 

                                            
7 Micra (símbolo µ) é uma unidade que representa a milionésima parte do metro, ou seja, 10−6 ou 
0,000001 metro. 
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Uma característica da cadeia de embalagens em geral é estar concentradas 

nos fornecedores de matérias-primas as principais ações e projetos de inovações, 

tecnologias e desenvolvimentos de novos produtos. 

No caso da indústria de rotulagem essa característica também se aplica, já que 

é na etapa da laminação de materiais, e até mesmo antes desta etapa através dos 

fornecedores das indústrias laminadoras, que ocorrem as maiores inovações e uso de 

novas tecnologias. Isso se dá pois estas empresas geralmente possuem maior porte 

e capacidade financeira, muitas vezes fazendo parte de grandes grupos industriais. 

Atualmente, no Brasil, há empresas laminadoras subsidiárias de grandes 

corporações internacionais e empresas de capital nacional. 

Destaca-se a Avery Dennison, empresa americana e maior player de laminação 

de materiais em nível mundial, com uma planta produtiva em Vinhedo, estado de São 

Paulo, que, além de atender ao mercado nacional, é responsável por abastecer o 

mercado paraguaio. Também está localizada na sede em Vinhedo o escritório regional 

para atendimento à América do Sul. A empresa também conta com dois centros de 

distribuição de materiais no Brasil, localizados nos estados de Pernambuco e Rio 

Grande do Sul. Possui seis centros de tecnologia e inovação, nenhum deles no Brasil, 

responsáveis pelas inovações em seus materiais. (AVERY DENNISON, 2018). 

Outra empresa internacional instalada com fábrica no Brasil é a Arconvert, 

subsidiária do grupo italiano Fedrigoni SpA e instalada no país desde 2009 

(ARCONVERT, 2018). 

Entre os demais grandes players globais na indústria de laminação de materiais 

autoadesivos com atuação no Brasil, duas empresas tem um modelo de negócios 

distintos da Avery Dennison, a UPM Raflatac e a Ritrama. Ambas realizam somente o 

processo de corte no país, importando bobinas de grandes dimensões e realizando 

apenas a etapa de corte localmente. 

A UPM Raflatac é um grupo americano com dez fábricas em todo o mundo, 

vendas globais anuais de 1,5 bilhão de dólares americanos e empregando mais de 
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3.000 pessoas em todo o mundo tem sua unidade de corte e distribuição em 

Jaguariúna, estado de São Paulo (UPM RAFLATAC, 2018), e a Ritrama, empresa de 

origem italiana, processa em Jundiaí, estado de São Paulo, materiais importados das 

plantas fabris localizadas no Chile, Estados Unidos e Europa (RITRAMA, 2018). 

Já nas maiores empresas nacionais de laminação o destaque é a Colacril, 

empresa do grupo CCRR cujo capital atualmente pertence a um fundo de private 

equity do Banco BTG Pactual. A empresa possui planta de laminação com área de 

5.000 m² na cidade de Campo Mourão, estado do Paraná, com capacidade produtiva 

de 250 milhões de m² de laminação ao ano. Possui em seu portfólio mais de 500 

especificações de produtos e exporta para mais de 10 países (COLACRIL, 2018b). 

Importante citarmos também a Braga Produtos Adesivos, empresa criada em 

1981 e que atualmente possui duas plantas produtivas localizadas nas cidades de 

Hortolândia e Três Lagoas, respectivamente estados de São Paulo e Mato Grosso do 

Sul (BRAGA, 2018) e a Flexcoat, instalada na cidade de Louveira, estado de São 

Paulo (FLEXCOAT, 2018). 

Todas estas empresas laminadoras atendem às mais diversas especificações 

de frontais, adesivos e liners, possuindo amplo portfólio e realizando vendas para todo 

o território nacional e diversas empresas convertedoras. 

3.2.2 Conversão de autoadesivos 

A indústria convertedora de autoadesivos tem, como já mencionado, entre suas 

características ser um segmento muito mais pulverizado que o de laminação. O estudo 

da ABIEA, com dados de 2007, estima em aproximadamente 350 o número de 

convertedores instalados no país. Contudo, dados preliminares do novo estudo em 

desenvolvimento, e ainda não publicados, trará números na casa de 800 empresas 

de conversão dedicadas prioritariamente ao segmento de rótulos e etiquetas 
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autoadesivos, sendo que também existem gráficas cujo core material são outros tipos 

de impressos e que também convertem autoadesivos.8 

Como processo padrão as convertedoras de autoadesivos realizam a 

impressão, fazem o refile e o corte dos materiais, finalizando-os em bobinas para 

aplicação automática ou manual ou em folhas geralmente voltadas para o segmento 

promocional. As figuras 14 a 16 ilustram estes processos. 

 

Figura 14: Etapas do processo de impressão em equipamento plano 

Fonte: FINAT, 2011, p. 77 

 

Figura 15: Ilustração do processo de corte de autoadesivos - faca plana 

Fonte: FINAT, 2011, p. 98 

                                            
8 Informação coletada em entrevista presencial e ainda não publicada pela ABIEA. 
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Figura 16: ilustração do processo de corte de autoadesivos - faca rotativa 

Fonte: FÉDERATION INTERNATIONALE DES FABRICANTS ET TRANSFORMATEURS 

D’ADHÉSIFS ET THERMOCOLLANTS, 2011, p. 100 

Antes da etapa de impressão há uma série de processos gráficos que muitas 

empresas de conversão não realizam internamente. O chamado Pre-Press é a etapa 

em que ocorrem tratamento de imagens, separação de cores e a gravação das 

matrizes gráficas a depender do tipo de processo de impressão. 

Muitos equipamentos de impressão voltados para a indústria de autoadesivos 

possibilitam a combinação de dois ou mais tipos de processos gráficos, permitindo 

que as áreas de criação e de design das empresas usuárias e de suas agências de 

design possam chegar aos mais diferentes resultados finais em um mesmo rótulo. 

Além destes diferentes processos básicos há diversas outras etapas 

comumente realizadas em materiais para uso em bens de consumo. Além das 

possibilidades de combinar diversos tipos de processos de impressão é possível 

também a aplicação de vernizes de proteção à impressão, tintas funcionais (como 

raspadinha para cobertura de dados de segurança ou aromáticas), acabamentos 

gráficos como hot ou cold-stamping. 

Já na etapa de corte há, como ilustrado nas figuras 16 e 17, processos planos, 

considerado tecnologicamente menos avançados e mais lentos por utilizar 

equipamentos específico para essa finalidade, e os processos rotativos, em que a 
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etapa de corte é realizada por facas rígidas ou magnéticas que se localizam ao final 

do processo de impressão, efetuando a etapa do corte no mesmo equipamento e em 

um único processo. Novamente, para a construção destas facas, as indústrias 

convertedoras utilizam-se de empresas especializadas que fornecem as peças sob 

demanda. 

Entre as convertedoras, a ABIEA (2008, p. 17) estima que 93% das empresas 

sejam de pequeno e médio portes, com apenas 7% de empresas de maior porte (com 

mais de 100 funcionários) que, no universo do estudo, seriam aproximadamente 24 

empresas. Entre as maiores convertedoras do segmento destacam-se a CCL Label, 

empresa americana fundada no Canadá e que, atualmente, tem presença global, mais 

de 22.000 funcionários em todo o mundo e três unidades produtivas no Brasil, sendo 

duas na cidade de Vinhedo, estado de São Paulo, e a terceira na cidade de Criciúma, 

estado de Santa Catarina (CCL LABEL, 2018). Outra grande empresa que atua no 

segmento de autoadesivos é a Baumgarten Gráfica, com sede em Blumenau, estado 

de Santa Catarina, que atua no segmento de conversão desde a década de 1980 e 

desde o ano de 2014 expandiu sua atuação através de aquisições no México e 

Argentina (BAUMGARTEN, 2018). 

Por ser um segmento muito pulverizado existem empresas médias que tem 

atuação regionalizada, com maior presença em determinadas regiões ou estados do 

país. Além disso há empresas que se especializaram em determinados segmentos, 

como, por exemplo, a MackColor, que iniciou suas atividades em 1970 e hoje é uma 

convertedora especialista em materiais promocionais, sem, contudo, abandonar a 

produção de rótulos para bens de consumo (MACK COLOR, 2018). 

 Poderíamos citar ainda uma série de empresas com alguma relevância dentro 

do segmento como RR Etiquetas (empresa do mesmo grupo da laminadora Colacril e 

atualmente capital pertencente a um fundo de private equity do Banco BTG Pactual), 

Prakolar SATO (com forte atuação no segmento de limpeza), Aaron Rótulos & 

Etiquetas Adesivas (com sede na região metropolitana de Fortaleza, estado do Ceará, 

e maior atuação na região Nordeste), RR Donnelley (especializada em etiquetas de 
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segurança), Torres (com importante atuação em etiquetas dotadas de dispositivos 

RFID9), Softcolor (outro player focado no segmento de limpeza), entre outras. 

Ainda compõe este segmento, de forma indireta, as empresas que fabricam 

equipamentos de aplicação de rótulos autoadesivos. Da mesma forma que 

laminadoras e convertedoras, há fabricantes de equipamentos dos mais variados tipos 

portes, desde pequenas e médias empresas nacionais com atuação local e algumas 

com atuação internacional até a representação de grandes players mundiais que, 

geralmente, não tem linhas de montagem, no país. 

Os equipamentos de aplicação podem ser classificados, principalmente, quanto 

à velocidade de aplicação (equipamentos semiautomáticos ou automáticos com 

pequenas, médias e altas velocidades de aplicação) e o tipo de instalação (em 

gabinete próprio ou posicionado na própria linha de envase da empresa usuária) 

(FÉDERATION INTERNATIONALE DES FABRICANTS ET TRANSFORMATEURS 

D’ADHÉSIFS ET THERMOCOLLANTS, 2011, p. 117-118) e, quase sempre, são 

especificados, dimensionados e adquiridos diretamente pelas empresas usuárias de 

rótulos autoadesivos, que informam às empresas convertedoras as especificações 

que estas devem seguir durante a produção e acabamento de seus materiais. 

3.2.3 Estrutura verticalizada 

Neste segmento é importante citar a existência de algumas empresas ou 

grupos empresariais que possuem tanto áreas destinadas à laminação de materiais 

autoadesivos quanto processos de conversão. 

No Brasil, um caso importante é do já citado grupo CCRR, fusão de duas 

empresas justamente com estes processos (Colacril e RR Etiquetas). 

                                            
9 RFID - do inglês Radio-Frequency Identification ou Identificação por Rádio Frequência é uma 
tecnologia onde objetos são identificados através de ondas eletromagnéticas propagadas pelo ar, como 
em uma transmissão de rádio. Disponível em: < http://www.torres.ind.br/rfid/glossario>. Acesso em: 29 
maio 2018. 
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Contudo cabe dizer que, neste caso, a empresa de laminação efetua vendas 

de matérias-primas no mercado em geral, também para outros convertedores, da 

mesma forma que a RR Etiquetas converte materiais comprados de outros 

laminadores, e não apenas da própria Colacril. 

Há ainda empresas que possuem estreitas parcerias mas que não pertencem 

aos mesmos grupos empresariais, caso da CCL Label e da Avery Dennison no Brasil, 

inclusive com plantas industriais próximas para facilitar as operações. Este exemplo 

de parceria ocorre em diversos outros países, inclusive envolvendo as mesmas 

citadas CCL e Avery Dennison em outras localidades em que as empresas estão 

instaladas. 

Os entrevistados afirmaram desconhecer, no Brasil ou no exterior, empresas 

que tenham a estrutura 100% verticalizada (com exceção da Novelprint, empresa do 

caso que será estudado neste trabalho). 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Gil (2008, p. 8) define método como o caminho para se chegar a um 

determinado fim. Havendo diversos métodos, a escolha cai sobre quais objetos a 

investigar e proposições a se descobrir. 

Este trabalho tem como objetivo examinar a incorporação de sustentabilidade 

na agenda de inovação do segmento de rótulos autoadesivos no Brasil, à luz de 

modelos de SOI. 

Neuman (2014, p. 96) apresenta três abordagens de filosofia de pesquisa que 

oferecem diferentes maneiras de observar, medir e compreender a realidade social: 

positivista, interpretativa e crítica. 

Cada uma destas abordagens está relacionada a diversas técnicas de 

pesquisas e a diferentes teorias sociais. As conexões e interrelações entre as 

abordagens da ciência, teorias sociais e técnicas de pesquisa não são rigorosas e a 

abordagem de teoria social mais utilizada é a positivista, “uma das três abordagens 
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principais da pesquisa social que enfatiza a descoberta de leis causais, observações 

empíricas cuidadosas e pesquisas de valor livre”. (NEUMAN, 2014, p. 97, tradução 

nossa). 

Gil (2008, p. 27-29) classifica as pesquisas em três grupos: explicativas, em 

que se busca identificar os fatores de determinam ou contribuem para a ocorrência de 

determinados fenômenos. Exploratórias com finalidade de desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias de problemas mais precisos ou, ainda, de construir 

hipóteses para estudos posteriores, apresentando uma visão geral aproximada sobre 

um determinado fato. 

Já as pesquisas descritivas têm como propósito principal descrever as 

características de determinada população ou fenômeno e/ou o estabelecimento de 

relações entre estes e outras variáveis.  

Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da 
existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza 
dessa relação. Neste caso tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima 
da explicativa. Por outro lado, há pesquisas que, embora definidas como 
descritivas a partir de seus objetivos, acabam servindo mais para 
proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das pesquisas 
exploratórias. (GIL, 2008, p. 28) 

A metodologia de pesquisa deste trabalho é qualitativa, com filosofia de 

pesquisa positivista, abordagem dedutiva, utilizando-se da estratégia de pesquisa de 

estudo de caso, de natureza descritiva. 

Yin (2015, p. 9) identifica cinco métodos principais de pesquisa: experimentos, 

levantamentos, análises de arquivos, pesquisas históricas e estudos de caso. 

Para identificar qual destes métodos utilizar o autor aponta três critérios: o tipo 

de pergunta a ser feita, a extensão do controle sobre os eventos comportamentais e 

o grau de enfoque sobre os eventos contemporâneos em oposição aos eventos 

históricos. 
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O quadro 03 demonstra a correção entre os principais métodos de pesquisa e 

os critérios para auxiliar na escolha sobre o método mais adequado a cada tipo de 

pesquisa 

Método 
Forma de questão de 

pesquisa 

Exige controle dos 

eventos 
comportamentais? 

Enfoca eventos 
contemporâneos? 

Experimento como, por quê? sim sim 

Levantamento (survey) 
quem, o quê, onde, 

quantos, quanto? 
não sim 

Análise de arquivos 
quem, o quê, onde, 
quantos, quanto? 

não não/sim 

Pesquisa histórica como, por quê? não não 

Estudo de caso como, por quê? não sim 

Quadro 03 - Relação entre métodos e critérios de pesquisa 

Fonte: YIN, 2015, p. 10. 

Yin apresenta que o estudo de caso: 

...é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 
(o “caso”) em profundidade e em seu contexto de mundo real, especialmente 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente 
evidentes. (YIN, 2015, p. 17). 

O autor também apresentou as justificativas que corroboraram a escolha de um 

caso único como método de pesquisa: tem um caso crítico, peculiar, comum, revelador 

ou longitudinal.  

Este trabalho foi pautado como um estudo de caso único com justificativa 

crítica, em que, após revisão da literatura sobre SOI, foi possível identificar um 

conjunto de circunstâncias em que as proposições são consideradas verdadeiras e, 

da análise do caso, buscou-se determinar se as proposições eram corretas ou algum 

conjunto alternativo de explicações poderiam ser mais relevantes (YIN, 2015, p. 54). 

O estudo de caso único pode representar uma contribuição significativa para 
a formação do conhecimento e da teoria, confirmando, desafiando ou 
ampliando a teoria. Esse estudo pode até mesmo ajudar a reenfocar as 
futuras investigações em todo um campo. (YIN, 2015, p. 54) 
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Adicionalmente, o presente trabalho se utiliza de um estudo de caso único 

holístico, A unidade de análise, que define os limites da coleta e da análise de dados, 

ou seja, as fronteiras que delimitam o começo e o fim do caso, é a incorporação de 

sustentabilidade na agenda de inovação de uma empresa nacional de médio porte. 

A coleta de dados utiliza uma pesquisa em duas etapas: descrição do setor e 

escolha do caso a ser estudado. 

O quadro 04 sintetiza as principais escolhas metodológicas para a realização 

deste trabalho de pesquisa. 

Metodologia de pesquisa Qualitativa 

Filosofia de pesquisa Positivista 

Abordagem Dedutiva 

Estratégia de pesquisa Estudo de caso 

Tipo de Estudo de Caso Descritivo 

Unidade de análise Incorporação de sustentabilidade na agenda de inovação 

Técnica de Coleta de Dados 

Entrevista semiestruturada 

Observação Direta 

Análise Documental 

Quadro 04 - Resumo Metodológico do Estudo 

Fonte: Autor 

Na próxima seção do trabalho, será abordado em maiores detalhes o caso 

selecionado e as principais características que levaram a escolha deste. 

4.1 Seleção do caso e coleta e análise de dados 

Os propósitos de um estudo de caso não são proporcionar o conhecimento 

preciso das características mas sim uma visão global do problema e identificar 

possíveis fatores que o influenciam ou são por ele influenciados (GIL, 2002, p. 54). 

Desta forma a escolha pelo caso a ser estudado partiu da teoria mas, 

sobretudo, da unidade de análise. Isso se dá pois, dentre as empresas de conversão 

de autoadesivos no Brasil, a Novelprint é uma empresa de característica única ao 
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integrar, com suas áreas de laminação e conversão, elementos representativos dos 

dois principais elos da cadeia de rotulagem autoadesiva. 

A escolha pela empresa se deu também por esta ser uma referência em 

inovações dentro do seu segmento de atuação. Empresa com reconhecimentos e 

prêmios nacionais e internacionais, única latino-americana finalista no Award for 

Continuous Innovation, que premia empresas que demonstraram, durante ao menos 

cinco anos consecutivos, inovações em produtos e processos, detentora de mais de 

110 patentes, muitas internacionais, fazem da Novelprint um case dentro deste 

segmento industrial. 

Deve-se ressaltar também um ponto representativo para a escolha do caso, 

que foi a abertura oferecida pela empresa para a pesquisa, uma vez que a mesma já 

possui experiências anteriores de colaboração com a academia, colhendo importantes 

resultados destas parcerias.  

Apesar destes fatos o autor do presente trabalho realizou extensa busca por 

empresas com características semelhantes. Essa busca se deu nas associações e 

junto a profissionais atuantes tanto na indústria de embalagens como um todo quanto 

com os atuantes no setor de autoadesivos, não tendo sido possível identificar outra 

empresa com características semelhantes. Já no momento do campo, profissionais 

da empresa analisada afirmaram ainda, em entrevista, desconhecer entre as maiores 

empresas em nível mundial, alguma outra com as mesmas características.  

Os dados podem ser obtidos mediante análise de documentos, entrevistas, 

depoimentos pessoais, observação espontânea, observação participante e análise de 

artefatos físicos (GIL, 2002, p. 141).  

Este trabalho utilizou como técnica principal de coleta de dados entrevistas 

semi-estruturadas com profissionais do setor e da própria empresa, além de análise 

de documentos públicos do setor e/ou cedidos pela empresa. 

A entrevista é utilizada como técnica fundamental de investigação nos mais 

diversos campos e é bastante eficaz para obter informações do que as pessoas 
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sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram 

(GIL, 2008, p. 109). Yin (2015, p. 114) afirma que as entrevistas em estudo de caso 

devem ser realizadas com questões que visam satisfazer a sua linha de investigação 

enquanto, simultaneamente, apresenta questões amigáveis e não ameaçadoras nas 

suas questões abertas. 

No campo este trabalho se utilizou de entrevistas semi-estrutradas tanto de 

longa quanto de curta duração, tendo sido as do primeiro tipo essenciais para a 

estruturação do caso, em especial as que foram realizadas com a direção e alta 

gerência da empresa focal, uma vez que estas trouxeram insights e proporcionaram 

roteiros e temas que foram abordados nas entrevistas com os demais colaboradores 

(YIN, 2015, p. 115-116). As entrevistas de curta duração foram realizadas com 

finalidade específica, apenas visando dirimir dúvidas pontuais com profissionais da 

empresa estudada. 

Os quadros 05 e 06 trazem, respectivamente, os entrevistados para a etapa de 

Análise Setorial e do Estudo de Caso. 

Entrevistado Duração Data  
Formato de 

entrevista 

Assistente da Diretoria 

Associação Brasileira das Indústrias de Etiquetas 
Adesivas (ABIEA) 

25 
minutos 

07/junho/2018 Telefônica 

Coordenadora dos Comitês 

Associação Brasileira de Embalagens (ABRE) 

50 
minutos 

29/maio/2018 Presencial 

Gerente de Desenvolvimento de Mercado 

Avery Dennison 

180 

minutos 
29/março/2018 Presencial 

Consultor e Ex-Gerente de Marketing 

Avery Dennison 

180 
minutos 

29/março/2018 Presencial 

Ex-Gestor de Mercado 

Vitopel 

15 

minutos 
14/março/2018 Presencial 

Gerente de Marketing 

Convertedora concorrente da Novelprint 

20 
minutos 

03/maio/2018 Telefônica 

Diretora 

Instituto de Embalagens 

15 

minutos 
14/março/2018 Presencial 

Quadro 05 - Entrevistados para a Análise Setorial 

Fonte: Autor 



75 

Entrevistado 
Duração da 
entrevista 

Data da 
entrevista 

Formato de 
entrevista 

Chairman 120 minutos 13/abril/2018 Presencial 

COO 120 minutos 13/abril/2018 Presencial 

Gerente Nacional de Vendas 120 minutos 13/abril/2018 Presencial 

Consultora de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 
10 minutos 29/março/2018 Telefônica 

Gerente de Laminação 15 minutos 14/março/2018 Telefônica 

Funcionário área de Laminação 10 minutos 03/maio/2018 Telefônica 

Quadro 06 - Entrevistados para o Estudo de Caso 

Fonte: Autor 

Após as entrevistas deu-se a etapa de análise dos dados, em que as 

informações coletadas foram confrontadas com as três dimensões relacionadas às 

práticas de SOI propostas por Jay e Gerand (2015) e Adams et al (2015). Essa análise 

de dá através do cruzamento entre as práticas de SOI identificadas ou não na empresa 

estudada e os modelos propostos pelos autores, buscando identificar em qual estágio 

ou contexto de cada um destes modelos a empresa se encontra quando foi estudada.  

Busca também identificar na visão do autor à luz das teorias estudadas, 

aspectos a serem melhorados pela empresa e que possam trazer mais valor ao seu 

negócio. 

4.2 Protocolo de pesquisa 

Yin (2015, p. 88) afirma que o protocolo de pesquisa é uma maneira de 

aumentar a confiabilidade do estudo de caso e se destina a orientar a realização da 

coleta de dados de um caso único. 

Este estudo utilizou entrevistas semi-estruturadas, de longa duração, nas quais 

não havia um roteiro rígido pré-determinado: a partir da pergunta inicial, sobre como 

é a relação entre inovação e sustentabilidade no contexto da organização à luz da 

visão do entrevistado, diferentes caminhos foram percorridos até a conclusão do 

roteiro. 
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O mesmo protocolo foi utiliza com uma abordagem e lógica setorial no caso 

das associações e consultorias ou aplicada a empresas concorrentes quando da 

realização das entrevistas para a composição da análise setorial, item 3 deste 

trabalho. 

Os entrevistados sempre foram questionados ao menos sobre os seguintes 

temas: 

a) Relação entre inovação e sustentabilidade (pergunta inicial) 

b) Ecoinovação 

c) Green innovation 

d) Ecoeficiência  

e) Exemplos e cases de inovação com atributos de sustentabilidade 

f) Demandas externas de sustentabilidade para convertedoras de autoadesivos 

5 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

Para o estudo de caso da empresa Novelprint foram entrevistados diversos 

profissionais da firma, relacionados no quadro 06. 

As entrevistas foram realizadas no período de abril a setembro de 2018. A 

entrevista inicial, com os representantes da diretoria da empresa e após esta 

entrevista inicial, o Gerente Nacional de Vendas atuou como ponto focal de contato, 

contribuindo de forma ampla e tendo sido contatado por diversas vezes durante os 

meses informados acima. Já os demais colaboradores foram consultados visando 

buscar informações específicas, não sendo entrevistados necessariamente quanto a 

todo o roteiro semi-estruturado. 

As informações que serão apresentadas no caso, quando sem citações, 

referem-se a informações apresentadas pelos representantes da empresa 

entrevistados. Funcionários da empresa não identificados pediram para não terem 

seus nomes citados. 
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A empresa também cedeu materiais de uso interno, como relatórios, 

apresentações, memorandos, trocas de e-mails, amostras de produtos e materiais 

utilizados no relacionamento com seus clientes e prospects, bem como projetos e 

cartas de patentes. Os documentos principais estão relacionados no quadro 07. 

Documento 01 Behind the Scenes: When’s, Where’s, Why’s and How’s of BOPP Release Liners 

Documento 02 Apresentação Pesquisa e Nanotecnologia na indústria de Autoadesivo 

Documento 03 Quadro comparativo estrutura ultrafina 

Documento 04 Amostra de material: rótulo principal Heineken com estrutura regular 

Documento 05 Amostra de material: rótulo principal Heineken com estrutura ultrafina 

Documento 06 Amostra de material: rótulo bula 

Documento 07 
Carta patente nº PI0902205-8: Processo de obtenção de fita de rótulos ou 
etiquetas ou similares autoadesivos sem fita de suporte e proteção 

Documento 08 Carta patente nº BR102014027603-3: Processo de obtenção de fita de rótulos-

bula autoadesivos sem fita de suporte e proteção 

Documento 09 Ficha de inscrição FINAT Competition 2018: Heineken label with ultra-thin lilner 

Documento 10 Ficha de inscrição Grandes Cases de Embalagem 2017: Rótulos iNoveLite 

Documento 11 Ficha de inscrição Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira 2017: Rótulo Heineken 
com liner ultrafino (PET 12 micra) 

Quadro 07 - Relação de materiais cedidos para o estudo 

Fonte: Autor 

5.1 Histórico 

Fundada em 1958, a Novelprint Sistemas de Etiquetagem é uma empresa 

nacional, de capital fechado e administração familiar. Iniciou suas atividades 

produzindo etiquetas em tecido para confecções e ingressou no segmento de rótulos 

e etiquetas autoadesivas no ano de 1967 (NOVELPRINT, 2005, p. 2). 

A empresa, que em 2018 celebrou 60 anos de sua fundação, está atualmente 

instalada em uma área de 14.000m² no bairro do Jaguaré, na cidade de São Paulo, 

possuindo uma área construída de 9.000m² e emprega no mês de junho de 2018 cerca 

de 180 funcionários. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2018) possui 

porte médio. Como não revela seus índices financeiros, como faturamento anual e/ou 
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margens e valores de lucro, não foi possível classifica-la segundo os critérios do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (2018), que utiliza 

como critério a Receita Operacional Bruta, em microempresa, pequena, média ou 

grande empresa. 

Desde o momento em que iniciou sua atuação no segmento de rótulos 

autoadesivos, tendo sido uma das pioneiras neste ramo no Brasil, a empresa teve que 

vencer alguns desafios que a levaram a construir um modelo que é, hoje, uma das 

suas principais características: sua estrutura verticalizada, reconhecidamente única 

no segmento de autoadesivos no país e provavelmente em nível mundial. 

A empresa domina todos os processos industriais do segmento, desde a 

fabricação da matéria-prima autoadesiva (primeira empresa brasileira a formular e 

laminar materiais, iniciando em 1976), conversão dos materiais, passando por 

confecção de facas rotativas maciças (pioneira na América Latina em 1975) e vários 

processos de Pre-Press, até a fabricação de equipamentos de aplicação automáticos 

de baixa a altas velocidades. Alguns destes processos hoje não são mais realizados 

internamente, como os processos de construção de facas rotativas que, atualmente, 

foi substituído por facas magnéticas e é fornecido à Novelprint por empresas 

especializadas, porém a empresa ainda mantém um grande estoque de facas maciças 

cuja manutenção e, mais importante, afiamento é feito internamente. 

Essa estrutura vertical é, provavelmente, a principal característica que 

possibilita à empresa atuar e conduzir projetos diferenciados, muitos dos quais trazem 

à Novelprint o reconhecimento no mercado como uma empresa inovadora. 

5.2 Empresa com perfil inovador 

Essa característica e reconhecimento não se deu ao acaso. Para vencer os 

desafios de um mercado ainda incipiente a Novelprint necessitou internalizar 

processos e desenvolver, ela própria, soluções alternativas às até então encontradas 

no país. Até mesmo alternativas a materiais importados, com trâmites mais 

complicados e burocráticos, a empresa internalizou. 
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A empresa iniciou sua atuação no segmento como uma convertedora e o 

primeiro processo que foi internalizado foi a laminação de produtos autoadesivos. 

Sua área de laminação, atualmente com três equipamentos, é capaz de fabricar 

os mais diversos tipos de materiais e tem capacidade para suprir toda a demanda da 

área gráfica, responsável pela conversão dos materiais. Nas décadas de 80 e 90 a 

empresa chegou até mesmo a comercializar matérias-primas autoadesivas no 

mercado, abastecendo outros convertedores, porém esta prática não é mais realizada, 

uma vez que a empresa entendeu que não poderia canibalizar sua própria área gráfica 

frente a outros convertedores com menores custos e estrutura, já que a Novelprint 

sempre investiu fortemente em desenvolvimento e tecnologia. 

A área de conversão da empresa possui equipamentos de impressão em 

diversos processos gráficos, como Flexografia, Rotogravura, Offset, Silk-screen e 

Letterpress, com possibilidade de uso de acabamentos gráficos como o hot e cold-

stamping. Além destes há ainda uma área da conversão dedicada a materiais como 

rótulos bula e booklet, que são rótulos multicamadas que demandam processos após 

a impressão. 

Outro ponto relevante no perfil e modelo de negócios da Novelprint é a 

customização de muitos dos seus equipamentos produtivos. Essa customização, 

realizada pela equipe de manutenção e também pela área de projetos, traz 

características únicas ao seu parque fabril, novamente tornando possível desenvolver 

projetos que diversos outros players da conversão se recusam a assumir. 

Por ser possuidora de todos os processos da indústria de autoadesivos, a 

empresa pode realizar a chamada laminação em linha. Neste processo produtivo, ao 

invés vez de realizar a impressão no material autoadesivo pronto, fabricado na área 

de laminação, a Novelprint imprime o frontal e, depois de impresso, realiza a aplicação 

de adesivo e a laminação com o liner siliconado. Este processo traz como vantagens 

principais menores perdas no processo gráfico (já que a impressão é realizada sobre 

material monocamada) e a possibilidade de imprimir materiais internamente ao filme, 

com as tintas não ficando expostas na camada externa, mas sim protegidas no meio 

do material. Essa característica produtiva possibilita uma série de produtos que outros 
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convertedores se veem impossibilitados de fabricar, uma vez que somente dispõe de 

matérias-primas finais para a conversão. 

Trata-se de uma das diversas patentes da empresa no Brasil, com carta emitida 

em 1991. 

Essa é uma característica da empresa: proteger e registrar sua constante busca 

por inovações registrando sua propriedade intelectual junto aos órgãos nacionais e, 

às vezes, também internacionais. 

Entre registros já concedidos ou ainda em análise de patentes nacionais e 

internacionais, a empresa informa possuir atualmente mais de 110 patentes. Este é 

também um motivo de orgulho por parte do proprietário da empresa, que afirma 

aparecer frequentemente nas primeiras posições em rankings do INPI10 quando 

consideradas apenas pessoas físicas. 

Todas essas características possibilitam à Novelprint atuar com uma ampla 

gama de produtos finais e, sobretudo, em mercados específicos em que possui menos 

competidores que os tradicionais segmentos usuários de rótulo autoadesivos como 

alimentos, bebidas e HPC. 

Essa cultura inovadora da empresa se traduziu, no ano de 2011, no maior 

orgulho da empresa. Neste ano a Novelprint ganhou seu maior prêmio, com o 

reconhecimento não de apenas um produto ou case mas de todo seu histórico de 

inovações no Label Industry Global Awards. Considerado por muitos o maior prêmio 

do setor, já que nele concorrem materiais e empresas de todo o mundo, a Novelprint 

ganhou na categoria Award for Continuous Innovation, que premia empresas que 

demonstraram, durante ao menos cinco anos consecutivos, inovações em produtos e 

                                            
10 Instituto Nacional da Propriedade Industrial - autarquia federal responsável pelo aperfeiçoamento, 
disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade 
intelectual para a indústria. A autarquia não dispõe de informações consolidadas dos maiores 
depositantes de patentes, com isso foi impossível verificar sobre a posição da Novelprint no ranking. 
Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>. Acesso em: 19 maio 2018. 
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processos. A empresa é, até hoje, a única empresa latino-americana que chegou a 

ser finalista do prêmio (LABEL INDUSTRY GLOBAL AWARD, 2018). 

5.2.1 Noveltech 

Completando seu modelo de negócios atípico, além da estrutura verticalizada 

em relação à laminação dos materiais autoadesivos e da conversão destes materiais, 

desde 1975 a Novelprint também fabrica equipamentos de aplicação de autoadesivos.  

A empresa iniciou com a fabricação de equipamentos de datação para rótulos, 

passando pela fabricação de equipamentos de aplicação semi-automática, 

automáticos de baixa velocidades e, atualmente, possui tecnologia para produzir 

equipamentos de alta velocidades para as mais variadas indústrias. 

A comercialização de seus equipamentos independente da aquisição dos 

rótulos. Para isso criou uma marca específica para esta linha, a Noveltech. Apesar 

disto, a fabricação interna de equipamentos de aplicação trouxe também a 

possibilidade da Novelprint oferecer máquinas Noveltech em regime de comodato aos 

seus clientes, quando estes adquirem rótulos em contratos de maiores prazos. 

Adicionalmente, para atuar em linhas de envase de altíssimas velocidades, a 

empresa mantém acordos de parcerias com fabricantes internacionais de 

equipamentos de aplicação em que a Novelprint realiza a instalação e oferece 

manutenção e suporte local para essas empresas. 

5.3 Estratégia no setor de embalagens / rotulagem 

A Novelprint posiciona-se no mercado de autoadesivos como uma empresa que 

oferece soluções integradas a seus clientes, já que possui uma estrutura vertical que 

vai desde a laminação dos materiais até a oferta de equipamentos de aplicação. Por 

possuir parque gráfico muito diversificado pode atender aos mais variados tipos de 

necessidades das empresas usuárias, muitas vezes assumindo desafios e projetos 

que não foram aceitos por outros convertedores. 
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Isto traz clareza ao fato de que a empresa não tem a mesma competitividade 

de players menores, que geralmente são focadas em conversão e especializam-se 

em menos processos. 

Atualmente a empresa tem menos de 5% do seu faturamento no mercado que 

mais consome rótulos autoadesivos que é o alimentício. Seu maior faturamento está 

nos mercados de bebidas, com 40%, seguidos da linha para lubrificantes - 25%, 

agrodefensivos - 15%, saúde animal - 7% e materiais de segurança - 5%. 

Esses números confirmam que a empresa atende mercados e clientes que 

necessitam de produtos mais especializados, diferente dos mercados alimentícios e 

HPC em que a maior parte dos materiais utilizados são considerados commodities 

para o segmento (rótulos com liner em papel glassine e frontal em papel ou filmes 

apenas com impressão e cobertura de verniz para proteção da impressão). 

No mercado de maior consumo, alimentício, a empresa atende atualmente 

apenas dois clientes. Um deles utiliza uma etiqueta especial, sem impressão, apenas 

com aplicação de hot-stamping e de difícil processo de corte. Já o outro cliente conta 

com equipamentos vendidos pela Novelprint na linha de envase (apesar de isto não 

ser um limitante para que outros convertedores forneçam os rótulos). 

Nos segmentos com maior participação no mix da empresa, destaca-se o 

mercado de bebidas, para o qual a empresa possui soluções exclusivas, com 

estruturas autoadesivas que utilizam nanotecnologia em seus materiais, tornando 

seus rótulos sem concorrentes no segmento. 

Já clientes do segmento de agrodefensivos e saúde animal utilizam rótulos bula 

e booklets, uma vez que as legislações destes segmentos demandam uma grande 

quantidade de informações e os rótulos multicamadas os ajudam nessa necessidade. 

Os rótulos para clientes do segmento de lubrificantes demandam cortes de segurança 

para evitar a remoção após a aplicação, mesma solução necessária em alguns 

materiais de segurança em que também se utilizam de tintas especiais. 
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Dentre estes segmentos há alguns clientes são atendidos pela Novelprint 

devido à cessão de equipamentos de aplicação em regime de comodato ou outros 

tipos de serviços através de contratos de compra garantida. É caso de um importante 

cliente da linha de lubrificantes em que a Novelprint oferece, não só os rótulos, mas 

equipamentos em regime de comodato, técnico dos equipamentos presente na linha 

de envase da empresa e ainda estoques mínimos na sede da Novelprint para pronto 

atendimento de pedidos. Esses serviços adicionais têm garantido renovações 

constantes deste contrato de fornecimento, que é exclusivo da Novelprint e que traz 

certa previsibilidade operacional para a empresa. 

Outro caso é o da cervejaria Heineken, em que um técnico da empresa fica 

baseado em duas das três fábricas do cliente, mesmo que a cervejaria não tenha 

equipamentos da Novelprint e utilize outros dois fornecedores de rótulos 

autoadesivos. 

A Novelprint cita também um projeto com um grande player no setor de HPC 

que, embora não seja atendido regularmente por rótulos da Novelprint, demandou um 

projeto de alta complexidade para a empresa. Após uma falha de projeto na tampa de 

um frasco, as reclamações no Serviço de Atendimento ao Cliente aumentaram 

fortemente e o cliente, impossibilitado de resolver em curto prazo a falha do projeto, 

decidiu utilizar um rótulo bula para alertar aos consumidores a correta forma de utilizar 

o produto. 

A dificuldade deste projeto estava no fato que o rótulo deveria ser aplicado em 

uma pequena janela do frasco que não continha informações vitais, diretamente na 

linha de envase do produto e sem redução de velocidade de enchimento para não 

prejudicar a performance da linha do cliente. A Novelprint aceitou o desafio, projetou 

alterações nas esteiras das linhas de envase e instalou equipamentos com sensores 

especiais que permitiram a aplicação no local correto estabelecido pelo cliente. 

Ainda pode ser descrito o projeto de aplicação de figurinhas promocionais 

colecionáveis em uma linha de produtos alimentícios envasados em cartuchos, como 

gelatinas e flans. Após consultar receber negativa de fornecedores de equipamentos 

o cliente apresentou o desafio à Novelprint, que viu como melhor forma de atender à 
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demanda realizar a aplicação na parte interna dos cartuchos na linha de produção do 

fabricante das embalagens de cartuchos. Como a linha de produção do fabricante dos 

cartuchos demandava velocidade que, à época, não conseguia ser atendida pelos 

equipamentos Noveltech, a Novelprint fez valer sua parceria com fabricantes de 

equipamentos do exterior, importou uma máquina de aplicação de alta velocidade e, 

com isso, pode atender à demanda do cliente do segmento alimentício realizando a 

aplicação ainda no fabricante das suas embalagens, sem prejuízo de performance 

operacional. 

Muitos destes produtos e cases receberam reconhecimento no Brasil e no 

exterior, em premiações realizadas tanto por revistas e associações da indústria de 

embalagens em geral quanto do segmento de autoadesivos. 

Dois exemplos disso foram os rótulos aplicados nas tampas do cream cheese 

Philadelphia, da Mondelēz, que quando retirados das tampas possuíam adesivo seco 

que não deixava resíduos de cola, permitindo a coleção das receitas no verso do 

rótulo. Esse material ganhou o prêmio ABRE na categoria Tecnologia em Embalagens 

de Alimentos em 2012 (PRÊMIO ABRE, 2012) e o prêmio Grandes Cases de 

Embalagem em 2013 (GRANDES CASES DE EMBALAGEM, 2013). 

O segundo exemplo é a linha de produtos 51 Ice, da Cia. Müller de Bebidas, 

que ganhou prêmios das duas principais associações do segmento de autoadesivos, 

TLMI em 2011 e FINAT em 2012, ambas premiando o efeito no-label-look11 desta linha 

de produto. 

Apesar deste posicionamento e de contar com grandes contas, atualmente a 

empresa está em processo de recuperação judicial. Solicitada em 2013, a 

recuperação possibilitou à empresa reordenar suas dívidas e finanças, recuperando 

seu poder de investimentos. 

Como era de se esperar este processo também trouxe alguns problemas, como 

a negativa por parte de uma grande empresa do ramo de cosméticos que não aprovou 

                                            
11 Efeito de transparência em que a garrafa aparenta não possuir um rótulo mas sim ser decorada com 
silk-screen ou outro processo de impressão direta. 
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a Novelprint como sua fornecedora de rótulos, já que dentro dos trâmites de 

homologação como novo fornecedor há um pré-requisito que impede empresas em 

recuperação de iniciar fornecimento. A Novelprint informou que o processo de 

recuperação judicial está próximo da finalização, com as finanças e as dívidas já 

praticamente regularizadas. Informou também que, apesar do processo de 

recuperação judicial, houve o início de fornecimento para outros grandes clientes, com 

a cervejaria Heineken. 

5.4 Uso do liner BOPP 

No final dos anos 1970 a empresa se encontrou em uma situação crítica. O 

padrão àquela época já era a utilização de papel glassine como liner de materiais 

autoadesivos. Este era também o tipo de material padrão no liner dos autoadesivos 

da Novelprint. 

Sendo uma empresa de porte médio, como sempre foi, a Novelprint não tinha 

poder de competição com as grandes empresas exclusivamente laminadoras de 

material autoadesivo para a compra do papel glassine junto às fornecedoras 

nacionais. Aliado a isso, havia, à época, restrições para importação do material, 

levando a Novelprint, em diversos momentos, a estar com dificuldades para suprir 

suas linhas de laminação. 

Foi neste momento que a empresa iniciou a busca por uma alternativa ao papel 

glassine na função de liner de materiais autoadesivos. 

A solução foi encontrada em um material já existente, mas que era utilizado 

apenas na indústria do tabaco, o filme de BOPP. A Novelprint começou a desenvolver 

processos industriais e de aplicação para utilizar o mesmo filme plástico que, desde 

então, envolvia os maços de cigarros. 

Conseguiu, com isso, eliminar a dependência tanto dos fornecedores que 

destinavam sua produção de papel glassine aos grandes laminadores quanto da 

importação deste material, já que o filme de BOPP era fabricado, à época, pela 

empresa Souza Cruz na cidade de Montenegro, estado do Rio Grande do Sul, que viu 
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na novidade uma oportunidade de negócios para aquele material que era usado 

apenas internamente. 

A partir da introdução deste processo a Novelprint começou a adaptar seus 

equipamentos e facas gráficas e, por vezes, o equipamento de aplicação de seus 

clientes, substituindo cada vez mais o liner em papel glassine por liner em filme BOPP. 

A Novelprint é, atualmente, reconhecida mundialmente como pioneira na 

utilização de filmes plásticos como liner, tendo recebido premiações internacionais na 

indústria e, inclusive, tendo sido convidada a apresentar este caso de inovação no 

Global Release Liner Industry Conference & Exhibition 2005, congresso mundial da 

indústria de autoadesivos promovido pela consultoria AWA que apresenta estudos e 

pesquisas focados em liner de autoadesivos. 

No início do uso a empresa utilizava o único tipo de filme BOPP disponível no 

mercado nacional. Atualmente o BOPP tornou-se uma commodity internacional, o que 

também trouxe vantagens econômicas para a Novelprint, permitindo uma melhor 

negociação com as fornecedoras do material e, inclusive, a importação de diversos 

tipos de filme BOPP em momentos de câmbio favorável. 

Com as exigências e mudanças no mercado atual, todas as empresas 

laminadoras de material autoadesivo possuem em seu portfólio itens com liner em 

filme plástico, porém sempre utilizando filme PET - a Novelprint continua a ser a única 

empresa que utiliza o filme BOPP. Dados de 2015 apresentados pela Terphane, 

empresa fabricante de filmes PET, informam que, no mercado latino-americano, os 

liners filmes (PET e BOPP) são apenas 9% do volume total, com os 91% restantes 

concentrados em liners de papel, 52% em glassine e 39% em outros tipos como kraft. 

Em mercados considerados mais maduros para autoadesivos (América do Norte, 

Europa e região Ásia-Pacífico) o consumo de materiais com liners em filmes plásticos 

chega a 17% (O AUTOADESIVO NEWS, 2017). 

A Novelprint também possui em seu portfólio produtos com liner de filme PET, 

como é o padrão do mercado. Atualmente a empresa tem aumentado o uso de 

materiais com esse tipo de liner, em especial depois que iniciou o fornecimento à 
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cervejaria Heineken. A o cliente, por utilizar autoadesivos de diversos fornecedores, 

estabeleceu uma especificação que permite apenas o fornecimento de materiais que 

utilizem liner PET 23µ. 

Com o início do fornecimento à Heineken utilizando essa especificação, o 

material também passou a ser utilizado por outros clientes da Novelprint e tem sido 

direcionado, em especial, aos clientes que utilizam equipamentos de aplicação ultra 

velozes e/ou na indústria de bebidas, como Yakult e Cia. Müller de Bebidas. A 

substituição deu-se para harmonizar as estruturas e permitir maior volume de compras 

do filme PET, já que este tem menos fornecedores instalados no Brasil. 

5.4.1 Programa de Reciclagem de Liner 

Após a estabilização do processo e de concluída a transição de papel glassine 

para filme BOPP no liner de seus materiais, a Novelprint percebeu nas características 

do produto uma vantagem que, até pouco tempo atrás, não era encontrada nos 

demais tipos de liners, que é a facilidade de reciclagem.  

A Novelprint reconhece que, no início, esta não foi uma preocupação da 

empresa. Tratou-se, na verdade, de uma importante vantagem adicional. 

Uma das desvantagens do papel glassine quando usado como liner é o alto 

custo no seu processo de reciclagem, o que torna o processo inviável 

economicamente. Como esta parte do material é aproximadamente 60% do 

“sanduíche” de camadas percebe-se que a geração de resíduos é muito alta. 

A dificuldade em reciclar o papel glassine se dá devido à camada residual de 

silicone que se encontra no material. Para evitar contaminação, o material não pode 

ser processado sem antes ser feita a separação entre a massa de papel e o silicone. 

Esta separação é, atualmente, inviável economicamente, motivo pelo qual a solução 

utilizada pela indústria sempre foi destinar o material para incineração e/ou aterro 

sanitário. 
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Já o liner em filme BOPP mostrou-se um produto com atributos mais 

sustentáveis. Não só o filme base é 100% reciclável, como o liner (filme base + 

camada residual de silicone) mostrou-se um excelente material para reciclagem, 

sendo adotado como catalizador no processo. 

A reciclagem de plásticos é feita através da moagem, mistura, derretimento e 

pelletização do material para uso posterior. Neste processo é necessária a adição de 

produtos químicos, como aditivos deslizantes. Isso é necessário pois, como o 

processo de reciclagem mistura polipropilenos de diversos tipos, a rosca de extrusão, 

peça que realiza a mistura enquanto o material plástico está derretido, precisa destes 

deslizantes para melhor homogeneização. 

Ao conduzir testes em empresas recicladoras percebeu-se que o silicone 

cumpre perfeitamente essa função. Assim as empresas recicladoras passaram a 

monetizar por maiores valores tanto os resíduos de laminação quanto o liner pós 

aplicação dos clientes finais. 

Isso trouxe uma oportunidade à Novelprint, que foi oferecer aos seus clientes o 

Programa de Reciclagem de Liner Filme. Por ter empresas recicladoras já 

homologadas para utilizarem o filme BOPP siliconado como um aditivo no processo 

reciclagem, a Novelprint oferece a recompra deste material de seus clientes pelo 

mesmo valor que realiza a venda às recicladoras. Tratou-se mais de um serviço 

visando fidelização do que uma oportunidade de ganhos econômicos, em que a 

retirada do liner filme é a eliminação de um problema para seus clientes que não mais 

precisam se preocupar na correta destinação do material. 

Segundo a empresa, as características do mercado impedem que este 

programa seja mais difundido, com poucas experiências realizadas, já que o liner dos 

rótulos da Novelprint não pode misturado a outros tipos de plásticos, nem mesmo 

outros tipos de polipropilenos, para garantir o maior valor na recompra. Como 

dificilmente as maiores empresas utilizam um único fornecedor de rótulos 

autoadesivos, utilizando também materiais com liner em papel glassine e, 

eventualmente, filme PET, a separação de liner filme BOPP acaba sendo entendida 
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como uma diminuição da eficácia do processo produtivo e os clientes da Novelprint 

não vêm vantagens em participar do programa de recompra. 

Desde o início do fornecimento à cervejaria Heineken, há cerca de três anos, 

houve um aumento no uso de liner em filme PET. Com isso a empresa buscou 

homologar parceiras recicladoras que realizassem o reprocessamento do filme PET. 

Diferentemente do BOPP, que tem uma cadeia de reciclagem estabelecida e 

mais ramificada, a cadeia de reciclagem do PET desenvolveu-se, sobretudo, 

utilizando equipamentos para reprocessar o PET utilizado em garrafas de bebidas 

como refrigerantes e água mineral, muito mais abundante no mercado12. Como o uso 

de filmes PET monomateriais é muito menor em relação às garrafas, até poucos anos 

atrás entendia-se que o filme PET não podia ser reciclado pela ausência de empresas 

com tais equipamentos. 

Isso mudou com o avanço da tecnologia na indústria de reciclagem, que passou 

a utilizar equipamentos mais versáteis que permitem reprocessar também as resinas 

PET transformadas em filmes. 

Da mesma forma que no processo do filme de BOPP, o silicone residual no 

filme PET utilizado como liner não é impedimento para a reciclagem, possibilitando 

que, atualmente, 100% dos filmes plásticos utilizados como liner possam ser 

reciclados. 

Com isso a empresa pode oferecer o mesmo serviço de recompra do liner PET 

para os clientes que utilizam materiais com este tipo de suporte, porém ainda não 

houve nenhuma transação dentro desta vertente do Programa de Reciclagem de 

Liner. 

 

                                            
12 As resinas PET apresentam diferenças químicas entre as que são utilizadas para sopro de garrafas 
de bebidas em geral e as que são utilizadas para confecção de filme. As extrusores do processo de 
reciclagem possuem roscas de específicas para cada um destes tipos de resinas. 
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5.5 Processos de inovação / Atributos dos produtos 

Dentro de sua estratégia e cultura de buscar inovações em produtos e 

processos, a Novelprint identificou no ano de 2005 uma importante oportunidade em 

um edital da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP13). 

A Novelprint (2011, p. 18) concorreu no edital da agência de fomento com um 

projeto para pesquisa e desenvolvimento para o uso de nanotecnologia em rótulos e 

componentes autoadesivos para o mercado internacional. O projeto foi aplicado em 

setembro de 2005, recebeu R$2,84 milhões de investimentos reembolsáveis da 

agência de fomento e teve seu desenvolvimento entre julho de 2006 e janeiro de 2008. 

Entre as características do projeto, realizado em parceria com Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo, estava a presença de uma pesquisadora 

doutora em química nas dependências da empresa, utilizando laboratórios montados 

na sede da Novelprint para seus estudos. Além de oferecer a estrutura, a contrapartida 

foi que a empresa pode contar com laboratórios avançados na sede da universidade, 

em uma estreita parceria entre a empresa e a academia. 

O estudo realizou pesquisa nos vários processos e áreas da Novelprint, e 

trouxe resultados como formulação de adesivos hot-melt contendo nanomaterial, 

incorporação de nanomaterial na cobertura de silicone, desenvolvimento de novo 

rótulo autoadesivo ultrafino para indústria cervejeira e projeto, desenvolvimento e 

dimensionamento de máquinas aplicadoras de rótulos. 

Como resultado deste projeto de inovação onze patentes foram depositadas no 

INPI e entre as principais aplicações implementadas pela empresa estão: 

a) novas propriedades em adesivos hot-melt e acrílicos; 

b) modificações no silicone; 

c) novas propriedades em tintas, primers e vernizes; 

                                            
13 FINEP, empresa pública atualmente vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/images/a-
finep/estatuto/12_04_2018_Estatuto.pdf>. Acesso em: 19 maio 2018. 
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d) desenvolvimento de materiais ultrafinos. 

O projeto com a FINEP trouxe ainda a expertise necessária para que a empresa 

ingressasse em um importante mercado para a indústria de autoadesivos que é o de 

bebidas frias. Até então a Novelprint não apresentava nenhum diferencial em seus 

produtos para esse mercado, mas, com o desenvolvimento de uma nova estrutura 

autoadesiva, chamada Ultrafina, a empresa pode, novamente, introduzir uma 

importante inovação no segmento. 

A Novelprint não obteve vantagens mercadológicas claras com os resultados 

deste projeto, como o início de fornecimento para algum novo cliente, aumento de 

market share em clientes atuais ou mesmo ganhos de margens em seus produtos. A 

empresa relata que houve ganhos indiretos através das melhorias de performance 

nos processos produtivos, sem, contudo, disponibilizar estes dados nas entrevistas e 

materiais cedidos para a pesquisa. Relata também que esses ganhos indiretos não 

resultaram em vantagens financeiras pois houve aumento de custos de matérias-

primas, uma vez que os nanomateriais possuem custo mais altos que os materiais 

regulares até então utilizados. 

5.6 Estrutura ultrafina 

A empresa apresenta este como o principal resultado do projeto FINEP. O uso 

de nanomateriais em seus adesivos e silicones possibilita que o material autoadesivo 

utilize frontais e liners mais finos mantendo as mesmas características das 

especificações usuais de produtos. 

Inicialmente foi possível introduzir uma importante redução de materiais, da 

ordem de 20% em relação ao produto tradicional. 

Conforme o quadro 08, trata-se de uma nova estrutura que, em comparação 

com a estrutura tradicional, utiliza menos materiais em quase todas as camadas do 

“sanduíche” autoadesivo. 
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Material Estrutura padrão Estrutura ultrafina 

Frontal filme BOPP 50µ filme BOPP 40µ 

Adesivo 12g/m² 5g/m² 

Silicone 2g/m² 2g/m² 

Liner filme BOPP 40µ filme BOPP 30µ 

Total (1) 104µ | 95g/m² 77µ | 70g/m² 

Quadro 08 - Comparativo entre as estruturas padrão e ultrafina com liner BOPP  

Fonte: Dados trabalhados pelo autor com base em documentos da empresa 

(1) gramatura do filme BOPP calculada com base na densidade média de 0,9 g/cm³ 

Apesar da redução de materiais, todas as especificações e características da 

estrutura ultrafina se mantiveram inalteradas, como loop tack, peel adhesion e high 

speed release14.  

Durante o processo de aplicação a grande vantagem do material ultrafino é 

possuir adesivo que contém em sua formulação um tipo de nanossílica, 

nanocompósito que traz importantes características. Inicialmente, na aplicação em 

garrafas de vidro, funde-se com a garrafa algumas horas após a aplicação, por 

possuírem composições químicas similares. Além disso, como possui baixa gramatura 

de adesivos, os rótulos podem ser retirados ou reposicionados logo após a aplicação 

com maior facilidade que outros tipos de adesivos, sem deixar resíduos e facilitando 

o reaproveitamento das garrafas quando ocorrem quaisquer tipos de falhas durante a 

aplicação. 

Já para áreas de marketing e vendas o ganho que este material trouxe, e por 

isso sua importância no mercado de bebidas frias, é que o uso do adesivo com 

nanomateriais, por fundir-se com o vidro da garrafa, oferece altíssima transparência 

após a aplicação e impede a soltura do rótulo quando a bebida é colocada em meio 

aquoso para gelar, prática comum neste tipo de mercado. Isso oferece duas 

características muito desejadas pelas empresas usuárias, que são o chamado no-

label-look, efeito em que, visualmente, a garrafa aparenta não possuir rótulo mas sim 

                                            
14 Essas especificações seguem métodos e standards determinados pela FINAT. Disponível em: 
<https://www.finat.com/knowledge/finat-test-methods>. Acesso em: 19 maio 2018. 



93 

impressão direta sobre vidro, e a não soltura do rótulo quando em meio aquoso com 

a consequente perda da identidade do produto. 

Importante dizer que a fusão do rótulo com a garrafa não impede o processo 

de reciclagem do vidro, já que este ocorre sempre a altíssimas temperaturas que 

derretem o filme plástico sem prejuízo ao reaproveitamento dos materiais. 

As primeiras empresas que utilizaram esta estrutura a introduziram em 

substituição ao papel com cola fria, caso da Yakult nos produtos Taffman-E e Hiline, 

ou em novos itens de mercado, casos da Cia. Müller de Bebidas e Missiato Bebidas, 

respectivamente com as linhas 51 Ice e Skarloff Ice. Com isso não há dados para 

compararmos a performance antes da introdução da estrutura ultrafina nestes 

produtos. 

5.6.1 Estrutura ultrafina em liner PET 

Em 2015 a Novelprint iniciou o fornecimento de rótulos para a Heineken Brasil, 

em sua linha de cervejas em embalagens long-neck. 

A cervejaria já possuía dois fornecedores homologados para este material, 

ambos através de importação. Tanto a Spears CO, vindo dos Estados Unidos, quanto 

a CCL Label, através do México, fornecem materiais com as mesmas especificações, 

de forma que a Heineken possa utilizar materiais de qualquer fornecedor sem ajustes 

de equipamento de aplicação. 

O processo de homologação contou com testes em duas fábricas, em 

Araraquara e Jacareí, ambas no estado de São Paulo. Os testes visavam tanto 

aprovar as condições técnicas de aplicação como o aspecto visual dos três rótulos 

(rótulo principal, verso e “pescoço” da garrafa). 

Devido à especificação da Heineken, a Novelprint passou a utilizar um material, 

até então, pouco usual em seus produtos, o liner em filme PET. Este tipo de filme se 

faz necessário quando a aplicação utiliza equipamentos de altíssima velocidade, no 

caso da Heineken na ordem de 60.000 unidades/hora. O uso de liner em outros 
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materiais (papel glassine e/ou filme BOPP) impossibilita aplicação com estas 

velocidades. 

Assim, a Novelprint iniciou o fornecimento respeitando a especificação 

solicitada pela Heineken, conforme o quadro 09. 

Material Estrutura padrão 

Frontal filme BOPP 50µ 

Adesivo 12g/m² 

Silicone 2g/m² 

Liner filme PET 23µ 

Total (1) (2) 87µ | 91g/m² 

Quadro 09 - Estrutura padrão da cervejaria Heineken  

Fonte: Dados trabalhados pelo autor com base em documentos da empresa 

(1) gramatura do filme BOPP calculada com base na densidade média de 0,9 g/cm3 

(2) gramatura do filme PET calculada com base na densidade média de 1,4 g/cm3 

Desde o início da negociação para fornecimento, a Novelprint apresentou à 

Heineken a possibilidade de utilizar sua estrutura ultrafina nos rótulos das cervejas, 

mantendo a utilização de liner PET. 

Encerrado o processo de homologação foi solicitado à equipe de 

desenvolvimento de embalagens da cervejaria a possibilidade de realizar testes com 

a estrutura ultrafina, que traria à Heineken vantagens econômicas diretas e indiretas. 

O quadro 10 compara a estrutura homologada pela Heineken com a proposta 

ultrafina da Novelprint. 

Material Estrutura padrão Estrutura ultrafina 

Frontal filme BOPP 50µ filme BOPP 40µ 

Adesivo 12g/m² 5g/m² 

Silicone 2g/m² 2g/m² 

Liner filme PET 23µ filme PET 12µ 

Total (1) (2) 87µ | 91g/m² 59µ | 60g/m² 

Quadro 10 - Comparativo entre as estruturas padrão e ultrafina com liner PET  

Fonte: Dados trabalhados pelo autor com base em documentos da empresa 
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(1) gramatura do filme BOPP calculada com base na densidade média de 0,9 g/cm3 

(2) gramatura do filme PET calculada com base na densidade média de 1,4 g/cm3 

Além de testes em máquina no momento de aplicação dos rótulos, a Heineken 

permitiu à Novelprint o uso desta estrutura ultrafina em um lote piloto de garrafas com 

rótulos aplicados. 

A Novelprint relatou que a estrutura ultrafina ainda está em processo de 

homologação pela Heineken na Holanda, sede da companhia, mas já foram testados 

os materiais do lote piloto com esta especificação e a mesma já foi aprovada pela 

equipe de desenvolvimento de embalagens no Brasil. 

Com o lote piloto rotulado foi possível mensurar várias características deste 

material, com evidentes ganhos em ecoeficiência com o uso da estrutura ultrafina. 

Como a especificação de diâmetro externo da bobina se manteve o mesmo, 

houve um aumento de 9.000 para 15.000 unidades nas bobinas dos rótulos principais 

da garrafa, que tem a maior dimensão. Este ganho, de aproximadamente 67% na 

quantidade numérica de material, pode ser traduzido em menores emissões na 

armazenagem, já que os rótulos ficam estocados em câmara fria, e menores custos e 

emissões no transporte, uma vez que a mesma área ocupada pelas bobinas 

armazena e transporta mais rótulos.  

Houve ainda ganhos operacionais no processo de rotulagem, com menor 

número de trocas de bobinas nos equipamentos, que possibilitariam até mesmo a 

redução do número de funcionários na linha de envase. 

A quantidade de resíduos gerado também apresentou uma importante redução, 

uma vez que, para a mesma quantidade de rótulos, o liner da estrutura ultrafina 

representa cerca de 50% menos PET. 

Estes cálculos dos ganhos de ecoeficiência foram realizados pelo autor deste 

trabalho. Infelizmente a Novelprint não realizou os estudos que corroborem e 
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evidenciem as vantagens relacionadas a ecoeficiência, informando que a cervejaria 

deverá providenciar tais estudos. 

5.7 Atributos de Sustentabilidade da empresa 

A Novelprint não possui uma área dedicada para os processos de 

sustentabilidade, com as poucas ações relacionadas ao tema ficando sob 

responsabilidade da área de qualidade e, em alguns casos, da área comercial da 

empresa. 

A empresa possui apenas uma política integrada de gestão ambiental e de 

saúde e segurança ocupacional. Nela a Novelprint afirma seus compromissos com a 

prevenção da poluição ambiental, uso correto dos recursos naturais, cumprimento dos 

requisitos legais relacionados aos aspectos ambientais, correta armazenagem de 

produtos químicos, coleta seletiva dos resíduos sólidos e efluentes industriais 

(NOVELPRINT, 2018). Tratam-se de iniciativas mínimas que, na prática, visam 

apenas cumprir a legislação vigente. 

Não há, contudo, ações ou trabalhos mais amplos de Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC), como eventuais práticas e ações que são objeto de verificação, 

por exemplo, em padrões de relatórios como o Global Reporting Initiative (GRI) ou em 

índices de sustentabilidade como o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) do 

GVCes/FGV-EAESP/B3. 

A empresa nunca construiu, por exemplo, sua matriz de materialidade, 

analisando quais temas em sustentabilidade lhe são mais pertinentes e impactantes. 

Tampouco apresenta ter informações claras sobre o entendimento de como os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) podem impactar no seu negócio ou 

torna-la mais competitiva. 

A empresa também não apresenta nenhuma ação em aspectos sociais. Ao 

redor da área em que a empresa está instalada atualmente existem uma favela e uma 

ocupação irregular, vizinhas de muro com a empresa. Nenhuma iniciativa com esses 

stakeholders é exercida. Já houve, inclusive, casos de incêndios nestas comunidades, 
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que colocaram em grande risco as instalações da Novelprint. Mesmo nestes casos, 

passado o momento de maior criticidade, em que a empresa não se negou a colaborar 

no combate ao fogo, nenhuma ação foi realizada visando o engajamento da 

comunidade. 

Não há, por fim, nenhum programa visando o envolvimento dos funcionários, 

como ações de voluntariado por exemplo. Mesmo internamente há apenas uma tímida 

área de recreação para os funcionários passarem algum tempo livre. 

5.8 Discussão dos resultados 

Este trabalho busca examinar a incorporação de sustentabilidade na agenda 

de inovação do segmento de rótulos autoadesivos no Brasil. Adicionalmente pretende 

explorar as seguintes perguntas adicionais: 

a) De que forma aspectos regulatórios afetam a agenda de sustentabilidade no 

segmento de rótulos autoadesivos no Brasil? 

b) De que forma o tema sustentabilidade é incorporado na estratégia do segmento 

de rótulos autoadesivos no Brasil? 

c) De que forma o tema sustentabilidade é demandado pelos clientes ao 

segmento de rótulos autoadesivos no Brasil? 

Para esta análise se colocou o caso estudado frente aos três modelos 

apresentados neste trabalho. 

Inicialmente, quando colocada à frente do modelo de Jay e Gerand percebe-se 

claramente que a empresa está ainda na primeira das três orientações, integrando 

modelos SRI para suas práticas de SOI. Por este modelo fica claro que inovações em 

produtos e em processos realizadas pela empresa estudada apresentam benefícios à 

sustentabilidade como um fato adicional, já que esses benefícios não eram o foco 

inicial. 

Tomando como exemplo a introdução do filme de BOPP utilizado como liner 

nos materiais autoadesivos é possível constatar que a inovação não ocorreu por uma 
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prática de sustentabilidade ou ainda por uma demanda de algum cliente mas tão 

somente para suprir a falta de uma matéria-prima. Passado o momento inicial, após a 

inovação estar implementada, foi possível estuda-la, descobrir e alavancar os 

benefícios sustentáveis do material, ocultos inicialmente.  

Neste exemplo é preciso lembrar que a adoção de um material que se mostrou, 

posteriormente, mais sustentável, ocorreu ainda em uma época em que os estudos 

em sustentabilidade eram incipientes no Brasil e, mesmo, em nível mundial. 

Certamente haverá na indústria de embalagens práticas similares em que inovações, 

quando estudadas à luz do tema da sustentabilidade, apresentem vantagens neste 

aspecto ocultas inicialmente. 

Esta análise inicial se faz importante pois em todos os exemplos de SOI da 

empresa estudados neste trabalho percebe-se esta característica do modelo de Jay e 

Gerand, em que a sustentabilidade não foi o principal foco dos processos, sendo que 

os benefícios estavam ocultos quando da implementação das mesmas. 

Adams et al. propuseram um modelo preliminar para estudar SOI, e os dados 

coletados revelam que a empresa integra as dimensões técnica / autônoma / insular. 

Todos os exemplos de SOI estudados estavam focados em produtos, suas 

orientações técnicas ocorreram em momentos pontuais da história da empresa.  

Novamente no exemplo do uso de filme BOPP como liner de materiais autoadesivos 

é possível perceber esta característica: foco em suprir ausência de matéria-prima de 

seus produtos, resolvendo apenas as questões técnicas inerentes ao novo material e 

o introduzindo junto aos seus clientes. 

O mesmo se verifica na introdução dos materiais ultrafinos, em que a inovação 

foi resultado de um projeto de nanotecnologia, realizado com início-meio-fim definidos 

e que não teve continuidade para a empresa.  Percebe-se, como apontam Adams et 

al. que o processo SOI foi pontual, que a cultura da sustentabilidade ainda não está 

difundida na empresa e o resultado foi apenas orientado internamente sem 

preocupações de impacto em um sistema socioeconômico amplo. 
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Contudo a análise mais ampla pode ser feita pela lente do modelo final proposto 

por Adams et al. No caso estudado percebe-se que a empresa apresenta elementos 

em sua administração e cultura do contexto de Otimização Operacional, em que se 

busca fazer mais com menos recursos. 

Como contexto inicial para uma empresa com processos SOI verifica-se que a 

Novelprint sempre buscou inovar utilizando as capabilidades já existentes, usou novas 

ferramentas e conhecimentos externo à empresa e utilizou os resultados destes 

processos para trazer a pauta da sustentabilidade internamente, mesmo que ainda de 

forma rasa e incipiente. 

Este contexto traz a ecoeficiência como principal motor de sustentabilidade nos 

processos SOI. Isso também é percebido nos exemplos apresentados neste trabalho. 

A empresa estudada trata seus processos SOI de forma interna, com foco na 

busca por eficiência operacional. As melhorias encontradas são incrementais e 

orientadas a uma única finalidade ou a resolução de um problema específico. Visam 

gerenciar adequadamente os resíduos e mirar a reciclagem mais eficaz. 

A empresa buscou agregar à sua cultura de inovação conhecimentos e 

aprendizados externos, em especial através dos projetos financiados por agências de 

fomento que trouxeram uma série de mudanças em produtos e processos internos. O 

exemplo mais importante trazido pela empresa é fruto deste processo de uso de 

conhecimento externo à empresa. Esse mesmo exemplo pode ser o motor de 

mudança cultural que a empresa necessita para que a otimização operacional seja 

plenamente alcançada na empresa. 

Quando analisados os demais contextos do modelo final de Adams et al. 

percebe-se uma vez mais que a empresa estudada ainda possui apenas elementos 

do primeiro deles. 

Mesmo que exista a cultura de inovação e que a empresa pense no lema “fazer 

melhor fazendo novas coisas”, e que até mesmo seus pares e concorrentes 
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reconheçam isso, na Novelprint não há uma cultura de sustentabilidade e, 

principalmente, de SOI estabelecida. 

O que se mostra um ponto ainda mais incoerente é o fato de que, apesar deste 

reconhecimento, a empresa não realize advocacy sobre o tema, buscando tornar-se 

referência dentro do segmento em SOI. 

As inovações ainda são muito focadas em produtos e processos, sem que os 

processos tenham o frame da sustentabilidade como foco inicial e principal do 

processo. 

A empresa ainda entende que os processos de inovação devem ser realizados 

de forma solitária. Não há adoção de novas plataformas e formatos de aprendizagem 

que possam fazer com que a estratégia de sustentabilidade se ramifique na empresa 

ou mesmo uma colaboração estreita com stakeholders neste sentido. 

Até mesmo a colaboração de clientes não é encarada como foco nos processos 

de inovação, uma vez que muitas das patentes depositadas pela empresa nunca 

produziram receitas operacionais, tendo sido apenas uma demanda interna da equipe 

de pesquisa e desenvolvimento. Não há ações de SSCM com clientes e fornecedores, 

e alguns de seus produtos, que tem fortes atributos de sustentabilidade, não são 

apresentados como tal. 

Como a empresa não encontra em suas características do contexto da 

Transformação Organizacional, certamente ainda não está dentro do contexto de 

Construção de Sistemas do modelo estudado. 

Não é possível identificar colaboração, processos co-criados, adoção de ideias 

de outros parceiros ou de novos paradigmas de negócios. A empresa não desenvolve 

nenhuma ação de engajamento com seus stakeholders externos, impossibilitando que 

esses processos de SOI sejam implementados, mesmo que a empresa tenha 

realizado importantes projetos junto a agências de fomento com apoio de 

universidades. 
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Com essas análises se percebe que os atributos de sustentabilidade ainda não 

são incorporados na agenda de inovação do segmento de rótulos autoadesivos no 

Brasil. 

Isso pode parecer um contrassenso, uma vez que: 

a) redução e reutilização de materiais, recicláveis sempre que possível, são uma 

característica básica deste setor; 

b) quando se inova com uma lógica convencional já se considera ao menos a 

redução de materiais; 

c) grande número de clientes de materiais autoadesivos possui metas de 

sustentabilidade específicas para embalagens, com redução de emissões, 

menos uso de materiais e uso circular; 

d) Está em vigor uma legislação que impõe pesados desafios de redução de 

geração de resíduos às empresas em geral, sobretudo às empresas do setor 

de embalagens 

Mesmo que a redução de materiais seja um dos objetivos de inovação no setor, 

foram identificados na empresa dois grupos de produtos inovadores com ganhos 

socioambientais explícitos em que a simples redução de materiais não foi a única 

lógica de trabalho. 

Inicialmente, nos materiais com nanocompósitos, os atributos de 

sustentabilidade não são explorados pela empresa, somente os aspectos técnicos, 

não relacionados à sustentabilidade, são destacados. 

Caso efetivamente a cervejaria Heineken passe a utilizar a estrutura ultrafina 

que estes materiais possibilitam, será a própria cervejaria quem realizará estudos de 

ecoeficiência e de redução de impactos ambientais dos rótulos, visando a defesa 

interna dos mesmos. A empresa estudada não realizou estes estudos, apresentando 

apenas as vantagens técnicas em relação aos materiais tradicionais e atualmente 

utilizados, como foco em melhor performance operacional.  
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Já a introdução do filme de BOPP como liner dos materiais autoadesivos, 

mesmo não tendo sido o objetivo do processo de inovação, abre espaço para a 

reciclagem de um resíduo do produto até então não realizada no ambiente produtivo. 

Ao chegar ao mercado o liner BOPP substituiu o papel glassine, material com 

processo de reciclagem inviável economicamente. A empresa, inclusive, indica ter 

sido a pioneira em nível global a propor uma alternativa a um material não reciclável, 

tendo sido reconhecida por isto em evento mundial do setor e constituiu um programa 

de recompra do liner de seus clientes, que trazem vantagens econômicas em relação 

às demais formas de destinação final deste resíduo. Contudo essa reciclagem não 

ocorre além dos scraps industriais. 

Um dos motivos apontados pela empresa é a inviabilidade, para seus clientes, 

em separar o liner dos materiais fornecidos por ela do liner de materiais fornecidos 

por empresas concorrentes, já que quase nunca a Novelprint é fornecedora exclusiva 

de seus clientes finais e estes são de materiais diferentes (BOPP na Novelprint e papel 

ou filme PET nos concorrentes). Mas a reciclagem do liner não ocorre mesmo em 

clientes em que a empresa é fornecedora exclusiva, caso da Yakult, que possui outros 

tipos de resíduos e scraps e opta por realizar a destinação de todos os tipos de 

plásticos de forma unificada, não realizando a separação do liner BOPP para retorno 

através do programa de reciclagem de liner da Novelprint. 

Estes pontos fornecem informações e subsídios para afirmar e compreender 

porque a sustentabilidade ainda não faz parte da agenda de inovação do segmento 

de autoadesivos, em especial nas empresas convertedoras nesta cadeia. Talvez 

possamos ir além e dizer que a sustentabilidade não faz parte da estratégia global 

destas indústrias, não apenas no que se refere a aspectos de inovação, que não está 

presente neste elo da cadeia. 

A empresa estudada aponta aspectos regulatórios mínimos, como realizar 

tratamento de efluentes, como sendo as suas ações de sustentabilidade. Mesmo 

neste caso, sendo uma fabricante de produtos com claras vantagens de 

sustentabilidade, a empresa não incorpora o tema à sua estratégia de negócios e nem 

mesmo efetua a devida exploração comercial como forma de buscar diferenciação em 

um segmento extremamente concorrido. 
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Mesmo não sendo o foco do estudo, durante a etapa de entendimento e análise 

do segmento de rótulos autoadesivos, foram verificadas nas informações públicas das 

empresas concorrentes da Novelprint, em geral nos sites de empresas de conversão 

de rótulos autoadesivos, e através das entrevistas semi-estruturadas com 

profissionais do setor, quais eram as abordagens relacionadas ao tema da 

sustentabilidade. Em geral não houve um destaque que trouxesse informações 

relevantes neste aspecto. Da mesma forma que na empresa estudada, em seus 

concorrentes não foram identificados, por exemplo, relatórios ou existência de 

departamento responsável pelas políticas e estratégias de sustentabilidade que 

pudesse ser um contraponto aos observado na Novelprint. 

Percebe-se, claramente, que o tema da sustentabilidade ainda não está 

incorporado na agenda deste segmento. 

Ajuda a explicar esta inexistência a forma como o tema sustentabilidade é 

demandado pelos clientes ao segmento de rótulos autoadesivos no Brasil. Os dois 

exemplos de SOI estudados neste trabalho foram iniciativas da empresa e não uma 

demanda de um cliente usuário. 

Isso pode ser explicado devido ao menor impacto que os rótulos autoadesivos 

têm frente aos demais componentes das embalagens que decora. Tomemos como 

exemplo um frasco plástico de shampoo, com peso médio entre 40g e 50g (para 400ml 

de produto). Deste peso total da embalagem cerca de apenas 1% é o peso do rótulo. 

Mesmo sendo um pequeno componente das embalagens do produto, quaisquer 

iniciativas que possam auxiliar na redução de materiais seriam louváveis nesta cadeia, 

porém ainda não temos visto isso acontecendo com estes produtos. 

No caso da estrutura ultrafina, a cervejaria Heineken Brasil incorporou 

recentemente à sua estratégia metas ambiciosas de redução de emissões 

relacionadas às suas embalagens, desde a fabricação passando por transporte, 

armazenagem e no momento de consumo. Novamente, mesmo que os rótulos sejam 

um pequeno componente das embalagens da garrafa a introdução de rótulos com 

materiais ultrafinos auxiliariam no cumprimento desta meta para a cervejaria, mas, 

ainda assim, não houve esta solicitação por parte do cliente. 
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A empresa estudada também apontou que nunca recebeu, de nenhum de seus 

outros clientes, qualquer solicitação que contemplasse o uso de materiais que 

apresentem indicadores mais sustentáveis que outros similares, denotando a 

ausência de demandas neste aspecto. Não houve acesso aos clientes da empresa e, 

por isso, não foi possível verificar este aspecto, mas, visto pelo lado do convertedor e 

também pelas informações coletadas durante as entrevistas para a análise setorial, 

essa demanda é inexistente. 

Isso também colabora para um dos questionamentos adicionais, já que é 

possível verificar, através dos exemplos de SOI apresentados pela empresa e 

estudados por este trabalho, que as pressões regulatórias ainda não se fizeram notar 

neste segmento da indústria de embalagens. 

A chamada economia circular, em parte uma das propostas da PRNS, não é 

parte da estratégia destas empresas. Mesmo que a PNRS aponte a 

corresponsabilidade dos fabricantes na correta destinação final de seus respectivos 

produtos, esta responsabilidade acaba sendo muito maior no recipiente primário 

(frasco plástico, garrafas de vidro, etc.) do que no elemento de decoração, no caso o 

rótulo autoadesivo. Novamente isso mostra que a indústria usuária não demonstra 

preocupar-se com este elemento de seu portfólio de embalagens, mesmo que os 

rótulos autoadesivos tragam um importante passivo operacional que é o liner após a 

aplicação, independente do material utilizado (papel glassine, filmes PET ou BOPP). 

Este material costumeiramente é descartado juntamente com outros mas, ainda 

assim, não é foco de atenção por parte dos usuários.  

6 CONCLUSÕES 

A Novelprint tem na sua estrutura um formato único no setor de embalagens no 

Brasil, ao integrar em sua estrutura uma parte importante da cadeia de fornecimento 

do seu produto principal.  

Competindo com importantes players internacionais e nacionais, com portes 

similares ou maiores que o seu, integra um segmento com grande número de 

concorrentes focados no processo de conversão. Contudo, como já apresentado, no 
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segmento de autoadesivos os processos de inovação ocorrem quase que totalmente 

na etapa anterior da cadeia, ou seja, ainda na etapa de laminação dos produtos 

autoadesivos. É nessa etapa que as empresas de laminação apresentam, 

principalmente, novos materiais componentes do laminado autoadesivo. Também 

empresas de equipamentos e processos de conversão, em especial fabricantes de 

equipamentos de impressão e corte, oferecem constantes evoluções ou inovações 

neste segmento, que são utilizadas pelas empresas de conversão em seus parques 

fabris. 

Por integrar todas estas etapas, tendo inclusive equipamentos de impressão 

adaptados internamente para as mais diversas necessidades, e também por não 

haver similaridade nesta característica em nenhuma empresa conhecida no exterior, 

a empresa se torna única para análise. 

6.1 Resposta ao problema de pesquisa 

Este trabalho se baseia centralmente em pesquisar como se dá a 

incorporação de sustentabilidade na agenda de inovação do segmento de 

rótulos autoadesivos no Brasil, utilizando como apoio nesta investigação as 

seguintes perguntas específicas: 

a) De que forma aspectos regulatórios afetam a agenda de sustentabilidade no 

segmento de rótulos autoadesivos no Brasil? 

b) De que forma o tema sustentabilidade é incorporado na estratégia do segmento 

de rótulos autoadesivos no Brasil? 

c) De que forma o tema sustentabilidade é demandado pelos clientes ao 

segmento de rótulos autoadesivos no Brasil? 

Apesar de identificar outros modelos buscar examinar a relação entre 

sustentabilidade e inovação a partir do conceito final de Sustainability-Oriented 

Innovation (SOI) de Adams et al. (2015) através do estudo de caso da Novelprint. 

Ao realizar a análise dos resultados apresentados no item 5.8 se torna possível 

uma resposta clara para os questionamentos propostos e que justificam este trabalho: 
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a) Atualmente, no Brasil, não há atributos de sustentabilidade na agenda de 

inovação da indústria de autoadesivos no Brasil; 

b) As indústrias deste segmento, mesmo que tenham ciência das pressões e 

responsabilidades inerentes, ainda não consideram os aspectos regulatórios 

como direcionadores de suas práticas de sustentabilidade, até porque: 

c) As práticas de sustentabilidade ainda não estão implementadas nesta indústria, 

já que estas não puderam ser encontradas de forma estruturada no segmento; 

d) Isso pode ser explicado pois ainda não se veem claras demandas, por parte 

das empresas usuárias, de atributos de sustentabilidade em produtos e 

serviços na cadeia de autoadesivos. 

Em relação às demandas se torna importante uma ressalva que é o fato da 

Novelprint ter em suas vendas menos de 5% para os segmentos de alimentos e HPC, 

historicamente os que mais rapidamente assumem e implementam diretrizes 

sustentáveis em suas cadeias de fornecimento. Já os segmentos de maiores vendas 

da empresa não têm essa característica, mesmo o de bebidas, de serem primazes 

neste sentido. Isso pode explicar os resultados uma vez que a análise foi feita baseada 

no estudo deste caso específico. 

Já quando analisamos, no aspecto da regulação, essa desconexão entre 

pressões regulatórias e ações da indústria é possível verificar que nem mesmo as 

fabricantes nacionais de materiais autoadesivos, etapa da cadeia em que usualmente 

se encontram as inovações em materiais neste segmento, tem essa preocupação. A 

ínfima importância dos rótulos autoadesivos na composição total da embalagem pode 

ser uma explicação, mas ainda assim é notório que isso ocorra.  

Já no modelo final de Adams et. al a Novelprint já atende ou se pode identificar 

algumas características. 

Trabalha os conceitos de inovação no interior da empresa, com menor foco nas 

necessidades dos clientes tornando o resultado da sustentabilidade apenas como 

uma redução nos danos e desperdícios de produção através dos resultados e modelos 

de negócios existentes. Mas se concentrando apenas em melhorias incrementais 

visando uma única finalidade ou problema, que buscam reduzir impactos e uso de 
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recursos e levar à reciclagem mas sem buscar novas ferramentas de análise ou 

alternativas de design sustentáveis. 

A Novelprint já fez uso de conhecimento externo mas não obteve, com isso, o 

conhecimento necessário para identificar e acessar conceitos e aprendizados 

relevantes para deixar de lado os conhecimentos existentes que contradigam os 

princípios de sustentabilidade. 

E, embora seja inegável a capacidade de inovação da empresa, o modelo diz 

ser necessária a mobilização de capacidades existentes para inovação, integrando 

inovação para sustentabilidade na cultura da empresa. Isso mostra que a empresa é 

parcialmente incluída neste modelo, o primeiro em relação à teoria SOI estudada. 

Como análise final, os resultados deste trabalho apresentam uma clara 

oportunidade para a empresa estudada. 

Reconhecida pelo setor e segmento em que atua como uma empresa 

inovadora, com produtos que efetivamente apresentam vantagens sustentáveis, 

player de importância em um mercado ainda incipiente para estes temas, a Novelprint 

pode, através da adoção de estratégias de sustentabilidade, aumentar sobremaneira 

sua competitividade no mercado. 

Se atualmente, sem qualquer estratégia implementada, é certo apontá-la como 

uma empresa próxima ao contexto de Otimização Operacional do modelo final de 

Adams et al. para processos SOI, trazer o tema da sustentabilidade para a macro 

estratégia da Novelprint poderá trazer destaques ainda maiores, que poderão se 

traduzir em novos negócios e/ou mercados. 

A própria empresa deveria buscar um reconhecimento de que seus inovadores 

produtos e serviços estão na orientação SII no modelo de Jay e Gerand, ou seja, que 

não possuem atributos de sustentabilidade ao acaso, como um ‘efeito colateral’ do 

processo de inovação, mas sim foram desenvolvidos com esta visão. 
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Também na análise de Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) a empresa 

pode avançar nos estágios de sustentabilidade como driver para inovação, 

entendendo compliance como uma oportunidade de negócios, atuando proativamente 

na oferta de soluções mais sustentáveis para a sua cadeia de produtos e propondo 

modelos de negócios mais estruturados, como por exemplo no avanço do modelo do 

Programa de Reciclagem de Liner. 

Isso tudo apesar de não possuir, atualmente, nem mesmo o primeiro estágio 

de compliance, já que ainda se encontra em processo de recuperação judicial. Os 

autores afirmam que, para avançar nos estágios de sustentabilidade como driver para 

inovação, a empresa deveria buscar as exigências mais rigorosas e amplas, o que 

não pode ser entendido em uma empresa que se vê em dificuldades de atendimento 

às legislações e práticas financeiras. 

A despeito dos compromissos macros do setor de embalagens, das pressões 

crescentes por parte das empresas usuárias de autoadesivos e de legislações como 

a PNRS a Novelprint não está atenta às oportunidades que estão se apresentando. 

Atuando em um segmento com forte ambiente de competição, porém com pressões 

ainda menores que outros itens de embalagens, a empresa está e uma janela de 

oportunidade, ainda com tempo de usar SOI frente aos seus competidores. E um 

passo à frente dos mesmo por já ter em seu histórico processos de SOI estruturados 

e documentados. 

Podemos encarar a empresa de duas formas: é possível vermos uma empresa 

que não tem estratégias claras de sustentabilidade e que, olhando apenas para 

dentro, não adota práticas modernas de inovações, engajamento extra-company com 

seus principais stakeholders, envolvimento dos seus funcionários e não externaliza os 

principais benefícios de seus produtos e serviços, nem mesmo a seus clientes. 

Mas também podemos ver uma empresa que tem uma grande oportunidade 

em suas mãos e que com algumas ações, por vezes até mesmo simples, poderá obter 

importantes resultados para todas as partes interessadas no seu negócio.  



109 

O que todos querem, academia e sociedade em geral, é que cada vez mais 

empresas adotem essas práticas, portanto se vê como melhor alternativa o copo meio 

cheio. 

Trata-se de uma decisão estratégica, que pode ser adotada com baixos 

investimentos iniciais e que poderá ser um momento divisor na já rica história de 

inovações da empresa. É uma oportunidade de evolução na sua cultura de inovações, 

levando-a não só para os demais contextos do modelo SOI de Adams et al. mas, 

sobretudo, para um modelo de negócios mais moderno e atual, garantindo sua 

perenidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor. 

6.2 Análise final, limitações e recomendações para pesquisas futuras 

O estudo da Novelprint é interessante e traz contribuições aos modelos, em 

especial ao modelo final de Adams et. al ao estudar uma empresa que tem em seus 

produtos e serviços casos de SOI mas que, na realidade, não trata os temas da 

sustentabilidade de forma estruturada em sua estratégia corporativa. 

Como analisar uma empresa que não “faz sustentabilidade no dia-a-dia” à luz 

de modelos em que essa premissa é inerente? Como uma empresa que não tem 

práticas estruturadas de sustentabilidade e nunca adotou políticas específicas neste 

sentido pode ter tido processos de inovação de grande impacto em resultados 

sustentáveis? 

Essa pode ser uma contribuição aos modelos e pode ser ainda uma nova 

possibilidade de estudos futuros. Essa análise é interessante não apenas quando 

relacionado às teorias e literaturas SOI mas em temas gerais de sustentabilidade, 

aspectos práticas e gerenciais. 

As análises para responder ao problema de pesquisa trazem ainda outros 

questionamentos, que não puderam ser claramente respondidos e podem ser temas 

para futuras investigações. 
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Por tratar-se de um estudo de caso único, uma importante limitação deste 

trabalho foi analisar somente a Novelprint, mesmo que essa tenha características 

únicas dentro do segmento. Através de um estudo de caso múltiplo seria possível 

entender se o que vimos na empresa estudada retrata o segmento ou é apenas um 

registro desta pelas suas particularidades, história e cultura operacional. 

Além disso, mais do que apenas estudar outros convertedores, há uma clara 

oportunidade para trabalhos futuros que estudem também empresas de outros elos 

da cadeia, em especial empresas de laminação de materiais, já que estas são as 

empresas que geralmente apresentam inovações neste segmento como visto neste 

trabalho. 

Com base nesta pesquisa hipotética seria possível, por exemplo, analisar 

algumas questões que surgiram neste trabalho mas que não puderam ser 

respondidas, como: 

a) Quais são as vantagens e desvantagens do modelo de negócios verticalizado 

da Novelprint, uma vez que a empresa é a única em seu segmento com tal 

modelo e está em processo final de uma recuperação judicial para equalizar 

suas finanças? 

b) Se a empresa aponta não haver aumento de market share ou margem com a 

introdução, por exemplo, das estruturas ultrafinas, porque a Novelprint continua 

a fazer pesquisa e desenvolvimento? 

Como os autores apontam, sendo o conceito de SOI ainda um tema novo dentro 

das discussões de sustentabilidade, sugere-se ainda o mesmo estudo em algum 

espaço de tempo futuro, de modo a que a teoria acerca do tema possa ter mais 

contribuições acadêmicas e novos modelos de pensamento. 
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