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RESUMO
Após o grande crescimento populacional e econômico do último século, o ecossistema
necessita de um novo modelo para utilização dos recursos naturais. O alto consumo do plástico,
uma má gestão dos resíduos sólidos, além de outros fatores adicionais, acarretam um dano
constante ao meio ambiente. A essência deste estudo é avaliar os fatores determinantes para a
adoção de resina reciclada de polietileno de alta densidade pelas empresas brasileiras. Com esse
trabalho percebe-se a necessidade de políticas públicas que colaborem para um melhor
aproveitamento dos resíduos sólidos, e, principalmente, fomentem a reciclagem, com ações
governamentais, tais como incentivos fiscais, o auxílio para investimentos e uma melhoria na
coleta seletiva. O estudo aborda ainda o papel do brand owner e do cidadão. Uma contribuição
referente ao meio acadêmico também é relacionada, visto que não existem estudos nos quais
sejam abordados os fatores determinantes para adoção de resina reciclada. Os estudos
disponíveis no meio acadêmico estão voltados para a reciclagem de papel, vidro e,
principalmente, lata de alumínio. Hoje o plástico, é o material mais presente no mercado de
embalagens, e, como um grande causador do impacto ambiental, deverá desempenhar um papel
de destaque na reciclagem. O aumento do consumo da reciclagem do resíduo sólido gerado por
plásticos deverá ser um dos motores para uma nova revolução industrial, onde a economia
estará cada vez mais alinhada ao meio ambiente. Convém reforçar também que neste estudo
mostra que a reciclagem não é a salvação do problema do plástico, e sim um auxílio na
resolução final. A prioridade das grandes marcas está na redução do impacto nos quais os
produtos destas causam no meio ambiente, com relação ao plástico, o foco não está só na
eliminação e substituição deste, mas principalmente pela redução da sua utilização, como
também o incremento da resina reciclada nas embalagens. O estudo aborda temas como
economia circular, sustentabilidade, aspectos técnicos da reciclagem e de resina, além de como
esse procedimento e material agregam valor a um produto. Para a esta pesquisa foi utilizado o
método qualitativo, onde o foco é concentrado em entrevistas semiestruturadas com executivos
do setor e ativistas. Como resultados, os fatores determinantes para a adoção de resina reciclada
identificados são incentivos fiscais, qualidade da resiuna reciclada, disponibilidade de sucatas,
flexibilização de especificações dos produtos dos clientes finais e educação da sociedade.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Resinas termoplásticas. Embalagens plásticas. Plástico pósconsumo. Reciclagem. Criação de valor.

ABSTRACT
After the last century's significant population and economic growth, the ecosystem
needs a new model for using natural resources. The high consumption of plastic and poor
management of solid waste, in addition to other factors, cause constant environmental damage.
This study assesses the determining factors for adopting recycled high-density polyethylene
resin by Brazilian companies. With this work, we can see the need for public policies that
collaborate for better use of solid waste and, mainly, promote recycling with governmental
actions, such as tax incentives, aid for investments, and an improvement in the selective
collection. The study also addresses the role of the brand owner and the citizen. A contribution
to the academic environment is also related since no studies address the determining factors for
adopting recycled resin. The studies available in the academic climate focused on recycling
paper, glass, and, mainly, aluminum cans. Today, plastic is the most present material in the
packaging market, and, as a significant cause of environmental impact, it should play a
prominent role in recycling. The increase in the consumption of recycling solid waste generated
by plastics should be one of the engines for a new industrial revolution, where the economy
will be increasingly aligned with the environment. It is also worth emphasizing that this study
shows that recycling is not the salvation of the plastic problem but aids in the final resolution.
The priority of major brands is to reduce the impact that their products have on the environment.
In relation to plastic, the focus is not only on eliminating and replacing it but mainly on reducing
its use and increasing resin recycled in packaging. The study addresses topics such as circular
economy, sustainability, technical aspects of recycling and resin, and how this procedure and
material add value to a product. For this research, the qualitative method was used, focusing on
semi-structured interviews with industry executives and activists. As a result, the determining
factors for adopting recycled resin are tax incentives, quality of recycled resin, availability of
scrap, the flexibility of product specifications for end customers, and education of society.
Keywords: Sustainability. Thermoplastic resins. Plastic packages. Post-consumer plastic.
Recycling. Value creation.
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1

INTRODUÇÃO
A preservação do ecossistema é um tema muito abordado na era moderna. O capitalismo

é o sistema econômico que mais desenvolveu as forças produtivas da humanidade e mais
estimulou o crescimento da economia e da população. Mas, ao mesmo tempo, se transformou
no sistema com um grande impacto negativo no meio ambiente e com maiores efeitos
destrutivos sobre o capital natural do planeta (IBGE, 2015). Acontece que, embora o início do
desenvolvimento industrial tenha quase três séculos, foi somente nas duas últimas décadas do
século XX que o volume físico da produção industrial no mundo cresceu espetacularmente,
considerando-se que na segunda metade do século XX foram empregados mais recursos
naturais na produção de bens do que em toda a história anterior da humanidade (DIAS, 2017).
Posto isso, é sabido que o meio ambiente necessita de um novo modelo de gestão, no qual os
recursos naturais sejam utilizados de forma eficaz, não somente para a atividade atual, mas
também para perpetuar a humanidade.
De acordo com Dias (2017), um dos problemas mais visíveis causados pela
industrialização é a destinação dos resíduos de qualquer tipo que sobram do processo produtivo
e afetam o meio ambiente e a saúde humana. Os resíduos são gerados pela população, entretanto
a maior quantidade de resíduos são produzidos no processo de fabricação de um dado produto .
O desenvolvimento industrial é necessário e constante, assim como o crescimento da população
e a exploração dos recursos naturais. Com isso o tema sustentabilidade ganha força na sociedade.
Um dos maiores vilões dos impactos ambientais são os resíduos sólidos . De acordo com
a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), são resíduos nos estados sólido e
semissólido que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial,
agrícola, de serviços e de varrição (ABNT, 2004). Adicionalmente, Braseco (2014) define
resíduo como tudo aquilo que pode retornar à cadeia produtiva com tecnologias existentes e
economicamente viáveis - papéis, plásticos, metais, tubos, filmes, vidros, fibras , desde que não
contaminados com substâncias tóxicas.
Desde sua origem, no início do século XX, o plástico transforma o mundo com impactos
sociais, ambientais e econômicos. Inicialmente originário exclusivamente do petróleo, esse
material sintético é dividido em dois grupos: os termofixos (poliéster) e os termoplásticos. No
grupo dos termoplásticos, que detém 99% do mercado, existem diversos tipos de resinas, as
mais comuns são o polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade
(PEBD), polipropilenos (PP), tereftalato de polietileno (PET) e o cloreto de polivinila (PVC),
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estes concentram cerca de 65% do volume produzido de termoplásticos (NUNES; SANTOS,
2013).
No mundo, de acordo com a OECD (2018), de 1950 a 2015 a produção de resinas
plásticas alcançou um volume de 8,3 bilhões de toneladas no ano de 2015. De acordo com a
Plastics Europe (2013), apenas na Europa existem 62 mil empresas de embalagens plásticas, as
quais geram 1,4 milhões de empregos e contribuem com mais de 26 bilhões de euros em
impostos. No Brasil, a indústria dos plásticos tem uma representatividade significativa, que,
segundo a Associação Brasileira da Indústria do plástico (ABIPLAST; PERFIL, 2017), gerou
em 2016, quase 66 bilhões de reais em faturamento, por meio de mais de 11 mil empresas, com
310 mil empregos diretos.
É inimaginável conviver sem os plásticos. De acordo com um estudo publicado no
Plastics Market Situation Report (WRAP, 2016), devido ao seu peso leve e a facilidade de
transformação em diferentes formas, a resina plástica tem um importante papel na economia
mundial. O plástico está presente em nosso dia-a-dia, encontramos as resinas termoplásticas em
muitos produtos, desde foguetes espaciais, celulares, automóveis, construção civil, agricultura,
eletrodomésticos, embalagens para frutas, alimentos e bebidas. O uso mais comum dos plásticos
é nas embalagens, que detêm 39,4% do consumo de resinas termoplásticas.
Apesar dos diversos benefícios que o uso de embalagens apresenta, tais como proteger
seus produtos e agregar valor à marca, estas contribuem para o uso insustentável dos recursos
naturais e aumento do lixo urbano. Os plásticos, assim como outros materiais, tais como metal,
vidro e papel, impactam o meio ambiente de forma negativa. São milhares de toneladas de
plásticos nos oceanos, florestas e centros urbanos. De acordo com a Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) são mais de 6,3 bilhões de toneladas resíduos sólidos
de plásticos em todo o mundo. Este dano ao ecossistema reflete uma perda para a economia
mundial de 13 bilhões de dólares (UNEP, 2014), por ano, decorrente de impactos no turismo,
na fauna e na flora.
No Brasil, no ano de 2016, a reciclagem total de resinas termoplásticas chegou a 7,8%,
em comparação ao volume total de resina virgem produzida, de acordo com a ABIPLAST
(PERFIL, 2017). Os impactos ambientais ocasionados pelos resíduos sólidos, originários dos
plásticos, necessitam de melhorias profundas. Em países como a Alemanha, Espanha, Itália e
no Reino Unido, a reciclagem está em plena evolução, e segundo a OECD (2018), na Europa a
reciclagem de termoplásticos chegou próximo aos 50%. O sucesso destas operações reforça o
potencial na utilização de resinas recicladas no processo produtivo, sem alterar o desempenho
dos produtos.
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Existem diversos estudos a respeito de reciclagem, entretanto estão focados
principalmente em alumínio e papelão. Em relação aos plásticos, são comuns estudos focados
na resina PET, que está com maior incidência em embalagens para bebidas e óleos comestíveis.
Referentemente à reciclagem de PET, os autores Formigoni e Rodrigues (2009), destacam a
logística reversa para este tipo de embalagem. Um outro tema é o tratamento em resíduos
sólidos. Existem alguns trabalhos focados em cidades inteligentes, as quais buscam um melhor
aproveitamento dos resíduos sólidos (YIGITCANLAR, 2018). Já Ferreira e Souza (2008) têm
como foco a reciclagem de plástico pós-consumo, mas este com enfoque na utilização destas
resinas em mangueiras plásticas. Identificamos diversos estudos, de autores como Cruz et al.
(2008), voltados para resina de PEAD, porém não focados nas necessidades especificas da
reciclagem desse polímero. Desta forma, o presente estudo deverá entender quais são os fatores
fundamentais para o aumento consumo de resina reciclada de PEAD no Brasil. Convém
destacar ainda a relevância da comunicação ao consumidor referente à reciclabilidade dos
produtos, tema abordado por Rodrigues e Scherdien (2013).
Buscando compreender quais são os fatores determinantes no aumento do consumo de
resina reciclada de polietileno de alta densidade, este trabalho faz uma análise qualitativa de
agentes envolvidos não apenas na implementação da utilização da resina, mas também de
agentes efetivos na linha de frente da captação da sucata com a qualidade necessária para este
processo, e as concessões necessárias para utilização do material pelos fabricantes de produtos,
além da tecnologia disponível e os papeis de governantes e cidadãos. Assim, trata-se de uma
pesquisa qualitativa, sugerida por Creswell (2010).
O estudo está estruturado da seguinte forma: além desta introdução, (2) uma base teórica
que compreende os aspectos técnicos relacionados à resina reciclada e ao polietileno, o tema do
valor compreendido pelo consumidor e as dimensões competitivas da sustentabilidade. Na
sequência, é apresentada (3) a metodologia onde será discutida a etapa qualitativa. Expõe-se a
(4) análise de dados e a discussão dos resultados encontrados por meio de entrevistas realizadas
com os principais atores do projeto. Por fim se exibe a (5) conclusão do trabalho. Ressalta-se
que, por uma razão de confidencialidade, os dados dos entrevistados foram omitidos.
Dessa forma, o objetivo desta dissertação é responder à pergunta: Quais são os fatores
determinantes da adoção de resina reciclada de polietileno pelas empresas no Brasil?
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2

BASE TEÓRICA
Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos teóricos utilizados neste estudo,

para assim entender quais são os fatores determinantes para a adoção de resina reciclada de
polietileno pelas empresas no Brasil. Para a implementação de um produto se faz necessário
entender alguns conceitos de sustentabilidade. Por conta disso é preciso compreender alguns
princípios de sustentabilidade e economia circular, onde o desenvolvimento sustentável deverá
ser o ponto relevante. Para avaliar a cadeia completa de resina reciclada, deverão ser explorados
os diferentes tipos de reciclagem e os requisitos do processo de fabricação. Com o objetivo de
complementar o estudo, é importante verificar a Política Nacional de Resíduo Sólido (PNRS),
pois é a legislação vigente no Brasil. Por fim serão apresentados conceitos de criação de valor,
importantes para se entender a importância de uma comunicação efetiva com o consumidor e,
assim, não só criar um novo segmento, mas também implementar novos conceitos na sociedade.
2.1 SUSTENTABILIDADE
Para compreender o termo sustentabilidade, o ponto de partida está no entendimento da
expressão desenvolvimento sustentável, definido no relatório da Comissão Mundial Sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, como sendo a capacidade de satisfazer as necessidades presentes,
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades
(BRUNDTLAND, 1987). Além disso, conforme Winteric (2019 apud VADAKKEPATT et al.,
2021, p.63) sustentabilidade é como um conjunto de ideias, atitudes, intenções e
comportamentos que envolvem a consideração estratégica de recursos econômicos, ambientais
e sociais para alcançar o sucesso das gerações atuais e futuras.
A sustentabilidade está presente em todos os âmbitos, desde a convivência social, na
economia, na indústria e na utilização de tecnologias. Para Portney (2015), a sustentabilidade,
em sua essência, é um conceito que se concentra na condição do ambiente biofísico da terra,
particularmente no que diz respeito ao uso e esgotamento dos recursos naturais. Freitas (2019)
define que a sustentabilidade, de forma sintética, consiste em assegurar, de forma inédita, as
condições propícias ao bem-estar físico e psíquico no presente, sem empobrecer e inviabilizar
o bem-estar no amanhã.
O consumo em excesso é o causador do desequilíbrio entre a geração de recursos e sua
utilização e, por fim, a renovação. Os impactos ao meio ambiente são um reflexo da mudança
gerada pela humanidade, com evolução tecnológica e globalização. O surgimento do conceito
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de sustentabilidade remonta à emergência da sociedade industrial, quando se iniciou o uso
intensivo de energia fóssil, a superexploração dos recursos naturais e o uso do ar, água e solo
como depósito de dejetos (ESPINOSA, 1993). De acordo com Bossel (1998) , a sociedade e o
meio ambiente sofrem mudanças contínuas; as tecnologias, as culturas, os valores e as
aspirações se modificam constantemente; e uma sociedade sustentável deve permitir e sustentar
essas modificações. Entretanto, o resultado dessa constante de adaptação do sistema não pode
ser previsto, pois é consequência de um processo evolucionário (BELLEN, 2005). Na sua
essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos
recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e
a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e o futuro potencial para
satisfazer as aspirações e as necessidades humanas (BRUNDTLAND, 1987). Este talvez seja o
maior adversário da sustentabilidade, a constante aspiração humana no imediatismo, ou seja,
na satisfação imediata de desejos, em contraposição ao pensamento de longo prazo, onde os
recursos são preservados em prol de uma geração futura. O exposto evidencia a importância da
sustentabilidade nos dias de hoje.
Conforme estudo apresentado por Donaire (1999 apud FERREIRA; SOUZA, 2008, pg.
20):
“O conceito de empresa ambientalmente amigável é determinado não
só pelas características de seu processo produtivo, mas também pelos
produtos que fabrica, obtidos de matérias-primas renováveis ou
recicláveis, que não agridem o meio ambiente.”
2.2 ECONOMIA CIRCULAR
A Economia Circular, doravante EC, é um modelo econômico que foi originado devido
à necessidade de mudança, ocasionada pelos impactos ambientais gerados por uma Economia
Linear (EL), modelo econômico utilizado nas últimas décadas. De acordo com Mies e Gold
(2020, p.1), “o conceito de economia circular foi promovido como resposta à crescente escassez
de recursos e como um impulsionador da transição para um sistema econômico mais
sustentável”. Ao contrário de uma linearidade, a circularidade econômica visa maximizar a
utilização de um produto. O objetivo de uma Economia Circular é aumentar a sustentabilidade
dos padrões de produção e consumo e contribuir para alcançar “uma Europa mais limpa e
competitiva”

(COMISSÃO

EUROPEIA,

BAUMGARTNER, 2021, p.128-158).

2020,

apud

STUMP;

SCHOGGL;
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De acordo com o Veleva e Bodkin (2018), a EC tem recentemente ganhado força nas
nações desenvolvidas como uma alternativa ao modelo dominante de produção “take-makewaste” e como uma estratégia para dissociar o crescimento econômico do esgotamento de
recursos. O sentimento original de mudança transformou-se em necessidade. Atualmente não
existe espaço para não destinar o material plástico direto a aterros sanitários, é necessário
transformá-los em oportunidades de negócios e preservar o meio ambiente. Por conta disso, um
dos princípios básicos da economia circular são os 3 Rs (“erres”): reduzir, reutilizar e reciclar.
A EC é agora central para debates e intervenções que visam fazer a transição dos
sistemas para uma maior sustentabilidade ambiental. Embora as definições abundem, a EC é
comumente entendida como a transformação de sistemas de produção-consumo interligados
para aqueles "onde o valor de produtos, materiais e recursos é mantido na economia pelo maior
tempo possível e a geração de resíduos minimizada" (COMISSÃO EUROPEIA, 2015: 2, apud
HOBSON et al., 2021, p.1)
A revolução industrial promoveu o período de maior crescimento econômico, avanço
tecnológico e expansão populacional da história da humanidade. Apenas no século passado, o
PIB (produto interno bruto) mundial aumentou 20 vezes, enquanto a população global quase
quadruplicou, conforme demonstrado nas figuras abaixo:

Figura 1- Crescimento do PIB mundial

Fonte Banco Mundial

O PIB mundial está próximo a 90 trilhões de dólares, ou seja, quando comparado a 1960,
é um crescimento quase 20 vezes seu tamanho inicial. Também é possível avaliar o crescimento
populacional, na década de 60 a população estava próxima a 2 bilhões de pessoas, quando
atualmente o mundo tem mais de 7,6 bilhões de pessoas.
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Figura 2 - Crescimento populacional mundial

Fonte: Banco Mundial

Este crescimento populacional e econômico fortalecem a necessidade de uma disposição
mais adequada dos resíduos gerados, além de evidenciar exigência de um melhor
aproveitamento dos recursos naturais. Nas últimas décadas, esse modelo econômico linear vem
se mostrando menos sustentável do que se pensava anteriormente.
A poluição é definida como tudo aquilo que é descartado de forma irregular, desde gases
poluentes que são liberados na atmosfera, e lixos desepejados na terra ou na água. A economia
circular é uma oportunidade de negócio, não somente para os órgãos governamentais, mas para
a iniciativa privada. É um potencial transformador para a geração de empregos, principalmente
em atividades como reparo, manutenção, refabricação e triagem de resíduos para reciclagem.
Além disso, muitos desses trabalhos devem ocorrer em nível local, pois quanto menor o raio de
atuação, maior será o poder de transformação. De acordo com Ferreira e Souza (2008), o grau
de desenvolvimento socioambiental está relacionado aos avanços tecnológicos, às leis e às
normas ambientais de um país, sendo estes os fatores determinantes para o destino dos resíduos
sólidos urbanos.
Analisando o destino desse tipo de resíduo, comprova-se que em países desenvolvidos
o percentual de reciclagem é superior ao dos países em desenvolvimento. De acordo com o
Banco Mundial (2018, p.67), um aparente diferenciador está no tratamento do lixo e sua
captação:
“as taxas de coleta de lixo em países de alta renda e na América do
Norte estão perto de 100%. Em países de renda média-baixa, as taxas
de coleta são de cerca de 51%, e em países de baixa renda, cerca de
39%. A melhoria dos serviços de coleta de lixo é uma etapa crítica para
reduzir a poluição e, assim, melhorar a saúde humana”.
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Figura 3 - Taxa de recolhimento do lixo no mundo

Fonte: Banco Mundial (2018)

2.3 IMPACTO AMBIENTAL
Embora alguns desastres ambientais sejam notáveis e trágicos, tais como os
rompimentos das barragens de rejeitos minerais como de Mariana e Brumadinho ou o desastre
nuclear de Chernobyl, estes foram acidentes pontuais. O acúmulo de plástico, por sua vez, é
constante e crescente, visto que a produção mundial, nos últimos 70 anos, apresentou um
crescimento em quase 10 vezes, de acordo com a OECD (2018). Segundo a mesma fonte, o
descarte de material plástico de forma desordenada acarreta problemas em oceanos e aterros
sanitários. Provavelmente, 58% dos plásticos produzidos em todo o mundo não sejam
descartados de forma correta, e são lançados ao ecossistema e/ou são incinerados de forma
incorreta. De acordo com o relatório da Mckinsey Center for Business and Environment (2015),
a grande contaminação dos oceanos, 80% dos detritos, é originária via terrestre e o restante é
derivado de pescadores e navios, ou seja, os problemas urbanos são os grandes causadores dos
efeitos nos mares. Como exemplo, a organização cita o The Great Pacific Garbage Patch (GPGP)
uma zona de acumulação de plástico no Oceano Pacífico, e está localizada entre o Havaí e a
Califórnia, EUA, com uma área estimada de 1,6 milhões de quilômetros quadrados, três vezes
maior do que a França. A maior concentração de plástico é oriunda de plástico rígido de PE e
PP. Ainda, conforme Mckinsey, Center for Business and Environment (2015), é possível

18

reduzir o impacto do plástico no GPGP em 50% nos próximos 5 anos através de ações efetivas
de reciclagem das embalagens plásticas.
A European Commission (2016) afirma que, ao reciclar todo o resíduo sólido gerados
pelas embalagens, seria possível economizar cerca de 3,5 bilhões de barris de petróleo
anualmente, com essa economia de petróleo, é possível diminuir o consumo de energia, reduzir
a emissão de CO2 no ecossistema, e, consequentemente, menor impacto na camada de ozônio.
O acúmulo de objetos plásticos nos oceanos, por exemplo, impacta na pesca e no turismo,
o qual pode gerar um dano financeiro de mais de 50 bilhões de reais ao ano, de acordo com a
OECD (2018). Além disso, alguns especialistas consideram possíveis certos malefícios aos
seres humanos em alimentar-se de peixes que tenham ingerido peças plásticas, em virtude da
possibilidade de migração dos aditivos químicos para estes animais.
Figura 4 - Composição dos resíduos sólidos no mundo

Fonte: Banco Mundial

De acordo com o Banco Mundial (2018, p.67), o plástico representa 12% do resíduo
sólido presente no mundo, e um fato importante é que apenas 6% são reciclados, “de 1950 a
2015, mais de 8,3 bilhões de toneladas métricas de plástico foram produzidas, e a maioria foi
usada apenas uma vez”.
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Figura 5 - Fabricação e destinação dos plásticos:

Fonte: Geyer, Jambeck e Law (2017).

Um fator relevante está na evolução da reciclagem em todo o mundo e a previsão para
a utilização desta resina até 2050 é de 9 milhões de toneladas ao ano, o que representaria 36%
de todo o volume de plástico produzido no mundo, de acordo com Geyer, Jambeck e Law (2017,
p.4), “assumindo padrões de uso consistentes e projetando as tendências globais atuais de
gerenciamento de resíduos para 2050, 9.000 bilhões de toneladas de resíduos plásticos terão
sido recicladas, 12.000 milhões de toneladas incineradas e 12.000 milhões de toneladas
descartadas em aterros sanitários ou no meio ambiente natural”.
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Resíduos primários gerados
Todos os resíduos descartados
Todos os resíduos incinerados
Todos os resíduos reciclados

Milhões de toneladas métricas

Figura 6 - Geração e descarte cumulativo de resíduos plásticos

Fonte: Geyer, Jambeck, Law (2017)

2.4 RECICLAGEM
A reciclagem é um processo que transforma o resíduo sólido em um novo produto.
Especialmente quando se trata de plástico, a reciclagem colabora na resolução de um problema
ambiental, além disso, conforme Mwanza, Mbohwa e Telukdarie (2018), a reciclagem tem uma
série de benefícios em comparação com a deposição em aterro, economiza energia e recursos
naturais, o que leva à redução dos custos de produção, gera renda e criação de empregos para
os desempregados e pobres e reduz os custos de deposição em aterro e gestão de resíduos,
pensamento que está em concordância com Davidson, Furlong e McManus (2021,p.5), “o
aumento da reciclagem mecânica e química e a redução do aterro sanitário e da incineração
podem reduzir a dependência de matérias-primas de combustíveis fósseis virgens, ao mesmo
tempo em que produzem matérias-primas petroquímicas valiosas que podem ser usadas na
indústria química”.
Conforme Reck e Graedel (2012), as ações mais benéficas que podem melhorar as taxas
de reciclagem são o aumento das taxas de coleta de produtos descartados, o design aprimorado
para a reciclagem e a implementação aprimorada de uma metodologia de reciclagem moderna.
Existem 4 (quatro) principais motores para se utilizar a reciclagem, no mínimo a curto
prazo, que são:
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Custos – os resíduos gerados e a poluição subsequente do descarte do plástico

provocam um custo incontrolável para governos, sociedade e brand owners (empresas
proprietárias das marcas dos produtos). A relevância do descarte e o não-aproveitamento destes
resíduos, na economia global, são espantosos, ainda mais que este custo é repassado por todos
os atores da cadeia, desde o governo aos consumidores finais, e o maior afetado, o meio
ambiente.


Interesse público – O poder público é o grande executor de leis e regulamentações.

Não é possível que se exima de qualquer que seja o impacto no meio-ambiente, sendo assim
pressionado pela sociedade a resolver o problema, bem como regular e ajustar todo o processo.


Oportunidades de negócio – Toda a perda econômica gera uma oportunidade e a

reciclagem é uma excelente maneira de “tirar o dinheiro do lixo”, trazê-lo de volta e agregá-lo
à economia local. É uma oportunidade de negócio de bilhões de dólares no mundo.


Mudança de comportamento – Em todo o mundo se os consumidores estão cada

vez mais conscientes e responsáveis, existirá uma aptidão maior para compra de materiais
sustentáveis e menos nocivos ao ecossistema. A reciclagem, e mais do que isso, a
reciclabilidade das embalagens, cada vez mais, se tornarão parte um motivador de compra de
um produto.
A reciclagem proporciona alguns benefícios diretos para o meio ambiente, seja na
redução de consumo de plástico virgem, seja até na minimização do impacto no meio ambiente.
Conforme Queiroz e Garcia (2010), que realizaram um estudo profundo a respeito dos impactos
da reciclagem, de acordo com os resultados apresentados, é possível concluir que a reciclagem
de plástico reduz parte do consumo de recursos naturais e energia e das emissões associadas às
fases anteriores à produção da embalagem, ou seja, da produção dos polietilenos. Desta forma,
conclui-se que todos os esforços feitos para aumentar a taxa de reciclagem terão uma
contribuição positiva para a melhoria contínua do desempenho ambiental.
Em países desenvolvidos, como a Alemanha, o processo de reciclagem está avançado,
cerca de 56% dos resíduos urbanos são reciclados. Áustria, Coréia do Sul e País de Gales são
outros exemplos de países que reciclam mais de 50% de seus lixos, segundo o Charlton, (2019).
Para estar entre os países com a maior taxa de reciclagem do mundo, conforme a EUNOMIA
(2017), são necessárias algumas ações, tais como políticas governamentais que incentivam a
reciclagem e incentivos financeiros nos quais colaborem com o desenvolvimento deste mercado.
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De acordo com o PNUMA (1993), a expressão “produção mais limpa” refere-se a uma
abordagem de proteção ambiental mais ampla, pois considera todas as fases do processo de
manufatura e o ciclo de vida do produto (BARBIERI, 2009).
Os dois principais benefícios da reciclagem são a redução de emissões de gases de efeito
estufa e a redução dos resíduos sólidos no meio ambiente. A maior parte do potencial de
mudança climática associado ao ciclo de vida dos plásticos resulta da produção de polímero
virgem. Para a realização dessa produção são necessárias grandes quantidades de energia para
refinar o óleo, quebrar os constituintes destilados em monômeros e depois sintetizar os materiais
de partida básicos. Este processo é altamente intensivo em energia e foi estimado em 400
milhões de toneladas de emissões de gases com efeito de estufa (cerca de 1% do total global)
em 2012 (OECD, 2018).
Nos últimos anos, o Brasil evoluiu na reciclagem de embalagens plásticas, de acordo
com a ABRELPE (2019). Em 2012 se reciclavam 7,5% dos plásticos produzidos, e com a
evolução no ano de 2017 obtiveram-se 8,2%, muito abaixo do que os países europeus. Nestes,
a taxa média de reciclagem está em 40,9% Plastics (2018). Entretanto, em termos absolutos,
de acordo com a ABIPLAST Perfil (2020), o Brasil vem evoluindo no incremento de resina
reciclada pós-consumo, visto o crescimento de 39,30% entre os anos de 2014 e 2019.
Figura 7 - Evolução da quantidade de resina reciclada pós-consumo no Brasil
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Fonte: Adaptado pelo Autor - ABIPLAST Perfil (2020)

De acordo com ABIPLAST Perfil (2020), atualmente, no Brasil, são 1.083 empresas de
resina reciclada instaladas no território nacional, com 10.162 empregos diretos e uma geração
de 2,5 bilhões de reais. Estes números, quando comparados a 2010, apresentam um forte
crescimento em geração de empregos e indústrias instaladas, 28,5% e 43,82%, respectivamente.
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Figura 8 - Crescimento de empregos diretos na indústria de reciclagem
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Fonte:ABIPLAST Perfil (2020)

Figura 9 - Crescimento de indústrias de reciclagem no Brasil
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De acordo com Yigitcanlar (2018), a convergência da tecnologia e da cidade é
comumente chamada de ‘cidade inteligente’. As cidades inteligentes são vistas como um
possível remédio para os desafios que a urbanização cria na era das mudanças climáticas globais
e como um facilitador de um futuro urbano sustentável e habitável. Como uma solução para os
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desafios da sociedade, Caragliu e Del Bo (2012, p. 1) destacam a importância das
“características específicas do espaço na formação do efeito econômico das qualidades urbanas
inteligentes, fornecendo base para políticas públicas baseadas no local que levam em
consideração as características locais”. Em outras palavras, a incorporação de comunidades
locais e atores no processo de tomada de decisão local para construir o desenvolvimento em
ativos endógenos é um elemento integrante da formação de cidades prósperas, sustentáveis e
inteligentes (PANCHOLI; YIGITCANLAR; GUARALDA, 2017b). Como solução para os
desafios ambientais, Martin et al. (2018, p. 1) sugerem que “o potencial de empoderar e incluir
os cidadãos representa a chave para desbloquear formas de desenvolvimento urbano inteligente
e sustentável que enfatizem a proteção ambiental e a equidade social, em vez de meramente
reforçar as formas neoliberais de desenvolvimento urbano”.
Conforme definido por Formigoni e Rodrigues (2009), o sucesso da coleta seletiva está
diretamente associado aos investimentos feitos para sensibilização e conscientização da
população. Normalmente, quanto maior a participação voluntária em programas de coleta
seletiva, menor é seu custo de administração. Este tópico é reforçado por Sousa (2021), que
corrobora a importância de que nos locais onde há coleta seletiva, é importante buscar formas
de informar a sociedade e, por meio do conhecimento, o cidadão pode se tornar ativo e
contribuir para o desenvolvimento sustentável. De acordo com a Abrelpe (2020), o número de
municípios com coleta seletiva cresceu 29,12% entre 2010 e 2019, e com isso um total de 4.070
municípios fazem coleta seletiva, que chega a um total de 731% das cidades brasileiras. Um
dado importante: existe um engajamento maior entre as cidades das regiões Sul e Sudeste do
Brasil.
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Figura 10 - Distribuição dos municípios com iniciativas de coleta seletiva (%)

Fonte: Abrelpe (2020)

2.4.1 Tipos de reciclagem
A reciclagem de matérias pós-consumo contribui diretamente para a redução de resíduos
sólidos no ecossistema de forma geral (aterros sanitários, oceanos etc.). Além deste benefício,
tem-se a redução de consumo de energia elétrica, como a utilizada para a exploração de petróleo
na produção de resina virgem. Fraga (2013) reforça que a reciclagem de materiais contribui
para a redução do descarte de resíduos sólidos no meio ambiente, em aterros sanitários e ainda
nos lixões. A reciclagem também possibilita a reinserção de materiais no processo produtivo,
reduzindo a utilização de matérias-primas virgens.
Para o processo de reciclagem de plásticos existem três tipos, que se apresentam abaixo:


Reciclagem mecânica;



Reciclagem química;



Reciclagem energética

No Brasil, a indústria de reciclagem tem dois modelos de produções aprovados pela
legislação, no caso são a reciclagem mecânica e a reciclagem energética. A reciclagem química
se insere no cenário global com o foco de suprir as dificuldades de uma reciclagem mecânica,
ou seja, considerando alguns mercados específicos e produtos nos quais a reciclagem mecânica
não atenderá.
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A tecnologia utilizada no processo de reciclagem de resina, no Brasil hoje, pode ser
obtida internamente e através de importações. Os impostos envolvidos e a desvalorização do
real dificultam o acesso a tecnologias do exterior, as quais não necessariamente são melhores
do que as que encontramos em nosso país, porém, o decisório para a compra precisará ser
através de para qual mercado consumidor será destinada a resina a ser fabricada. É essa a
decisão mais importante a ser tomada, no início do projeto. Donaire (1999 apud FERREIRA;
SOUZA, 2008, p. 20) ressalta que a tecnologia de produção e de operação inclui todas as
instalações e máquinas necessárias para a transformação e o processamento de matéria-prima e
de produtos (semiacabados e/ou acabados). Geralmente, a tecnologia de produção tem papel
determinante, pois é a responsável direta, seja essa responsabilidade positiva ou negativa
(benéfica ou agressiva ao meio ambiente), pelas emissões de resíduos variados, por parte das
empresas, os quais poluem o ar, a água e o solo.
Um dos atributos mais importantes no processo de reciclagem de plásticos, além do
aspecto visual, é o odor gerado na fabricação de PCR. Conforme Davis, Danes e Vorst (2017),
o material plástico reciclado pós-consumo (PCR) é feito a partir de produtos de plástico usados
(por exemplo, garrafas e outros materiais de embalagem de plástico), recolhidos e
reprocessados em pellets ou flocos de estado sólido. Ao se misturar com resíduos orgânicos, o
plástico agrega um forte odor, que é prejudicial a certos tipos de produtos. Em cosméticos, por
exemplo, e em outros casos, essa contaminação impossibilita sua utilização (como nas
embalagens alimentícias). Algumas soluções já são conhecidas, como a coleta seletiva, o que
impediria essa mistura e, como consequência, se obteria uma redução dos contaminantes, ou
seja, com um processo de lavagem do flake o cheiro na resina seria minimizado. O odor na
resina é um problema decorrente do perfume dos produtos, no caso de xampu, condicionador,
amaciantes de roupas e produtos alimentícios. Nestes casos, a mistura dos cheiros, da resina
reciclada e do produto iriam atrapalhar a venda desta mercadoria.O processo de reciclagem que
gera menos odor é a reciclagem química, porém é possível se obter resultados satisfatórios com
o processo de lavagem do flake e assim utilizar a reciclagem mecânica para fabricação da resina
reciclada.
Outro aspecto relevante está na mistura de diversas variedades de materiais no
recebimento das sucatas. A padronização da resina reciclada pós-consumo é fundamental para
a fabricação das embalagens plásticas, visto que a necessidade de se adequar os parâmetros de
processo, ao receber resinas diferentes, criará um complicador para as empresas fabricantes de
embalagens. O grupo dos polietilenos é múltiplo, porém, de acordo com Fraga (2013), as
diferentes características de cada tipo de polietileno não impedem a mistura desses tipos. Ou
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seja, quando se incorporam maiores quantidades de PEAD, temos um material mais rígido que
outro com maior quantidade de PEBD.
2.4.2 Processo de reciclagem mecânica
A reciclagem mecânica é caracterizada pela reciclagem de resíduos pós-consumo, no
caso os produtos gerados pelo descarte do material pela população. A reciclagem mecânica é
predominante na Europa, com uma representatividade de 99% do total de reciclagem no
continente, de acordo com Plastics (2020), que, continua na definição, a reciclagem mecânica
de plásticos refere-se ao processamento de resíduos plásticos em matérias-primas secundárias
ou produtos sem alterar significativamente a estrutura química do material.
Figura 11 - Demonstração do tipo de reciclagem na Europa

Fonte: Plastics (2019)
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O processo de reciclagem mecânica tem como sequência as seguintes etapas (FRAGA,
2013):
 Separação do material;


Moagem;



Lavagem;



Secagem;



Reprocessamento
Evidentemente que todas as etapas da reciclagem são necessárias, entretanto, o processo

de separação, além de ser a primeira fase da manufatura da reciclagem, é onde se faz a
segregação dos produtos por resinas. Nesta, é preciso reduzir ao máximo as contaminações
entre materiais. A contaminação entre materiais se dá por embalagens diferenciadas por resina,
cor e segmento de mercado. Esta contaminação impacta na destinação final da resina reciclada,
ou seja, onde será empregada. Seja o exemplo: não é possível reciclar embalagens de diferentes
cores e reutilizá-las em uma embalagem de cor branca. Da mesma forma, não é possível
reciclar embalagens originárias do segmento agronegócio em frascos de cuidados pessoais.
Convém ressaltar, ainda, a etapa da lavagem do resíduo sólido, pois a eficácia deste
processo é diretamente proporcional à qualidade da resina reciclada. Em classificação de
importância, após a separação, sem dúvida o processo de lavagem é uma parte importantíssima
do processo. Geralmente os resíduos sólidos são misturados, no lixo, com materiais orgânicos
e com isso a resina PCR incorpora odores de diversos materiais. Devido a estes odores expelidos
pelas embalagens e a possível migração para os produtos, a parte de lavagem tem a função de
reduzir ao máximo estes odores gerados no processo de reciclagem.
2.4.3 Processo de reciclagem química
A reciclagem química é utilizada quando não se têm as condições de se utilizar uma
reciclagem mecânica, isso se dá em alguns casos tais como produtos com multicamadas, filmes
plásticos e produtos laminados. Conforme a British Plastics Federation (2021, p.2) “a
reciclagem química complementa os processos de reciclagem mecânica, permitindo a extração
adicional de valor de polímeros que esgotaram seu potencial econômico para processamento
mecânico”. Com a reciclagem química, os produtos retornam a um estágio inicial de
purificação, ou seja, matérias-primas de qualidade virgem para a cadeia de suprimentos de
plásticos. Desta forma, é possível utilizar a resina pós-consumo para o segmento de produtos
alimentícios. A reciclagem química é a menos utilizada de todos os métodos de gerenciamento
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de resíduos de plástico. Isso pode ser atribuído aos métodos que estão em estágios iniciais de
desenvolvimento e à infraestrutura limitada de reciclagem de produtos químicos. Apesar disso,
a reciclagem química é cada vez mais destacada como uma opção potencial para melhorar a
gestão de resíduos plásticos, devido à sua capacidade de gerenciar aqueles plásticos que não
podem ser reciclados mecanicamente, que normalmente seriam enviados para aterro ou
incinerados (PLASTICS, 2020). Uma outra vantagem da reciclagem química é a possibilidade
de se usarem diferentes tipos de plásticos, tais como a mistura de PEAD e PEBD, o que muitas
vezes dificulta a reciclagem mecânica. A técnica também garante a produção de plásticos com
a mesma qualidade do polímero original.
A reciclagem química ocorre através de processos de despolimerização por solvólise
(hidrólise, alcoólise, amilose), ou por métodos térmicos (pirólise à baixa e alta temperaturas,
gaseificação, hidrogenação) ou ainda métodos térmicos/catalíticos (pirólise e a utilização de
catalisadores seletivos) (SPINACÉ; PAOLI, 2005).
2.4.4 Processo de reciclagem energética
A reciclagem energética consiste em uma usina que contém em um incinerador e um
gerador de vapor, queimando-se o plástico. O vapor é usado para gerar eletricidade, produzindo
energia através do calor decorrente da queima. Um ponto importante é a diferença entre a
reciclagem energética e reciclagem mecânica, pois na reciclagem energética, os resíduos
plásticos são usados como combustível e a energia é reaproveitada. Em contrapartida, na
incineração, a energia dos materiais plásticos é perdida para o meio ambiente. A reciclagem
energética é utilizada após todas as possibilidades de reaproveitamento do material por processo
de reciclagem mecânica se esgotarem.
2.5 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS)
Em 1972, a OECD (2018, p.42) definiu um importante princípio: Princípio PoluidorPagador, através do qual se estabelece:
“O poluidor deve arcar com os custos de controle de poluição e
medidas de prevenção exigidas pela autoridade pública, independentemente
se estes custos são o resultado da imposição de alguma taxa de poluição, ou
se é debitado por algum outro mecanismo econômico satisfatório, ou ainda, se
é uma resposta a algum regulamento direto de redução de poluição
obrigatória.”

No Brasil, a primeira medida referenciando o meio ambiente foi através da Política
Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981), em seu artigo 4º, que
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afirma que “A Política Nacional do Meio Ambiente visará: VII – a imposição ao poluidor e ao
predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos” (DIAS, 2017, p.50).
No processo de evolução, o governo brasileiro, desde 2010, estabelece alguns
parâmetros necessários para a disposição dos resíduos sólidos e para tal, a lei de número
12.305/10, referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos e a ABNT normatizada através da
NBR 10004, referente ao processo de disposição dos resíduos sólidos. Estas regulamentações
contemplam importantes ferramentas para a destinação correta dos resíduos sólidos e, assim,
combater os problemas sociais, econômicos e ambientais do país.
De acordo com Fraga (2013), ainda no processo de regulamentação do sistema de lixo
no Brasil, em 23 de dezembro de 2010, foi publicado o decreto de nº 7.404, que regulamenta a
lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a fim de viabilizar a coleta seletiva, a
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para o reaproveitamento em seu ciclo
produtivo ou em outros ciclos e a destinação adequada dos rejeitos.
O ambiente legal impõe regras severas o suficiente e dentro dos limites técnicos de
maneira a impulsionar a reciclagem, entretanto há inibidores no processo. Conforme Fraga
(2013) demonstra, a responsabilidade da reciclagem é compartilhada e é um dos princípios
objetivos da lei 12.305, onde os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,
consumidores e serviços públicos de limpeza urbana são todos responsáveis pelo ciclo de vida
dos produtos, no caso, das embalagens em geral. De acordo com a PNRS, a partir de 2020 os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem possuir um sistema de logística
reversa, conforme estabelecido abaixo:


agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso – as empresas devem coletar
após o consumo 60% do resíduo;



pilhas e baterias – 90% das baterias automotivas devem ser recolhidas pelos
fabricantes após descartadas pelos consumidores;



pneus, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista –
100% devem ser recolhidos;



óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens – as companhias devem coletar
22% do produto pós-consumo;



produtos eletroeletrônicos e seus componentes – devem ser recolhidos 13% do
resíduo, através do sistema de logística reversa.
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2.6 CRIAÇÃO DE VALOR
O mercado não é o mais mesmo, as mudanças necessárias por conta dos impactos
ambientais estão visíveis, e somente uma visão míope é que não perceberá as oportunidades
que surgirão. Os indivíduos de hoje estão cada vez mais conscientes da importância da
sustentabilidade e os gerentes de marketing respondem a essa preocupação crescente projetando
e desenvolvendo produtos mais sustentáveis (TRUDEL, 2019; ROYNE et al., 2011, apud XU;
JIN; FU, 2021, p.1). Em concordância estão Van Doorn, Risselada e Verhoef (2021, p.1),
quando relatam mudanças no mercado consumidor, bem como a necessidade de adoção de
novas estratégias de marketing, “alguns insights recentes do mercado sugerem que estratégias
sustentáveis podem ser muito benéficas para os fabricantes de marcas”. De acordo com Esturaro
(2019), as marcas têm a chance de ser parte da solução, e não do problema. Essa postura faz
com que a preocupação com o meio ambiente não seja somente um importante novo fato social,
mas seja considerado também como um fenômeno de marketing novo. A questão do consumo
sustentável não é só́ uma moda, é uma necessidade para sua marca e a sustentabilidade do seu
negócio, e, por conseqüência, reduz os impactos no meio ambiente. Nesse sentido, as empresas
têm procurado manter um posicionamento favorável junto aos consumidores, em relação aos
seus concorrentes, e para tanto utilizam de estratégias de marketing voltadas para a utilização
do meio ambiente como variável competitiva.
A mudança de conceitos nas empresas detentoras das marcas deverá ser um dos maiores
desafios para o próximo passo da circularidade. De acordo com JONES e COMFORT (2017),
à medida que investidores, consumidores, governos, grupos de interesse e a mídia se tornaram
mais conscientes dos impactos ambientais, sociais e econômicos das atividades de negócios, as
iniciativas de sustentabilidade corporativa assumiram uma importância cada vez maior. É muito
importante a comunicação a respeito da sustentabilidade nos produtos, o que com que o
consumidor tenha confiança, tendo, assim, a consciência adequada. A mudança de conceito
para produtos sustentáveis é de extrema importância.
As empresas, detentoras das marcas, podem, e devem, desenvolver a indústria para
utilização de novas tecnologias sustentáveis, e assim substituir alternativas mais antigas e com
mais impactos no meio ambiente. A busca por novos produtos sustentáveis não necessariamente
deve surgir com inovações, porém, conforme ilustrado por CASTALDI (2021), a inovação
poderá ser um mecanismo de melhoria continua e assim tornar os processos mais sustentáveis.
Os exemplos incluem mudanças não só no sentido de maior eficiência energética, mas também
formas de repensar as cadeias de valor, como em iniciativas de economia circular, incluindo

32

reciclagem e upcycling. As inovações de processo são normalmente desenvolvidas e aplicadas
dentro da mesma organização, mas a inovação de processo sustentável se refere mais
frequentemente a sistemas e organizações múltiplas conectadas em cadeias de valor. Um
exemplo importante disso é a inclusão de novos conceitos para embalagens com reduções,
eliminações e substituições destas, além da inclusão de matéria-prima reciclada. A demanda
para uma ação mais sustentável das grandes empresas pode vir de regulamentações
governamentais, por uma necessidade do mercado, bem como através de desejo dos
consumidores. De acordo com Berrone (2013, apud CASTALDI, 2021, p.2), os incentivos para
as empresas se engajarem na inovação sustentável estão se tornando mais fortes, tanto como
motivadores internos, quanto como pressões externas.
Especificamente com relação a embalagens plásticas, o papel das grandes empresas de
bens de consumo está voltado para, além de criar uma economia "pós-uso" eficiente para este
tipo de embalagem, procurar também tornar a reciclagem dos plásticos realizável e
economicamente viável, buscar reduzir drasticamente a quantidade de plásticos que acabam na
natureza e os demais impactos negativos dos plásticos, além de canalizar a produção de
plásticos para fontes renováveis de matérias-primas, tais como resina PEAD de cana de açúcar,
e assim reduzir resinas de combustíveis fósseis.
É possível criar valor em todos os produtos, serviços e processos, e a valorização do
produto da empresa é primordial, pois é a forma do crescimento e desenvolvimento desta. De
acordo com Dias (2017), o aumento da consciência ambiental em todo o mundo, está
consolidando um novo tipo de consumidores, chamados de “verdes”, o que faz com que a
preocupação com o meio ambiente não seja somente um importante novo fato social, mas seja
considerada também como um fenômeno de marketing novo. Este aspecto comportamental é
endossado por Kotler e Keller (2006), destacando-se cultura, subcultura e classe social como
fatores particularmente importantes no comportamento de compra. Aí a cultura é o principal
determinante do comportamento e dos desejos de uma pessoa.
É preciso criar uma demanda diferenciada para embalagens recicladas, para assim
fomentar este mercado. “uma empresa ganha vantagem competitiva executando estas atividades
(cadeia de valor) de uma forma mais barata ou melhor que a concorrência” (PORTER, 1989, p.
31).
De acordo com Euromonitor (2017), os modelos de negócios sustentáveis podem ajudar
a melhorar as margens de lucro das empresas de três maneiras - primeiro através de um
desenvolvimento de produtos mais direcionado, em segundo lugar através de opções de
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economia de custos e, finalmente, impulsionando a imagem da empresa perante aos
consumidores.
2.6.1 Criação de valor para o consumidor
Com a crescente necessidade da preservação do meio ambiente é evidente que as
inquietações dos consumidores finais, com os problemas ambientais, têm uma influência
crescente nas definições de quais produtos serão adquiridos, de acordo com Xu, Jin e Fu (2021,
p.1) “os indivíduos hoje estão cada vez mais conscientes da importância da sustentabilidade,
tornando os produtos sustentáveis cada vez mais populares no mercado”. O interesse em
práticas sustentáveis é cada vez mais expresso através das mídias sociais, e as comunidades
locais se envolvem em programas específicos de sustentabilidade. A conscientização do
consumidor ainda varia muito por região, no ambiente global. As preocupações ambientais vêm
assumindo gradativamente maior importância junto aos consumidores que passam a procurar
produtos e serviços que incorporam a variável ecológica. Uma forma de aumentar a demanda
por produtos sustentáveis está em inovações, de acordo com Liet al. (2021) para transformar o
maior número possível de consumidores a adotar produtos sustentáveis, a inovação é um
caminho para aumentar a intenção de compra de produtos sustentáveis. Além das dimensões
socioambientais da inovação, as empresas também precisam avaliar a inovação em termos de
atender às demandas do mercado e converter informações sobre as demandas do mercado em
produtos e serviços diferenciados e inovadores que possam oferecer retornos econômicos. Estão
de acordo com o pensamento de Guimarães, Severo, Jabbour e Rosa (2020, p.1) “a inovação de
produtos deve necessariamente visar um desempenho superior ao dos concorrentes, com novos
produtos projetados para serem econômica, social e ambientalmente sustentáveis”.
Segundo Casas (2014), a atividade de marketing teve diferentes focos no processo de
comercialização. Inicialmente, os profissionais valorizavam o produto e os sistemas de
produção, com toda a atenção dada para estas atividades. As empresas procuravam desenvolver
novos produtos e novos processos de produção, visando à massificação e à redução de custos.
Não se requeria a preocupação com o descarte do produto, tanto quanto não se observava valor
em produtos pós-utilizados, embora, até certo momento, a utilização de materiais fabricados a
partir de material reciclado depreciasse o produto final.
De acordo com Zylbersztajn e Lins (2010), consumidores, financiadores, acionistas e
potenciais investidores exigem, cada vez mais, compromissos éticos das corporações. Em
outros termos, não bata apenas olhar para a linha de resultado econômico-financeiro para avaliar
o desempenho de uma organização. Hoje em dia, tanto seu desempenho também é avaliado,
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levando-se em conta os resultados para os demais atores da cadeia produtiva – e não apenas
acionistas ou proprietários –, quanto o impacto nos recursos naturais.
Empresas como Unilever, Nestlé, Danone e Johnson & Johnson, adotaram práticas
sustentáveis em seus produtos, não somente na preocupação com o descarte final, mas também
na utilização de resinas pós-consumo em seus produtos. Este posicionamento facilita a inserção
de um novo produto, conforme definição de Porter (1991, p. 116) “alguns compradores, mesmo
comprando em grandes quantidades, não são particularmente sensíveis a preço. Ou estão
dispostos a trocar o preço por outros atributos do produto de modo a preservar as margens dos
vendedores”.
Desta forma, a resina pós-consumo pode ser inserida não apenas através de uma
depreciação de preços. Conforme Orsato (2012), ao apresentarem uma nova proposta de valor,
as empresas podem reduzir tanto os custos econômicos, como os impactos ambientais, criando
um valor não somente para os clientes, mas também para a sociedade como um todo. A
diferenciação de produtos é um dos pilares de marketing e, neste caso, de sustentabilidade. É
possível captar valor devido à disposição dos clientes finais em pagar um prêmio maior por um
dado produto sustentável.
2.7 HIPÓTESES DA DISSERTAÇÃO
Após a apresentação da fundamentação dos conceitos, o trabalho utilizará os
conhecimentos abordados para propor as hipóteses do trabalho. Ei-las:


Entender se a ineficiência do processo de fabricação de resina reciclada impacta no

atendimento aos clientes e consumidores finais:
H1: A cadeia de reciclagem é ineficiente e isso dificulta o aumento do consumo de resina.


Avaliar se a regulamentação governamental impacta no processo de reciclagem:

H2: A regulamentação governamental impacta no processo de reciclagem do Brasil.


Avaliar quais são os impactos dos consumidores finais para a tomada de decisão

das empresas:
H3: Os consumidores estão dispostos a pagar um valor maior para produtos com apelos
sustentáveis.


Avaliar o impacto dos plásticos no meio ambiente:

H4: A reciclagem é a solução dos problemas do plástico no meio ambiente.


Avaliar qual o papel do Brand Owner na implementação das resinas recicladas:
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H5_A: Para implementação das resinas recicladas, o brand owner precisa abrir
concessões nas especificações dos produtos.
H5_B: A comunicação eficiente, realizada pelo brand owner, é fundamental para o
entendimento do consumidor final.
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3

METODOLOGIA
O capítulo a seguir consiste em apresentar a metodologia utilizada para a realização

desta pesquisa, que tem como principal objetivo entender quais os fatores determinantes da
adoção de resina reciclada de polietileno pelas empresas brasileiras. As hipóteses, no seu
conjunto, responderão quais são esses fatores. Neste trabalho será utilizada a pesquisa
qualitativa, que utiliza a coleta de dados sem medição numérica para descobrir ou aprimorar
perguntas de pesquisa no processo de interpretação (COLLADO; LUCIO; SAMPIERI, 2013).
Segundo Creswell (2010, p.26), a pesquisa qualitativa “é um meio para explorar e para
entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou
humano”. Ainda segundo Creswell (2010), os procedimentos qualitativos baseiam-se em dados
de texto e imagem, têm passos singulares na análise dos dados e se valem de diferentes
estratégias de investigação. Um ponto importante no método com enfoque qualitativo está no
ajuste do percurso durante o processo de obtenção de dados, conforme endossado por Collado,
Lucio e Sampieri (2013) que dizem que nos estudos qualitativos é possível desenvolver
perguntas e hipóteses antes, durante e depois da coleta e da análise dos dados. Geralmente, essas
atividades servem para primeiro descobrir quais são as perguntas de pesquisa mais importantes,
para depois aprimorá-las e respondê-las. Dessa forma, para coleta dos dados, será utilizado o
mecanismo de entrevistas, para se coletarem as informações necessárias para o estudo. A
entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas, mediante conversação,
obtenha informações a respeito de determinado assunto. É um procedimento utilizado na
investigação social, para a coleta de dados. (MARCONI; LAKATOS, 2021).
Na realização das entrevistas, buscaram-se diferentes públicos, bem como uma
diversidade de empresas e segmentos de atuação para, assim, ter o maior espaço amostral
possível. As entrevistas foram praticadas de forma semiestruturada, visto que, de acordo com
Marconi e Lakatos (2021), o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em
qualquer direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente
uma questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma
conversação informal, de modo a flexibilizar o entendimento do estudo, sem induzir o
entrevistado a respostas pretendidas. Segundo Godoi, Mello e Silva (2010) é importante usar a
entrevista baseada em roteiro, caracterizada pela preparação desse roteiro e por dar ao
entrevistador flexibilidade para ordenar e formular as perguntas, para assim melhor explorar o
entendimento do tema. Ainda segundo Sierra (apud, Godoi; Mello; Silva, 2010), a entrevista
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em profundidade é um tipo de entrevista na qual o objeto de investigação está́ constituído pela
vida – experiências, ideias, valores e estrutura simbólica do entrevistado.
3.1 QUESTIONÁRIOS
Como as entrevistas são parte central na captação dos dados, para esta pesquisa, a
preparação destas é uma parte importante. Conforme Marconi e Lakatos (2021), a entrevista,
que visa obter respostas válidas e informações pertinentes, é uma verdadeira arte, que se
aprimora com o tempo. Além disso, o estabelecimento de uma inter-relação entre Entrevistador
↔ Entrevistado é importante, para que se crie o vínculo e o grau de confiabilidade, resultando
em dados fidedignos para a pesquisa (Arnoldi; Rosa, 2014), ou seja, a preparação é fundamental
para se obter os dados relevantes para o estudo.
As entrevistas foram realizadas, e gravadas, de forma online, através da plataforma
ZOOM e conference call, em virtude da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). As
entrevistas foram realizadas de forma voluntária, com autorizações expressas, realizadas pelos
entrevistados de forma antecipada ao evento. Para isso, foi disponibilizada a documentação de
livre consentimento para as entrevistas. Importante ressaltar que a possibilidade de se usar um
pseudônimo nas conversas foi oferecida, recurso este utilizado por três dos entrevistados.
Com o intuito de auxiliar na resolução da questão principal, apresentam-se seis tópicos
centrais:
1.

Qual a eficiência da cadeia de reciclagem no Brasil?

2.

Quais são os elementos fundamentais para o crescimento de resina reciclada, em

comparação aos países desenvolvidos, como a Alemanha?
3.

A regulamentação governamental impacta no processo de reciclagem e na decisão

de compra?
4.

O consumidor final está disposto a pagar mais caro por produtos sustentáveis?

5.

Qual o impacto do plástico no meio ambiente?

6.

Qual é a importância do Brand Owner no processo de reciclagem?
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Tabela 1 - Questionário
Tópicos

Grupo

1

Qual a eficiência da
cadeia de reciclagem no
Brasil?

2

3

Quais são os elementos
fundamentais para o
crescimento de resina
reciclada, em
comparação aos países
desenvolvidos, como a
Alemanha?

A regulamentação
governamental impacta
no processo de
reciclagem e na decisão
de compra?

Autor

Questões
A qualidade da resina reciclada está diretamente
ligada à sucata disponível ou não?
Avaliando as embalagens de hoje, quais são os
limitantes ou quais seriam os facilitadores para uma
reciclagem melhor e mais barata?
Como a evolução da resina reciclada pode contribuir
para o processo de produção das embalagens
sopradas com PEAD, no caso são necessários
multicamadas para a fabricação de frascos?
Como podemos criar valor para a resina reciclada de
PEAD?
Formigoni e
Como você vê o mercado de resinas recicladas no
Rodrigues
Brasil?
(2009);Cruz et al. Em termos de preços, qual o melhor indicador para
(2008);
uma recomposição de preço? É correto termos preços
ABIPLAST (Perfil de resina reciclada, atrelados à resina virgem, no
2016; 2017; 2020); caso, formar um preço da resina reciclada abaixo da
Nunes e Santos
virgem?
(2013); Kotler e Hoje, qual é a sua maior dificuldade para fabricação
Keller (2006);
de frasco com resina reciclada?
Davis, Danes e
Hoje, qual é a sua maior dificuldade para fabricação
Vorst (2017).
de resina reciclada?

Juras
(2012);Magrini
(2012);

Ferreira e Souza
(2008),Paoli e
Spinacé (2003);

Quais as vantagens e desvantagens da reciclagem de
resina PET e PEAD, para o processo de fabricação de
frascos?
Quais as vantagens e desvantagens da reciclagem de
resina PET e PEAD?
Quais são as maiores dificuldades do mercado de
embalagens plásticas hoje?
Quais são as maiores dificuldades em fundar uma
empresa de resina reciclada?
A tecnologia disponível para fabricação de resinas
recicladas, é acessível em sua plenitude?
Existe algum trabalho de melhoria na cadeia de
fornecimento de sucatas?
A regulamentação brasileira já contempla todas as
necessidades das empresas de resinas recicladas?
Existem incentivos governamentais para o setor de
resinas recicladas?
A regulamentação governamental é um dos pilares
para uma maior responsabilidade para com o meio
ambiente. Como você avalia as regulamentações no
Brasil?
Nos vimos há pouco tempo uma das maiores
empresas de resinas termoplásticas recicladas dos
EUA falindo, CarbonLite. Quais lições podemos
aprender desta falência?
Qual a sua opinião a respeito da modelo de
armazenamento e tratamento do lixo no Brasil?
Qual o papel dos governantes na preservação do
meio ambiente?
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4

O consumidor final está
disposto a pagar mais
caro por produtos com
material reciclado?

OECD (2018);
Orsato (2012);
Hawken, Lovins e
Lovins (2000);
Casas (2014);
Esturaro (2019).

A sociedade está preparada para consumir produtos
sustentáveis?
Na sua opinião, qual a abordagem adequada para
uma maior penetração e/ou aceitação de produtos
sustentáveis?
A reciclagem de embalagens plásticas é a solução
dos problemas ocasionados no meio ambiente?
Como você avalia a economia circular no Brasil?

5

Qual o impacto do
plástico no meio
ambiente?

Queiroz e Garcia
(2010); Dias
(2017); Braseco
(2014)

Como você avalia o impacto do plástico no meioambiente?
Como você vê o mercado de embalagens no Brasil?
Em comparação aos demais insumos (vidro, papelão,
alumínio...), como você avalia o sistema de
reciclagem no Brasil e o papel do plástico?
Quais as alternativas para as embalagens plásticas?

Avaliando as embalagens de hoje, quais são os
limitantes ou quais seriam os facilitadores para uma
produção com resina reciclada?
Avaliando as embalagens de hoje, quais são os
limitantes ou quais seriam os facilitadores para uma
reciclagem melhor e mais barata?
Como você avalia as especificações dos clientes para
Qual é a importância do
Rodrigues e
produtos com reciclado?
6
Brand Owner no
Scherdien
Existem concessões na comparação com produtos de
processo de reciclagem? (2013);Zylbersztajn
resina virgem?
e Lins (2010);
Qual a contribuição que os Brand Owners deveriam e
poderiam realizar para uma melhor sustentabilidade e
uma maior aceitação das embalagens com resinas
recicladas?
Qual a contribuição que os Brand Owners deveriam e
poderiam realizar para uma melhor sustentabilidade?
Fonte: autor

3.2 DEFINIÇÃO DOS ENTREVISTADOS
A definição da realização de entrevistas, de modo a captar os dados, foi o primeiro passo,
e o mais importante, para uma estrutura de avaliação e compreensão do objeto de estudo.
Conforme define Sierra (1988, p. 312-313), que sugere que o acesso aos entrevistados deve
organizar-se através de uma técnica, denominada “bola de neve”, pelas redes sociais naturais,
a captura de sujeitos participantes da amostra se dá́ por meio de amigos, parentes, contatos
pessoais e conhecidos.
A escolha considerou a relação do entrevistado com o entrevistador e os profissionais
foram selecionados através de uma avaliação realizada pelo autor, utilizando-se de informações
de mercado, avaliação composta de: relação da empresa com sustentabilidade, conhecimento
técnico, entendimento a respeito do tema e, por fim, interesse em agregar valor para o estudo.
Destes 17 entrevistados, 3 destes eram CEOs, 2, diretores; 8, gerentes; 1, analista de compras;
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e 3, ativistas. A importância do cargo está proporcionalmente ligada ao setor de cada um dos
entrevistados e a diversidade relacionada às áreas dentro das empresas é importante para
demonstrar visões diferentes. Assim, no espaço amostral dos entrevistados, havia gestores de
compras, gestores de sustentabilidade e desenvolvimento de produto, além de representantes da
área industrial e dos ativistas. A idade média de experiência profissional foi de 21 anos, sendo
6 anos o mínimo e 39 anos o máximo. Na abordagem, as empresas, 9 multinacionais e 8
nacionais, dos seguimentos alimentícios, bebidas, cuidados pessoais e cuidados para casa, além
de empresas de transformação de resina e de embalagens plásticas, foram respeitadas em todas
as limitações impostas pela pandemia, quando não foram possíveis entrevistas físicas
Na definição da quantidade de entrevistados, se utilizou o critério da saturação.
“Considera-se saturada a coleta de dados quando nenhum novo elemento é encontrado e o
acréscimo de novas informações deixa de ser necessário” (NASCIMENTO et al., 2018, p. 2).
Dessa forma, foram realizadas 17 entrevistas, que resultaram 10 horas e 32 minutos de
conversas, com 223 páginas transcritas para análise. Os profissionais entrevistados estavam em
um escopo de empresas selecionadas e classificadas através de alguns requisitos (cargo, área de
atuação, mercado no qual a empresa está inserida), importantes, tais como número de
funcionários, representatividade da marca com os consumidores e principalmente empresas
com viés em sustentabilidade.
A saturação, que significa que, à medida que vá vivenciando casos similares, o
investigador adquire confiança empírica de que não mais se encontram dados adicionais que
possam contribuir para o desenvolvimento de propriedades da categoria na quantidade de
entrevistas, ocorreu durante o processo de conversas. Quando uma categoria está́ saturada, o
pesquisador sai de seu caminho para buscar grupos que revelem a diversidade dos dados tanto
como seja possível, a fim de assegurar-se de que a saturação se embasa no conjunto mais amplo
dos dados sobre a categoria (GLASER; STRAUSS, 1967).
Para a escolha das empresas avaliadas, foram utilizados, principalmente, três critérios:


Atividade do negócio;



Compromisso com sustentabilidade;



Segmento de atuação.

Na escolha de atividades de negócios, são três pilares importantes para a reciclagem de
resina, pois são os maiores envolvidos no processo de fabricação e venda de produtos
sustentáveis:


Fabricante de resinas recicladas;
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Fabricantes de embalagem com resinas recicladas;



Brand Owners.

O compromisso com a sustentabilidade por parte das empresas, atualmente, está
crescente. De acordo com Strangl, Ortner e Buettner (2019), a produção de plásticos globais
deverá crescer continuamente nas próximas décadas. Presume-se que o uso de plástico para
embalagem permaneça como uma área principal de aplicação. Assim, tanto a demanda do
público, quanto a pressão política para a fabricação de embalagens plásticas sustentáveis e para
uma gestão mais eficiente do fim da vida estão aumentando. Praticamente todas as empresas
globais já estão com metas de sustentabilidade declaradas. Foram estas as empresas que
compuseram o estudo:


PepsiCo;



Unilever;



Danone;



Bonafont;



RB.

Para as visitas foram consideradas companhias que tivessem conhecimento real em
sustentabilidade e/ou estivessem com início de operações. As cooperativas foram escolhidas
conforme disposição em contribuir para o estudo. As empresas a visitadas foram:


Globalpack;



Wise;



Braskem;



Green PCR.

Por fim, o segmento de atuação foi importante, em virtude de se entender os limitantes
de cada tipo de embalagem, tais como produtos para cuidados pessoais, cuidados com a casa,
bebidas e produtos alimentícios.
Desta forma o espaço amostral ficou da seguinte forma:
Tabela 2 – Espaço amostral
GRUPOS

1

Setor

Consumidor de embalagem reciclada

Entrevistado

Cargo

Tempo no setor
(anos)

Empresa

E1

Analista de compras

9

PepsiCo

E2

Gerente de R&I

11

Danone

E3

Gerente de R&I

28

Unilever

E4

Gerente de compras

11

RB
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E5
E6
2

Especialista em sustentabilidade

3

4

Fabricante de resina reciclada

Fabricante de embalagem com resina
reciclada

Prof. na Universiade de
Berkeley
Executiva de assuntos
corporativos

24

Ativista

20

Unilever

E7

Gerente de Sustentabilidade

15

Bonafont

E8

Empresária

12

Ativista

E9

Empresária

6

Ativista

E10

CEO

17

Wise Plásticos

E11

Gerente de R&I

32

GreePCR

E12

CEO

28

Grupo
Plasticase

E13

Engenheiro

13

Braskem

E14

Diretor industrial

23

Globalpack

E15

Gerente R&I

35

Aptar

E16

Diretor industrial

39

Logoplast

E17

CEO

24

Imexden

Fonte: autor

3.3 ANÁLISE DOS DADOS
Bardin (2011, apud CÂMARA, 2013, p. 182) indica que a utilização da análise de
conteúdo prevê pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Para Creswell
(2010), a análise de dados qualitativos é conduzida concomitantemente com a coleta dos dados,
a realização de interpretações e a redação de relatórios. Dessa forma, análise dos dados foi
realizada em três etapas, demonstradas na figura abaixo, onde a etapa inicial foi a de captação
dos dados através das entrevistas semiestruturadas e, na sequência, a sua transcrição.
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Figura 12 – Análise de dados

Fonte: Adaptada pelo Câmara (2013)

Na pré-análise foram feitas as transcrições das entrevistas, sendo respeitadas todas as
regras de exaustividade, de sua representatividade, homogeneidade, de pertinência e da
exclusividade. Em seguida, na fase da exploração do material obtido, optou-se por uma
categorização, visto que, de acordo com Câmara (2013), se as categorias forem bem definidas,
se os temas e indicadores que determinam a entrada de um elemento numa categoria forem bem
claros, não haverá́ distorções devidas à subjetividade dos analistas.
A categorização foi utilizada no tratamento dos resultados, etapa importante para
sequência das análises, pois, conforme Câmara (2013), com os dados transcritos, inicia-se a
leitura flutuante. Em seguida, passa-se à escolha de índices ou categorias, que surgirão das
questões norteadoras ou das hipóteses e a organização destes em indicadores ou temas. Foram
criados temas e subtemas a serem discorridos e analisados. Esta divisão permitiu um melhor
entendimento da relevância de cada tema, e assim foi possível avaliar com maior eficácia última
etapa do processo, que são as interpretações de todos os dados.
Os resultados obtidos, nas entrevistas com membros do mercado nacional, são
abordados no capítulo seguinte, na apresentação e discussão dos resultados.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Ao final das entrevistas, foi possível identificar 8 temas relevantes, os quais auxiliam na
resposta à pergunta central do trabalho: meio ambiente, sociedade, varejistas, papel do brand
owner, transformadores, fabricantes de resina reciclada, recicladores, o governo, na sequência
foram os atores envolvidos no problema e subdivididos em outros 22 tópicos, todos a serem
discutidos a seguir.
Figura 13 – Temas relevantes

Fonte: Autor

A figura acima demonstra toda a relação dos pilares do processo de reciclagem, onde o
final do caminho é o meio ambiente, porém a organização, regulamentação e incentivos
precisará ser do governo, e estes são envolvidos com todas as demais partes. O ciclo da
reciclagem se inicia com os recicladores - chamamos de recicladores todos os envolvidos na
primeira etapa do processo de reciclagem - e nesta esfera se encontram os sucateiros, as
cooperativas, todos os atores que serão responsáveis por disponibilizar a matéria-prima da
reciclagem, no caso a sucata (o lixo/resíduo sólido). Em seguida, estão os fabricantes de resina
recicladas, que serão responsáveis por separar, lavar e transformar o resíduo sólido em uma
nova resina. Seguindo o curso, nos deparamos com os fabricantes de embalagem, os
encarregados de converter resina reciclada em embalagens, sejam elas frascos ou tampas, sejam
fabricadas por processo de sopro ou injeção. A continuação do ciclo está com o brand owner,
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ou seja, os detentores das marcas, os incumbidos de alocar e criar produtos mais sustentáveis,
que serão vendidos pelos varejistas, estes também envolvidos e responsáveis pelos produtos
que a sociedade irá consumir. Todos os cidadãos são incumbidos pelo lixo gerado e por sua sua
disposição, além de serem os principais responsáveis pelo aumento dos produtos sustentáveis.
O meio ambiente sofre impactos de todos os agentes descritos acima e cada qual tem a
sua ação, reação e colaboração para com este. Porém, conforme endossado por Resnitzky et al.
(2021), o desenvolvimento sustentável que inclui as dimensões econômica, social e ambiental
não é um conceito novo, mas sua implementação é complexa e apresenta muitos desafios
globais e de longo prazo. No cenário atual, dinâmico e competitivo, as indústrias precisam
adequar as estratégias de desenvolvimento sustentável em todos os níveis e implantar processos
para atender às demandas internas e externas.
A seguir, todos os tópicos serão tratados especificamente.
4.1 PAPEL DO GOVERNO
Conforme o problema dos plásticos aumenta, com impactos significativos no meio
ambiente, os governos têm sido cada vez mais pressionados por agentes e entidades que
defendem a responsabilidade de legislar pela melhor utilização do plástico, eliminação de
produtos causadores de maiores problemas no ecossistema, além de definir as responsabilidades
de cada elo da cadeia, visto que a obrigação, a responsabilidade de regulamentar, fomentar e
fiscalizar é do governo.
Convém ressaltar ainda que é do governo a decisão de subsidiar investimentos e criar
benefícios extraordinários para produtos sustentáveis. Convém ressaltar ainda que de acordo
com Azapagic (2003, apud NAIDOO;GASPARATOS, 2018) uma das principais motivações
para a adoção de estratégias de sustentabilidade empresarial tem sido uma legislação cada vez
mais voltada para a promoção do desenvolvimento sustentável. De acordo com Friant,
Vermeulen e Salomone (2020), desde a publicação do Plano de Ação da Economia Circular da
União Europeia em 2015, este novo paradigma de sustentabilidade tornou-se uma força
orientadora por trás das políticas ambientais e econômicas da Comissão Junker. Ainda
conforme os mesmos autores, a União Europeia (UE) adotou uma abordagem particular à
circularidade, com grandes expectativas de aumentar a competitividade, promover o
crescimento econômico e criar empregos e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais e
a dependência de recursos.
A resultante dos problemas no meio ambiente impacta, primeiramente, nas cidades e
municípios. Ao avaliar a cadeia por completo, nota-se que as cidades sofrem com os impactos
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negativos da globalização das cadeias de suprimentos, que resultam nas perdas de indústrias
locais, postos de trabalho e afetam a economia de geração de resíduos em face da linearidade
econômica. Sendo assim, as cidades e municípios precisam lidar com a poluição, os resíduos
sólidos e tratamento do lixo.
Respondendo cada vez mais por um alto valor agregado da economia nacional, as
cidades se interessam pela promessa da economia circular em favorecer uma economia local
mais forte. E, ainda, ao reduzir a dependência de matérias-primas e cadeias de fornecimento
globais, as cidades podem ficar mais resistentes às crises econômicas. Convém ressaltar ainda
que políticas e regulamentações são normalmente mais flexíveis e fáceis de se modificar em
nível local do que nacional. É mais simples e menos custoso desenvolver novas formas
econômicas no nível municipal, vista a flexibilidade e poder de inovação.
Convém ressaltar, ainda, que o papel do governo, na fomentação da utilização da resina
reciclada, precisa ser de destaque. Não somente com regulamentação, mas com incentivos para
toda a rede de geração de resíduos sólidos, desde o início da captação de sucatas, até o produto
na gôndola dos varejistas.
Atualmente o governo tem gastos extraordinários com: coleta do lixo, aterros sanitários
e problemas de saúde da população, conforme comentado pelo entrevistado E16, que destaca
ser o lixo mal gerenciado gerador de doenças. Sendo assim, além de ser um investimento para
o meio ambiente, cuidar dos resíduos sólidos acarretará ganhos financeiros devido à
arrecadação de impostos em toda a cadeia produtiva. Conforme relatado por E12, o maior
desafio do governo é transformar um passivo (lixo) em ativo (resina), e assim, além de auxiliar
nos impactos ambientais, criar um segmento de mercado para assim gerar ainda mais tributos e
renda para o governo, local e nacional.
Conforme E10, os incentivos do governo não necessariamente devem ser específicos na
área fiscal e tributária; devem abranger o todo, desde fomentação da coleta seletiva, incentivos
a catadores, novas leis e tributos. Convém ressaltar ainda que a falta de incentivos, de acordo
com E10, gerará alguns problemas estruturais no processo de reciclagem, tal como
informalidade, sonegação fiscal e a falta de padronização do principal insumo, no caso a sucata.
Durante as entrevistas três subtemas foram citados de forma importante: a) impostos, b)
incentivos e c) financiamentos e leis.
4.1.1 Impostos
A relevância dos impostos, inicialmente, não foi identificada como um potencial fator
decisório para implementação de resinas recicladas de PE nas empresas brasileiras. Entretanto,
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é notória a relevância deste tópico para a fomentação da resina reciclada e demais produtos
reciclados, de maneira geral. Conforme E10, a carga tributária para as resinas virgens é menor
quando comparada à resina reciclada, e desta forma se torna um fator relevante negativo, pois
cria-se uma barreira para a fomentação de PCR.
O ponto chave está na aquisição da sucata (PCR), que hoje não é comprada com
impostos, porque há diversos benefícios fiscais, desde municipais a federais, além dos estaduais
que favorecem a atividade. Nesse sentido, benefícios fiscais funcionam através de isenção de
parte do imposto devido, ou seja, da diferença entre a alíquota do imposto gerado na compra da
matéria prima e a alíquota do imposto na venda do produto final. Atualmente, como a sucata,
que é a matéria-prima, não é comprada com impostos, não oferece a possibilidade de isenções
de ICMS ou PIS/COFINS, ou seja, o imposto passa a ser custo e reduz a competitividade do
produto, conforme ilustração abaixo:
Figura 14 - Ilustração simples de benefício fiscal.

Fonte: Autor

Conforme o entrevistado E12, a falta deste tipo de benefício fiscal específico para a
resina reciclada, cria uma barreira relevante para a competitividade deste produto, em
comparação à resina virgem.
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Tabela 3 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores

"...a maneira que a carga tributária é colocada no Brasil é muito ruim. O
que acontece no Brasil é que quando você compra sucata você não tem
crédito de imposto nenhum... Material vem sem nenhum crédito. Quando eu
processo esse material e eu vendo isso como resina para os
transformadores, não tem nenhum incentivo fiscal...pago todos os impostos
diretos. Tem PIS, COFINS e ICMS e IPI, sem nenhum tipo de
benefício."(E10)
"Uma das principais dificuldades que se tem hoje no Brasil é a parte de
tributação que onera bastante o processo. Então tem mudado recentemente
tem tido alguns desdobramentos que vem mudando essa parte de
tributação...mas está longe do ideal para o setor" (E13)
“O centro de triagem privada ou o sucateiro também fazem um trabalho
muito importante. E aí como é que você ajuda esse pessoal, como é que você
ajuda sem que o governo precise gastar dinheiro... Então eu acho que tem
caminho sim, tem caminho e o caminho é via imposto."(E11)
"...se você está localizado em uma área incentivada, você vai ter uma
vantagem competitiva em comparação ao Estado de São Paulo... por
exemplo, se eu abrir uma reciclagem no estado de São Paulo para vender o
material aqui e vou pagar o meu ICMS, vamos ver 18%. Um cara num lugar
incentivado Minas Gerais, Nordeste tem vários estados que têm incentivo
ele vai vender para cá com 12% porque é entre estados. Só que ele tem
incentivo, então desses 12% ele só vai pagar 3%, 8%, o que gerará margem
direta. Os incentivos eles mudam o perfil."(E11)
"Eu acredito que o incentivo do governo faria com que outras empresas
entrassem mais ativamente para o mercado sustentável, porque o que hoje
está acontecendo é que elas estão vendo que a sustentabilidade vende e estão
fazendo o que a gente chama de greenwashing. Se beneficiando de uma linha
sustentável para dizer, nós somos sustentáveis... Mas se existisse de fato um
incentivo do governo dizendo a gente vai diminuir o teu imposto, porque
você está fazendo isso de uma qualidade ...se você quiser entrar nesse tipo
de parâmetro você vai ter um benefício no seu imposto, eu acho que as
empresas iriam se adequar sim. Porque é uma relação de ganhaganha."(E9)
"a grande maioria do plástico é reciclável, mas a gente precisa considerar
que tem também o fator financeiro, é a atividade da reciclagem, ela precisa
ser lucrativa e aí a gente tem um grande entrave. Talvez pensar em subsídios
por parte do governo para que o sistema de reciclagem seja realmente
rentável e ele aconteça em volume que seja suficiente para a gente começar
a pensar em uma alternativa..."(E8)
Fonte: autor

Subtemas

Temas

Impostos

Papel do
governo

4.1.2 Incentivos e Financiamentos
A iniciativa de uma nova economia para os resíduos sólidos tem tido sucesso ao atrair
atenção para o sério problema dos resíduos plásticos. Uma grande conquista foi incluir nessa
discussão importantes empresas e colocá-las em evidência. Atualmente diversas grandes
companhias demonstram uma preocupação relacionada a seus produtos e imagem dos seus
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negócios, quando se trata de impactos ambientais. Grande parte delas já está implementando a
utilização de resinas recicladas, reuso das embalagens e demais ações sustentáveis.
Embora os esforços dos brand owners em gerar um novo formato com menores
impactos ao meio ambiente sejam aparentes, a maioria dos plásticos não pode ser reciclada
facilmente de maneira econômica e isso gera uma melhor competitividade para plástico virgem,
que normalmente é mais barato e possui uma qualidade melhor que a do plástico reciclado.
Além disso, o vidro, o metal e o papel possuem um grande valor de sucata, ou seja, geram uma
maior possibilidade de serem reciclados, em comparação ao plástico. De acordo com E12, com
todo o movimento criado pelas empresas, sociedades e governos contribuem para um
conhecimento melhor da reciclagem e suas possibilidades, “no passado, como você não tinha
essa clareza de uma legislação, de um mercado consumidor e qual o impacto social consequente
da reciclagem”. Com isso, a dificuldade para se obter financiamentos específicos e incentivos
para fomentar a reciclagem eram grandes. Hoje, apesar da evolução, ainda não é fácil captar
investimento para coisas relacionadas a reciclagem.
Dessa forma, os incentivos fiscais são uma forma de inserir dinheiro na economia e de
fomentar mais um segmento de negócio. Os incentivos são uma parte relevante, mas precisará
ser eficiente.
Além dos incentivos fiscais, o acesso ao financiamento também se refletirá de forma
positiva no aumento do consumo da resina reciclada. Para tal eficácia, estes benefícios deverão
prover contribuições desde ao catador, até às empresas de reciclagem, os fabricantes de
embalagens, produtores de produtos, varejistas e, por fim, o consumidor final (sociedade). Este,
de fato, será um fator determinante para adoção de resina reciclada, em concordância com E9,
que reforça que “com incentivos financeiros, os produtos mais sustentáveis terão um consumo
maior a curto prazo”.
Tabela 4 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores

Subtemas

Temas

"Não tem mais discussão sobre isso, é obvio que é mais fácil usar
a resina virgem, ou você tem de novo meta corporativa que é o que
tem movido um pouco a reciclagem no Brasil, são as Unilever,
Coca-Cola e tal, ou você tem lei do governo que obriga utilizar
25% de material reciclado acabou, ou você tem incentivo
financeiro..." (E10)
“...a acesso, por exemplo, às tecnologias, o governo não têm
nenhum subsídio direto, financeiro, que possibilite essas empresas
a investirem em caminhões, em investirem em cooperativas, em

Incentivos /
Financiamento

Papel do
Governo
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maquinários. A gente vê a maioria das cooperativas hoje em São
Paulo sendo informais...” (E17)

“...você não tem incentivo, a questão de incentivo fiscal, por
exemplo, a gente não tem incentivo para trabalhar com material
reciclado, isso é uma coisa que precisa muito discutir com o
governo, você paga sempre mais barato na resina virgem e é
uma roda gigante enorme, todo mundo querendo trabalhar com
material reciclado e você não tem incentivo, incentivo à tecnologia
, à inovação a gente não tem...”(E7)
"... há 30 anos atrás, as fábricas de refrigerantes não utilizavam
garrafas PET, utilizavam somente vidro, e os vidros eram
reutilizados, não era nem reciclados, eram reutilizados. E que
passou, chegou um momento em que a produção do plástico passou
a ser muito mais viável economicamente, mais lucrativa mesmo. Só
que o custo que as empresas tinham na manutenção dos cascos de
vidro, de retornar, limpar e lavar, sanitizar passou a ser muito mais
caro do que simplesmente o próprio PET. O que ocorreu?
transferiu o custo do estado e transferiu o custo para o meio
ambiente, aí é um custo difuso. O Estado que passou a ter de gerir
essa quantidade de resíduo."(E5)
"A Alemanha dá incentivos para retorno de materiais descartáveis,
isso é um clássico que todo mundo fala, quando eu vou lá eu pego
uma garrafinha pet, no rótulo da garrafa tem quanto aquela
garrafa vale e se eu devolver eu ganho esse dinheiro de volta. Isso
é um incentivo para fazer esse retorno, que acaba sendo
compartilhado ali com o governo e com o produtor e com
consumidor porque esse valor da garrafa é repassado para
ele."(E13)
Fonte: autor

4.1.3 Leis
Possivelmente em cada região do Brasil haja leis ou projetos de leis, direcionados aos
resíduos sólidos gerados pela sociedade. Através do governo federal, no caso do Ministério do
Meio Ambiente, existe a PNRS, que estabelece as diretrizes necessárias para redução do
impacto no meio ambiente e disposições de resíduos e tratamento do lixo. É evidente que as
leis mudam, não apenas para se adequar à realidade, mas também para ajustar pontos
necessários que não foram relacionados inicialmente em sua concepção. De fato, a legislação
deverá favorecer a economia circular, bem como prover uma melhor utilização das embalagens
utilizadas, conforme E6 sugere, “para alguns itens precisa fazer algum incentivo ainda que
temporariamente até que a economia se inicie e tenha uma continuidade”. Após um incentivo
inicial do governo, o mercado deverá se ajustar com o ciclo completo. Este tópico é reforçado
por Sousa (2021), que comenta que a economia circular, logística reversa e novas leis para
preservar o meio ambiente, como evitar o plástico descartável, devem ser incentivadas. As
principais metas das grandes empresas seguirão na evolução das regulamentações voltadas à
sustentabilidade. Alguns exemplos de metas foram captados nas entrevistas com os
participantes E3, E4 e E7:
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1.

Os resíduos coletados deverão estar preparados para reutilização e reciclagem;

2.

Redução e/ou eliminação de aterros sanitários;

3.

100% das embalagens precisarão ser recicláveis;

4.

Banimento de produtos de uso único;

5.

Políticas para redução de plástico;

6.

Definição de responsabilidades dos resíduos gerados, estendidas aos produtores de

resina e embalagens.
Durante a realização das entrevistas, algumas das citações se destacaram, tais como do
a de E16, que relaciona um caminho para as regulamentações e o Estado deveria regular aquilo
que a iniciativa privada necessita.
Tabela 5 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores

"... leis já existem, mas que na prática acabou não funcionando efetivamente,
porque elas não condizem com a realidade." (E17)
"... o governo vai seguindo a exigência dos, não vem nada antes do governo,
tem algumas iniciativas como a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas
que até hoje não conseguiu grandes resultados, os resultados que vieram
foram de demandas das próprias empresas, dos Brand Owner... e eles têm
essa demanda porque os clientes deles também pressionam eles... a Unilever
realmente é uma empresa que hoje ela fomenta a reciclagem e não é à toa,
ela fomenta reciclagem porque ela precisa disso para se manter na sua
posição de utilizar embalagens que são adequadas para o negócio dela. "
(E11)
"... as nossas regulamentações são muito boas... se você comparar, por
exemplo América Latina, a nossa é a melhor legislação que existe para
resíduos... mas a gente demora muito para dar uma solução e por outro lado
a gente também não consegue fiscalizar... então acho que questões fiscais a
gente precisa correr muito...”(E7)
"...tem uma lei, que é a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos que diz
que ele (brand owner) é responsável por essa embalagem, ele e o comerciante
(varejista). O comerciante, o supermercado que vendeu o shampoo os 2 são
responsáveis. Ninguém deu bola desde 2014...mas o estado de São Paulo, na
renovação da licença ambiental de funcionamento, ele exige que esses 2 elos
comprovem a logística reversa de 22% desse material...”(E11)
"...um outro ponto de legal que a gente está muito atrás, essa do granel, na
Europa, você pode meter granel em tudo, e aqui não... aqui nós (varejistas)
somos obrigados por exemplo a levar a comprar um pote para encher, é
proibido eu levar da minha casa um pote, porque eu posso ter uma
contaminação e aí a culpa é do varejista, do produtor. Na Europa não, na
Europa você leva é sua conta e risco."(E7)
Fonte: autor
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4.2 RECICLADORES
Reciclar é algo a ser considerado no plano de materiais. Após serem superexplorados,
os recursos naturais estão em escassez, e, em razão disso, a reciclagem é uma opção ao invés
do descarte. O aumento do índice de reciclagem não é apenas um benefício econômico, mas
também social e ambiental.
Para tornar o sistema de reciclagem eficiente, um dos protagonistas são os recicladores.
Nestes são englobados os catadores de lixo e as empresas que transformam o lixo em um novo
material. Muito se engana quando se avalia o mercado de trabalho e não se representa, de forma
saudável e justa, o papel do catador de lixo. São bilhões de dólares disponíveis a céu aberto,
porém falta mão-de-obra para “carregar” o material até o local mais apropriado. A qualidade
da resina reciclada está ligada à qualidade da sucata disponível, ou seja, quanto menor a
quantidade de contaminantes, melhor será a qualidade. Uma das formas para se ter um melhor
resíduo sólido é a coleta seletiva, que permitirá uma menor quantidade de contaminantes.
Entretanto, é preciso entender a fundo a respeito do modelo de coleta da sucata no Brasil e seus
custos decorrentes, ainda mais quando a qualidade da resina reciclada está relacionada à
qualidade da sucata disponível no mercado. De acordo com E3, os treinamentos dos sucateiros
são em prol de reduzir a quantidade de diferentes tipos plásticos batch, visto que este também
é um contaminante.
Há qualidade quando, neste caso, existe a menor quantidade de contaminantes possíveis,
tanto com relação aos resíduos orgânicos, como também na diferenciação do produto envasado
(óleo, cosméticos, defensivos agrícolas, etc.). Quanto menor incidência destes materiais em
conjunto com os demais, maior será a quantidade de resina reciclada utilizada em uma nova
embalagem. Embora, nos processos de fabricação de resina reciclada, já existam equipamentos
que façam a separação de tipos de plásticos diferentes (PET e PEAD por exemplo), estes não
fazem a separação por tipo de produto envasado. Esse trabalho é feito de forma manual e é
muito importante para o processo de fabricação de resina reciclada.
4.2.1 Coleta Seletiva
No Brasil, a coleta seletiva ainda requer uma evolução significativa, quando se
comparado a países europeus, por exemplo. De acordo com E16, o formato de coleta seletiva
em países como a Alemanha está em um nível acima do qual se encontra no país latinoamericano, “a cultura da coleta seletiva, ela é muito forte há muitos anos na Europa, na
Alemanha, desde que eu comecei na minha vida de plástico, já se via os recipientes para você
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jogar as embalagens em lugares determinados”. Este é o cenário encontrado também no Japão.
Conforme Anexo A, percebe-se a existência de uma coleta seletiva até mesmo nas vias públicas,
não só dependendo exclusivamente das ações nas residências dos japoneses.
De forma objetiva, a qualidade da sucata disponível permitirá uma resina reciclada mais
limpa, e isso gerará dois benefícios: primeiro lugar, a redução de custo, pois uma sucata mais
limpa necessitará menos fases do processo de lavagem, reduzindo assim o custo de produção
da resina reciclada, e em segundo, uma qualidade melhor, com menos impurezas, propiciando
menos contaminantes na embalagem final. Desta forma, a coleta seletiva se posiciona como
uma das maneiras mais eficazes na fomentação da resina reciclada de PEAD, visto a redução
de possíveis contaminantes. Entretanto, para uma expansão da coleta seletiva, alguns obstáculos
precisam ser superados, identificados durante as entrevistas com E2, E3, E5, E7 e E17:


Dificuldades de entender quais seriam os diferente tipos plástico presentes na

embalagem;


Pequenos espaços nas residências para segregação de material;



Necessidade de diferentes pontos de coleta seletiva;



Inclusão de diferentes modelos de coleta de lixo (recicláveis e outros).

Tabela 6 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores
"eu acho que a melhor opção é você o juntar tudo, daí o consumidor
consegue separar o seco do úmido, não tem erro e é mais fácil para ele
descartar, assim ele precisa de menos espaço, por exemplo, apartamento
minúsculo. Ele não tem onde ficar separando 300 coisas, ele vai ter o seco
e o úmido, o orgânico e o reciclável. E aí isso vai para as grandes centrais
para as cooperativas para ser separado, eu acho que quanto mais facilitar
melhor a compreensão e adesão. ..."(E7)
"No caso de São Paulo existe já uma coleta seletiva que é variável de
determinados dias, coletam orgânicos, determinados dias retiravam só os
recicláveis passíveis de reciclagem e secos de uma maneira de uma forma
geral. Então essa a necessidade de separação no domicílio, no meu modo
de ver, é uma das principais ações para que atividades, para que possa
aumentar o valor dos pós uso. O melhor assim que seja de reutilização,
porque na medida em que você vai jogando, juntando todos os materiais,
eles podem se contaminar, porque você cria uma nova atividade de seleção
que é muito mais fácil de ser feita nos domicílios, essa é uma questão que
se a gente vai tratar de um sistema de coleta seletiva, essa seletividade ela
tem de ser feita pelo cidadão na sua casa." (E5)
"o Brasil ainda é um país que tem centenas de aterros sanitários onde não
é feito nenhum tipo de coleta seletiva, é muito lixo gerado para pouquíssima
coleta seletiva..."(E17)
“Na verdade, (a coleta seletiva) é uma grande solução, mas tem várias
frentes. Acho que toda parte de coleta, a gente ainda está bem precário no
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Temas

Coleta
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Brasil. A gente não tem coleta seletiva, da forma que deveríamos ter para
que esse ciclo ele rode melhor." (E2)
"... olhando num todo, no Brasil tem várias frentes em que a gente precisa
avançar, a coleta em si só 13% dos lares brasileiros hoje tem coleta seletiva
passando na porta, então é muito pouco. Quando você compara isso com
Europa, Estados Unidos, esse é o primeiro gatilho para que o material seja
coletado, e aí vêm as outras etapas... o consumidor só irá separar se ele, se
ele vê sentido e saber que ele vai ser coletado e que vai ser destinado
corretamente, se não ele não separa. E para que isso aconteça também,
então depois dessa separação, para que ele possa voltar para essa cadeia
ele precisa ter esse valor. Então é o alumínio muito coletado, é porque ele
tem o valor e é isso que a gente está trazendo para o plástico com uso de
PCR... "(E3)
Fonte: autor

4.2.2 Sucata
A sucata nada mais é do que a matéria-prima da resina reciclada, o PCR, que é gerado
após a utilização de um dado produto, e que irá ser descartado e é a fonte principal da resina
pós-consumo. Durante o processo deste estudo, ficou evidente a importância da sucata,
tornando-se uma parte interessante para este trabalho, principalmente por conta da necessidade
em se obter a qualidade da sucata a ser disponibilizada, conforme destacado por E16, “a
qualidade da resina reciclada tem uma ligação com qual origem se obtém este material, se você
não tem qualidade na origem, você não vai ter qualidade na saída”, ou seja, obter uma boa
sucata desde a origem significará ter fontes de materiais confiáveis.
O maior desafio da circularidade é transformar um resíduo sólido em material utilizável.
A partir do ponto de vista deste ator, deve-se considerar, não somente a parte fiscal, mas também
a qualidade da sucata gerada para o processo, a forma como é realizada a sua coleta, a separação
dos diferentes tipos de plásticos e os incentivos fiscais. Conforme E12 comenta, a qualidade da
sucata interfere, além de não só no produto final, mas também em seus custos de produção,
visto que, quanto mais impurezas se encontrar na sucata, maior a necessidade de lavagem deste
material, ou seja, maior custo de produção. Este pensamento é endossado por Reck e Graedel
(2012), a coleta de descartes com alta eficiência e com os devidos cuidados (para evitar a
mistura que frustraria o processamento posterior) é em grande parte uma questão de hábitos
comportamentais e incentivos.
Dessa forma, se acrescentam nesse contexto apresentado, alguns aspectos importantes
no processo de reciclagem, tal como a logística reversa, padronização do material, limpeza deste
e o custo empregado no processo de fabricação e na compra deste material.
Conforme Allwood e Cullen (2012), a sucata de plástico dos processos de fabricação já
é reciclada em uma taxa muito alta, pois é segregada automaticamente sem contaminação e
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muitas vezes pode ser reciclada de volta na mesma máquina que criou a sucata. É improvável
que as taxas de reciclagem nesta parte do fluxo de sucata possam ser aumentadas. Portanto, o
aumento da reciclagem de plásticos depende do desenvolvimento da separação aprimorada de
plásticos de outros resíduos municipais. E conforme E2, grandes empresas, como Unilever, J&J,
Química Amparo, Natural, Bombril e outras mais, entendendo essa importância da sucata, se
associam para ajustar o processo de recepção das sucatas, através de treinamentos para os
catadores, além de disponibilizar equipamentos necessários para esta operação. Aumentar as
taxas de recuperação é difícil, uma vez que os resíduos de plástico costumam ser fragmentados
e diversificados.
Tabela 7 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores

Subtemas

Temas

Sucata

Recicladores

"...fazer logística no Brasil é muito complexo e caro, para conseguir
acessar todo o material necessário, então logística eu citaria que aí entra
também a coleta, as cooperativas, acho que as cooperativas em si ainda
muito desestruturadas ou na maior parte delas...”(E7)
"Então a sucata fica muito diferente entre as cooperativas. Eu acho que
essa falta de incentivo que gera essa informalidade toda no setor como um
todo, e ele gera problemas muito grandes para a cadeia, falta
padronização, falta material..." (E10)
"Não, importa (sobre a qualidade da sucata) e a questão não é nem só a
qualidade em si, mas é a falta de padronização..." (E10)
"(essa ineficiência) .... gera um custo de sucata no Brasil que é maior do
que na maior parte do mundo, você olha sucata mesmo em tempos ou mais
agora pandemia pode ter uma volatilidade diferente de um lugar a
outro..."(E10)
"(sobre disponibilidade de sucata) ... não vai ter uma iniciativa
governamental grande, vai ter sim um ou outro bairro com coleta seletiva,
mas o grosso está só pondo no lixo... parte eu acho que a gente precisa
melhorar muito ainda as MRFs dos aterros sanitários, na entrada de um
aterro sanitário em vez do caminhão jogar o lixo no aterro ele passa
primeiro por uma máquina que seleciona os recicláveis, isso sim é uma
excelente iniciativa...”(E11)
"a falta de sucata é um fato, só que você tem bastante sucata no meio
ambiente, porém você não tem a educação do consumidor para segregar
esse material, você não tem a mão de obra para poder coletar, porque é
tudo informal..."(E15)
"...você tem uma diversidade de cores muito grande, existem másters que
são de polietileno de baixa densidade, ou de polipropileno. Você vai ter
uma série de diversidades tão grandes no mix de produtos que dificulta o
processo de reciclagem, isso a na seleção manual, no sucateiro, não tem
como separar..."(E14)
"...a fonte de onde vem o resíduo é muito importante para nós, ter esse
controle é fundamental... os nossos recicladores sabem quais são os
contaminantes que não pode vir junto na resina, que vai trazer problema
na qualidade, e aí tem contaminantes muito críticos, por exemplo, a parte
hospitalar, a parte de óleos aditivos para carro, que se tiver esse tipo de
resíduo junto vai trazer problema na resina reciclada...essa seleção, esse
critério é muito importante sim, para a qualidade do resíduo, quanto mais
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limpo vier quanto mais separado vier, eliminando esse tipo de
contaminante melhor para a qualidade da resina. Porém o que garante a
qualidade da resina é a boa lavagem..." (E3)
"Como que a gente consegue organizar essa cadeia para que você receba
uma matéria-prima mais limpa e consiga gerar mais PCR, com mais
quantidade e qualidade, para não ter variação, porque de repente tem um
boom, todo mundo quer usar, só que a gente não tem matéria-prima...
somente conseguiremos essa quantidade de material através de uma
unificação entre iniciativa privada e governo" (E2)
“De reciclagem do tratamento do resíduo de fato e a gente chama de
resíduo o que é a matéria-prima. A gente trata como ativo de valor, que a
gente pode retornar às indústrias e vender. E o lixo é o que a gente não
consegue reaproveitar realmente. Eu acho que está bem ruim. Tem muito
para caminhar.”(E9)
“...na minha maneira de ver é que o nosso modelo de gestão de resíduos é
ruim, para dizer que ele não existe...existem modelos excelentes pelo
mundo, mas eles não são implantados nas cidades, como regra geral...”
(E5)
"...produto de plástico, ele vai se tornar resíduo na medida em que você
utilizou toda a sua capacidade de uso e após isso você o descarta das mais
variadas formas possíveis, seja descartar em algumas caixas esperando
que algum catador informal ou de alguma cooperativa retire ou você pode
esperar que o sistema de gestão pública de caminhões dos lixeiros,
coletores passem e retirem esse material." (E5)
"o problema maior do plástico é que existem inúmeros tipos de plástico,
com inúmeras fórmulas, que quando a gente volta, quando a gente
devolve para a reciclagem até para poder fazer essa separação do
próprio componente, não consegue." (E9)
Fonte: autor

4.3 FABRICANTES DE RESINA RECICLADA
Uma nova economia se desenvolve, um novo segmento de mercado se fez necessário
para ajustar o modelo de negócio implementado há mais de um século. O lema atual das grandes
empresas está no “é mais do que ‘fazer bem’, é preciso ‘fazer o bem’”. Isso posto, uma das
soluções dos impactos ocasionados pelo plástico está na reciclagem das embalagens, sejam elas
de quaisquer materiais, como, por exemplo, de alumínio, papel e papelão, vidro ou plástico. De
fato, a reciclagem é uma parte deste processo de recuperação. De acordo com Resnitzky et al.
(2021), as cadeias de reciclagem estão surgindo como uma alternativa altamente promissora
para a destinação adequada de resíduos sólidos. Segundo levantamento do Sindicato Nacional
das Empresas de Limpeza Urbana (2020), considerando apenas a reciclagem do plástico, seria
possível devolver à economia cerca de R $ 5,7 bilhões por ano, de acordo com E12, a oferta de
resina reciclada é menor do que a demanda requerida pelo mercado, e isso segue na mesma
linha de pensamento de E10, que relaciona a demanda atual para diferentes tipos de mercado,
ou seja, é possível vender a capacidade máxima de PEAD. Além disso, ao reduzir o impacto
ambiental da destinação inadequada de resíduos, a reciclagem oferece um alto benefício
financeiro.
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Além de um novo negócio, algumas empresas descobriram que são capazes de obter
novas eficiências com práticas sustentáveis, levando a custos mais baixos e, assim, maiores
lucros. Aliás, os modelos de negócios circulares, muitas vezes, fortalecem o relacionamento
entre clientes, funcionários e fornecedores e impulsionam novos relacionamentos em diversos
setores.
Para um modelo de negócio sustentável se perpetuar, são necessárias algumas diretrizes,
tais como: preço competitivo, qualidade, mercado e tecnologia, os fundamentos para uma boa
implementação.
4.3.1 Tipos de reciclagem
A reciclagem mecânica está predominante no mercado brasileiro, visto ser a mais
simples dentre os processos disponíveis no mundo. De acordo com E11, a reciclagem mecânica
é viável por ser mais básica, pois “você pega o próprio PET ou polietileno já pronto, moi, lava
e refunde, resumindo muito o processo, com somente essas três etapas”, consequentemente,
reduz o custo no processo de fabricação, fazendo com que o preço da resina reciclada seja mais
acessível. Em contrapartida, a reciclagem mecânica não será capaz de eliminar 100% dos
contaminantes e assim ser utilizada para o segmento alimentício, conforme E11, neste caso “o
plástico de resíduo domiciliar misturado e voltar para grau alimentício em polietileno e
polipropileno só a partir de reciclagem química”. A reciclagem química poderá ser mais
utilizada para fins do mercado alimentício, pois este requer uma pureza maior com relação aos
contaminantes, quando se compara a produtos de higiene e limpeza, óleo lubrificantes e
agronegócio, conforme reforça E3, “a reciclagem mecânica atende ao mercado brasileiro,
apenas não atende ao segmento alimentício. Para este deverá ser utilizada a reciclagem
química”. A pureza da reciclagem química é melhor, visto que “você desfaz o polímero, tira as
impurezas e faz um polímero de novo” (E11).
Tabela 8 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores

Subtemas

Temas

"...a tecnologia é bem diferente para a média da reciclagem, tem gente
com coisa próxima a nossa qualidade, e tem gente longe, mas a média
da reciclagem no Brasil é uma tecnologia embarcada muito menor.
Novamente isso não é necessariamente um problema e nem para eles,
porque na prática a questão é qual mercado você quer atender." (E10)
"Mais comum (no Brasil) é a reciclagem mecânica. E essa reciclagem
química está começando a crescer porque tem produtos que são fáceis
de reciclar mecanicamente, a garrafa de polietileno é um exemplo, é fácil
você moer, lavar em tanques, e descontaminar, põe as propriedades de
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volta no que tinha e faz o grãozinho de novo, isso é fácil. Agora quando
você pega, por exemplo, um fardo de filme todo sujo, filme tem muita
área e muito mais sujeira do que as garrafas... nossa! é muito difícil lavar
pedacinho por pedacinho de filme dos 2 lados, depois secar, depois
fundido o filme, por exemplo, é um tipo de produto que muito
provavelmente a reciclagem química vai ter um avanço mais
rápido."(E11)
"...food grade para o polietileno a gente sabe que é só na reciclagem
química que a gente vai poder ter isso no futuro. Hoje na reciclagem
mecânica a própria morfologia do polietileno que é, ele é mais aberto
versus do pet que é mais fechado, ele absorve mais essas contaminações.
A própria característica do material já permite essa absorção do cheiro
das contaminações, mas que é possível ser eliminada num ponto que não
interfira com a sua formulação dentro, mas não para o produto
alimentício ainda."(E3)
"Eu não conheço lá fora alguma iniciativa ainda que consiga fazer com
o plástico de resíduo domiciliar misturado e voltar para grau alimentício
em polietileno e polipropileno, só a partir de reciclagem química, que é
uma outra tecnologia que também ainda não chegou aqui."(E10)
"...reciclagem química está engatinhando ainda e tem reciclagem
mecânica que pelo menos aqui na América do sul, é só o que a gente
conhece por enquanto o que está estabelecido e tem várias restrições
legais ainda sobre esse tipo de reciclagem (química)...possibilidade
sempre tem o Brasil tem cracker, o Brasil tem tudo. O problema é a
questão de ter o óleo que é necessário para fazer isso sendo produzido
de maneira constante com a qualidade necessária. A tecnologia de
produção desse óleo que são várias ainda tão em desenvolvimento. Então
se a escala ainda do que já está implementado que é lá fora é muito
pequena se comparado com a extração de óleo bruto." (E13)
"...eles conseguem usar em alimentícios (EUA utilizar reciclagem
mecânica), o órgão regulador deles é diferente, tem umas legislações um
pouco diferentes, mas além disso lá tem alguns ciclos de cadeia fechada
como, por exemplo, garrafas de leite, eles têm uma logística reversa
específica para só coletar as garrafas de leite..." (E13)
Fonte: autor

4.3.2 Tecnologia Nacional
A tecnologia disponível no Brasil está dentro dos parâmetros necessários para utilização
de resina reciclada pós-consumo (PCR), de acordo com E3, no processo de seleção dos
fornecedores da empresa na qual trabalha, foram testadas empresas com tecnologias nacionais
e internacionais, com ambas obtendo a homologação.
No processo de reciclagem, a tecnologia empregada é, de fato, importante, todavia, é
necessário avaliar a cadeia de fornecimento da sucata, pois a logística reversa contribui para
uma menor contaminação dos resíduos sólidos, e na opinião de E10, este é um dos fatores
relevantes para não ser aprovada a resina PCR com grau alimentício, tal qual é na cadeia de
produtos lácteos nos EUA. Além disso, conforme E10, a reciclagem necessita de diferentes
tecnologias para resolver alguns percalços do processo de reciclagem, tais como a falta de
padronização destes insumos. É possível resolver os problemas de reciclagem do Brasil com a
tecnologia disponível, mas a dificuldade está na quantidade de desafios a serem superados, algo
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diferente da Espanha, por exemplo. Porém, de acordo com E12, ainda existe uma necessidade
do desenvolvimento de uma tecnologia possível para reciclar, de forma fácil, diferentes tipos
de um mesmo polímero. Entretanto, conforme continua E12, os aprendizados adquiridos com
a superação dos desafios no processo de fabricação da resina PET reciclada podem ser
utilizados para essa evolução requerida.
Tabela 9 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores
“... do ponto de vista das sucatas de pet, o grande problema hoje é
captação. No polietileno não é só a captação, é captação e tecnologia.
Então, eu acho que a dificuldade para polietileno hoje não é só a
captação, é também o desenvolvimento da tecnologia para fabricação de
resina...” (E12)
“O polietileno, em comparação à reciclagem do PET, está, vamos dizer
uns 10 anos atrasado. Já existem boas empresas que fazem reciclagem,
mas são poucas. A tecnologia ainda é bem mais rudimentar que a
tecnologia da reciclagem de PET, mas está avançando e no Brasil tem
boas empresas em desenvolvimento.” (E11)
"... no processo de desenvolvimento dos fornecedores locais (de resina
reciclada) visitamos 9 recicladores do Brasil, o que estava mais próximo
do que a gente precisava... testamos a resina lavada em 2 fornecedores
de equipamento, nacional e alemão. E os resultados dos testes deram
iguais... a qualidade foi a mesma, então podemos comprar um
equipamento de lavagem produzido no Brasil sim, a qualidade foi a
mesma em termos todos os testes cromatográficos que a gente fez para
eliminação de contaminantes e de odor."(E3)
“Hoje a tecnologia nacional está muito atrasada em relação à
Internacional. O Brasil é um mercado muito fechado, trazer equipamento
de fora custa uma fábula, literalmente a diferença da máquina brasileira
para a máquina internacional é 8 vezes mais no preço, 8 vezes com a
mesma capacidade, com o mesmo volume as coisas todas e o pior de tudo,
a gente ainda considera pagar 8 vezes mais, porque a gente sabe que a
tecnologia, que a qualidade, eu preciso daquela qualidade para atingir
alguns mercados.”(E10)
Fonte: autor
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4.3.3 Qualidade da resina reciclada
A qualidade da resina reciclada é um dos fatores decisórios para a escolha de se utilizar
ou não o PCR, além de estabelecer qual o seu percentual a ser agregado na fórmula do produto.
É preciso garantir a qualidade da resina pós-consumo, principalmente, conforme E3, E10 e E11
relatam, por conta do o odor agregado a resina, que é uma das consequências do formato de
armazenagem do resíduo sólido e um dos maiores desafios da reciclagem, para assim não
prejudicar o perfume dos produtos, e, além deste problema, a padronização da sucata é uma
necessidade real, para assim não se penalizar as linhas de produção, tanto na fabricação de
resina reciclada, quanto na produção de embalagens.
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Estes problemas ocasionam a perda de qualidade no processo de fabricação de resina e
de embalagens, quais sejam: contaminantes na sucata, quantidade de cores dos produtos
reciclados e quantidade de tipos de grade’s de resina na mistura. Todos dificultam a inclusão
de PEAD. Estes fatores impactam no processo, de modo a inviabilizar o avanço no consumo de
resina reciclada, pelas indústrias de embalagens plásticas, e assim dificultar a utilização desta
no mercado.
Tabela 10 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores
“A quantidade de cores que eu adiciono hoje na resina virgem, ela forma
frascos coloridos. Então, frascos coloridos quando são moídos, geram
PCR cinza. Frascos brancos, quando moídos separados, moídos lavados,
vão gerar a resina PCR branca. Flakes brancos vão gerar PCR branco e
os flakes coloridos vão gerar o PCR cinza.”(E3)
"Os rótulos hoje não têm sido um problema. O rótulo autoadesivo hoje no
processo de reciclagem da resina, depois que a resina é moída, então ela
entra no processo de lavagem, o rótulo flutua e ele retira toda essa borra
e ele não está sendo um problema hoje na qualidade da resina, se a
lavagem é bem-feita com as temperaturas e os ingredientes que precisam
para soltar esse rótulo e aí a própria fricção ali na hora de lavar"(E3)
"... não tem erro, já tem uma empresa que já está há 3 anos no mercado
com embalagens recicladas sem nenhum recall... tem todas as marcas
(produtos) já desenvolvidas, porque a parte técnica acabou, já
solucionamos...o grande desafio para pôr mais resina chegar a 100% em
tudo que a gente usa é escassez de resíduos separados. Os recicladores
hoje não têm quantidade de resíduos separado para produzir a
quantidade de resina que a gente precisa, para a gente poder utilizar em
todas as marcas e todos os nossos concorrentes utilizarem... por exemplo,
falta resina hoje para Unilever. Se a Procter, L’Oréal, todo mundo
começar a usar amanhã, vai faltar para eles também, vai faltar para o
mercado vai inflacionar. Então que a gente precisa? Recicladores." (E2)
"(a resina) PET já está bem consolidada, tanto que você tem pet aprovado
para food grad, porque você tem a maioria das embalagens para água ou
são para refrigerante, então é muito fácil de você fazer o ciclo fechar....
(a resina) PET já está bem estruturado, bem consolidado. O polietileno
nós começamos isso hoje não, se produz com cheiro inaceitável, hoje o
cheiro não impacta na utilização de um produto... porém o polietileno nós
não temos para alimentícios, se você quiser um produto alimentício no
Brasil você não tem produto e nem tecnologia, isso também impacta não
só pela tecnologia de equipamentos, isso vai impactar também pela
seleção da sucata."(E15)
Fonte: autor
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4.3.4 Preço da resina reciclada
O preço da resina reciclada é mais um dos fatores determinantes para utilização deste
produto. Atualmente, no processo de fabricação de embalagem, é mais fácil utilizar resina
virgem do que o PCR, devido à estabilidade de processo de fabricação, qualidade no aspecto
visual da embalagem, odor diferenciado, além da padronização da resina e sua estabilidade.
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Conforme E16 reforça, um motivador para uma maior utilização da resina reciclada de PEAD,
além da qualidade, está no preço, e hoje “o desafio seria chegar ao final e fazer uma
embalagem com a qualidade parecida com o material virgem e com um preço acessível, tanto
quanto o material virgem". Porém, conforme E10, com a falta de incentivos, não só fiscais, mas
também, principalmente, com as chances de a resina reciclada ser mais cara do que a virgem,
isso é compreensível. Dessa forma, é necessário incentivo adicional para a inclusão de PCR,
seja através de incentivos fiscais, benefícios do governo, apelo sustentável, seja através do preço
do fabricante. Entretanto, o momento atual impede algumas ações relevantes na redução de
custo, pois têm-se: amortização dos novos investimentos, um desequilíbrio na oferta e demanda
(hoje a demanda é maior), falta de sucatas para serem recicladas, e a qualidade desta sucata,
que aumenta as perdas do processo. Desta forma, será necessária uma criatividade extra para
assim introduzir PCR sem gastos adicionais.
Entretanto, existem empresas que reduzem seus gastos com matéria-prima, ao utilizar
resina reciclada. Existem diferentes tipos de mercado para se vender resina, sejam mercadosprêmios ou até mesmo marcas nas quais não são se requer um nível de qualidade mais baixo.
Conforme E11 e E13, o preço da resina será definido após os requisitos de qualidade impostos,
certamente a resina utilizada em um produto cosmético não necessariamente será utilizada em
produto para água sanitária. Entretanto, conforme E12, atualmente o mercado de resina
reciclada requer uma maior qualidade, o mercado requer uma resina PCR com as mesmas
qualidades, ou o mais próximo disso, quando comparadas a resinas virgens, e isso agregará
valor ao PEAD e tornará o preço com uma vantagem mais atrativa para investimentos futuros.
Tabela 11 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores
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"... Nós tivemos um saving, não houve on cost, com a resina PCR... Mas
é necessário entender com o time de compras as estratégias."(E3)
"...É complicado quando envolve a parte financeira, o comprador nem
sempre está disposto a comprar uma embalagem mais cara e muitas
vezes a embalagem sustentável é mais cara do que a virgem...”(E1)
"Eu não acho que a curtíssimo prazo as empresas vão estar dispostas a
de fato mexerem em SKUs, que são o carro-chefe, que é onde vai fazer
a diferença e pagar mais por essa resina... nenhuma empresa ainda está
disposta a pagar mais, uma coisa é você vender produtos de baixo valor
agregado, você pega aí um de água sanitária a 4 reais a margem é muito
diferente de produtos por exemplo da Unilever."(E4)
"com a tecnologia que a gente tem hoje, e com a maturidade que a gente
tem no Brasil, tu vais produzir uma resina com boa qualidade, e não tem
como ser mais barata, não tem, porque se é uma tecnologia nova foi
investimento recente, tem que pagar o investimento. É uma cadeia
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onerada na parte de tributos, é complicado imaginar ter uma resina de
boa qualidade mais barata do que a virgem."(E13)
“... lá fora você tem um monte de incentivos, porquê? Com a intenção de
que a resina reciclada fique mais barata do que a resina virgem e com
isso os usuários tenham um incentivo econômico a usar resina
reciclada...” (E10)
"Em polietileno a gente tem condições hoje de ser mais barato, mas
provavelmente ela vai ficar mais cara a curto prazo, porque grandes
empresas têm meta para 2025, para implementar resina reciclada nos
produtos, ou seja, a demanda vai ser muito maior do que a oferta, o que
vai fazer com que o preço provavelmente fique ainda pior. A única opção
factível é o aumento de disponibilidade de resina reciclada a curto prazo,
ou que acompanhe o crescimento geral..."(E4)
"...Querendo ou não as empresas, elas estão atrás de lucro aí elas
querem ser sustentáveis também, mas elas não podem aumentar muito o
preço na ponta, se não o consumidor não compra, e aí de repente o PET
está mais caro que o virgem...”(E2)
“...nunca vai conseguir transformar em mais barato se a gente não
começar a praticar, porque basta começar a fazer que ela vai cair de
preço. É tudo uma questão de volume...” (E9)
"...as empresas de reciclagem estão em evolução, não só tecnológica,
mas de administração. Então a tecnologia está evoluindo muito,
antigamente uma esteira de separação podia ter 8 pessoas 4 de cada lado
da esteira as garrafas passando e a pessoa fazendo uma triagem melhor
do que o sucateiro fez... Hoje em dia isso já não existe mais, nas empresas
modernas você tem máquinas que escaneiam a esteira, elas olham na
esteira o que tem em cima da esteira, elas leem o material por
infravermelho.... hoje em dia uma esteira que tinha 8 pessoas não tem
mais ninguém, então pode ser mais barata com a evolução..."(E11)
Fonte: autor

4.4 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS COM RESINA RECICLADA
No processo de fabricação de uma embalagem de plástico, existem algumas opções de
tecnologia de produção, tais como o uso ou não de multicamadas nas embalagens, sejam
embalagens sopradas, sejam injetadas. Em alguns tipos de produtos são necessárias até 5
camadas de plástico, por diversas necessidades, seja por conta de qualidade do produto, sejam
pelos aspectos visuais e/ou pela migração de alguns produtos – tais como defensivos agrícolas.
Embora uma opção com maiores custos de produção, e assim encarecendo as embalagens, o
processo com multicamadas é uma opção para utilizar uma resina reciclada com maior teor de
impurezas, conforme explica E16, “...a qualidade do reciclado tem que ser boa para ter contato
físico com o produto, não pode ter nenhum tipo de contaminação, se houver alguma restrição,
é preciso usar multicamadas, 2 ou 3 camadas, e assim se utiliza uma camada de virgem na parte
de dentro, para separar, e aí você pode ter cada vez mais um reciclado menos nobre...”.
A dificuldade na reciclagem dos plásticos é potencializada devido à quantidade de
resinas e aditivos usados pelos fabricantes de embalagens. Mudar a maneira como as
embalagens são produzidas poderá torná-los mais recicláveis. De acordo com Allwood e Cullen
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(2012) no final da vida útil dos produtos de plásticos, embora cada um possa ser reciclado
individualmente, eles não podem ser reciclados juntos - porque as cores (e possivelmente outros
materiais de "enchimento") nos produtos são diferentes. Além disso, se os tivéssemos jogado
em nossa lixeira normal, eles chegariam à empresa de gerenciamento de resíduos misturados
com todos os outros resíduos. Embora tenhamos algumas boas tecnologias de separação, ainda
é muito mais difícil separar os plásticos de uma maneira econômica, mesmo com a utilização
de tecnologia para a separação. Ainda não é possível separar tipos diferentes de PEAD. Ainda
de acordo com Allwood e Cullen (2012), as propriedades de cada plástico surgem da química
dos diferentes monômeros usados em sua produção, mas algumas propriedades como
resistência e rigidez podem ser influenciadas pelo uso de aditivos, cargas, processos de
tratamento térmico e deformação mecânica.
Não menos importantes são as matérias-primas utilizadas na fabricação, usualmente as
resinas e master batch (colorante), e ambos ocasionam algum tipo de dificuldade e benefício.
No caso das resinas, a diversidade dos produtos é um complicador, por exemplo, para a resina
PEAD, objeto de estudo deste trabalho. São diversos tipos e contratipos, homopolímero,
copolímero, dentre outros, e essa diversidade faz com que na reciclagem seja um grande
problema, visto que diferentes tipos de resina geram elevadas perdas de processo. Conforme
E14, diferenciação no mesmo tipo de resina é uma das maiores dificuldades da reciclagem de
PEAD. As perdas são de tempo, produtividade e aumentam nos refugos. Embora o master seja
um complicador para o processo de reciclagem, pois a sua variedade ocasiona perdas no sistema
de fabricação de resina, é uma alternativa para um maior consumo de resina reciclada, pois
poderá ser um facilitador para reduzir os problemas no aspecto visual.
Entretanto, é nítida a preferência de se utilizar resina virgem, no processo de extrusão
dos plásticos, em contrapartida a resinas pós-condensadas, principalmente pela ineficiência da
padronização desta a ser recebida. Alguns desafios estão sendo sanados nos últimos anos, tais
como odores gerados pelos diferentes tipos de resíduos, e conforme comentado, pela quantidade
de cores.
Segundo demonstram alguns estudos, tal qual Cruz et al. (2008), com os resultados
obtidos, pode-se concluir que a incorporação de material reciclado, proveniente de resíduos
pós-consumo, à resina virgem, se promove uma redução na massa molar das blendas em questão
e um aumento na distribuição desta massa molar. Ainda, os resultados de medidas transientes
indicaram que o polímero reciclado apresenta menor acúmulo de tensões e é mais facilmente
deformado.
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Tabela 12 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores
"Basicamente quando a gente está falando de resina reciclada, existem 2
vertentes muito fortes. Se a resina reciclada for o pet, isso está muito mais
avançado. Se a resina reciclada for poliolefina, isso é muito mais difícil e
não está tão avançado. Embora hoje você tem a tecnologias que façam
com que isso seja minimizado, a questão do odor, a questão da
uniformização das características, você tem aditivos que melhoram isso,
tem uma série de coisas. Mas ainda é um mundo ainda a ser explorado
com mais afim."(E14)
“... (da utilização de resina reciclada) no início a gente tinha muita
dificuldade com cor, tinha dificuldade no processo, literalmente não dava
para produzir. Então foi se aprimorando, hoje eu posso dizer que se você
tem uma linha de fabricação de resina que é bem estruturada, que tem
processos, eu diria que você tem pequenos ajustes para você fazer na linha
de fabricação da embalagem. Não deveria impactar, pode ter um impacto
ainda... mas não deveria, hoje tem mais impacto visual. Ainda se tem
necessidade de ajuste do processo de fabricação de embalagem. A
estabilidade de processo não é igualzinha à da virgem, mas está se
caminhando para que fique igual."(E15)
"(comparação ao processo entre resina virgem e reciclada)... Não, você
não perde ciclo, não. Não perde produtividade, não."(E15)
"Quando se recicla, o material não necessariamente vai proferir as
mesmas características, porque você precisaria que ele fosse um
copolímero com alta resistência ao stress cracking. Não tem como você
conferir isso para um material que foi separado de mercado. Quando você
separa, você vai ter um frasco de uma resina de homopolímero, um frasco
de copolímero, um frasco de polietileno de baixa, enfim. É difícil então
essa uniformidade para você usar que ela torna a grande dificuldade para
você fazer..."(E14)
"A resina PET as soluções estão prontas. Então eu entendo que o PET hoje
já está bem avançado. Mas falando das poliolefinas, eu diria para você
que o grande problema é você receber os lotes sempre iguais, eles nunca
vêm iguais...” (E14)
"(precisamos usar multicamadas para usar reciclado) ... Não, não
precisaria...Suave (Shampoo) por exemplo, é monocamada e sem
problemas."(E14)
"... (com resina reciclada) a tampa, ela precisa ser resistente a todos os
testes como com uma resina comum. O único teste que o cliente tem sido
um pouco mais flexível em relação à questão de cor, pequenas variações
de cor e obviamente uma ou outra contaminação que seja. Agora a tampa
tem que ser resistente a todos os aspectos de aplicação, de drop test, teste
de vazamento, dimensional ela tem que obedecer exatamente ao mesmo
dimensional."(E17)
"...Poliolefinas ela tem uma diversidade de grads muito grandes, as
aplicações desses produtos dessas embalagens são diversas e você tem
uma composição de voláteis, quando você faz a parte de reciclagem dessa
resina que são voláteis que vão estar dentro de parâmetros que vão gerar
odores específicos...fazer com que as resinas de poliolefinas atinjam essa
mesma característica, ou seja, minimizar odor, os aspectos visuais sejam
preservados é muito mais difícil de você atender. Primeiro pela
diversidade de grids que você tem muitos grids diferentes você tem um
homopolímero, copolímeros, copolímeros randômicos, polipropileno que
vai ser difícil de você distinguir na hora que você faz a separação das
embalagens, vai ter uma diversidade de cores muito grandes..."(E14)
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"O pessoal da fábrica dele não gosta (de usar resina reciclada), porque
eles gostam de trabalhar com resina virgem, que é muito estável, não varia
a cor, não tem nenhum tipo de outros problemas."(E11)
"pro transformador é mais fácil usar a virgem (resina), não tem nenhuma
dúvida..."(E10)
"O master batches hoje que eu uso no PCR é diferente do master batches
que eu usava no virgem..."(E3)
"A coragem da Unilever de colocar em monolayer veio baseado em testes
e isso a gente divulga em treinamentos e apresentações, porque a gente
quer os concorrentes juntos e que eles não tenham esse medo. Então a
gente começou também na camada do meio por indisponibilidade de resina
no momento e por 2 motivos, a gente não tinha ainda uma lavagem
apropriada que não fosse afetar o perfume dos produtos nosso, essa resina
reciclada ela tem um cheiro muito forte ocasionado basicamente pelo que?
Pelo resíduo de produto que o consumidor deixa dentro, principalmente de
alimentos e o contato com lixo orgânico, isso que faz ela ficar com um
cheiro muito ruim. Para eliminar esse cheiro você precisa da boa lavagem,
e aí a gente tem testes que a gente chama de migration teste de
cromatografia onde medem todos os contaminantes, são mais de 3.000
contaminantes presentes e a gente tem níveis aceitáveis. Os que são
cancerígenos é não tem, é zero aceitação."(E3)
"(qualidade da resina reciclada) importa sem dúvida nenhuma esses
clientes que falamos, eles buscam hoje, sim, trabalhar com a questão da
sustentabilidade com a resina reciclada, mas não com qualquer resina
reciclada, a gente tem hoje diferentes tipos e qualidades de resina, mas a
resina de boa qualidade que principalmente te garanta uma pequena ou
qualquer ou mínima variação de processo é que a gente busca na verdade
e você tem poucos fornecedores hoje que tenham condições de entregar um
produto com essa qualidade."(E17)
“Eu acredito que ainda seja o acesso à tecnologia a gente tem pouco
acesso à tecnologia, tanto na fabricação de resinas, quanto aos próprios
equipamentos de manufatura como um todo. A gente vê Estados Unidos e
Europa é bastante adiante da gente a nível de tecnologia, de maquinário,
acesso a maquinário principalmente, a legislação governamental
principalmente ela não favorece o empresário no Brasil a adquirir
equipamentos de ponta."(E17)
Fonte: autor

4.5 PAPEL DO BRAND OWNER
O brand owner tem como principal objetivo de existência a venda de seus produtos,
qual seja, estimular o consumo por seus clientes. Com um novo apelo de sustentabilidade, é
relevante a necessidade de se prover algumas ações diferentes, tal como no Anexo A, onde
nota-se explicitamente o incentivo à reciclagem, e esse papel de comunicação ao consumidor,
que, além de estimular a reciclagem, contribui para uma valorização da marca. Além disso,
conforme Erez (2019 apud VADAKKEPATT et al., 2021, p.62) reforça, é preciso um maior
engajamento das grandes empresas, “além de fornecer materiais e embalagens ambientalmente
sustentáveis, os consumidores querem comprar de empresas que tenham uma visão de longo
prazo, com foco no impacto ambiental e social de suas atividades da cadeia de suprimentos”.
De acordo com E12, o papel do brand owner na reciclagem é fundamental, alé da capacidade
de realizar uma logística reversa, bem como fazer uma ligação direta entre o consumidor e o
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varejista. Além disso, E16 reforça que o brand owner deveria ser o grande incentivador do
processo de reciclagem, “tem que existir por parte deles uma maneira de incentivar o mercado
a gerar melhores produtos para reciclagem”. Convém ressaltar, ainda, como descreve Rodrigues
e Scherdien (2013), é inadequada a ausência, na embalagem, de símbolos de orientação de
reciclagem, como indicado pela norma ISO14020:2000, sobre rotulagem ambiental, que busca
evitar a transmissão de mensagens vagas e sem padrões de verificação, conforme ANEXO A,
mas não existe uma regulamentação para explicitar uma ação de marketing. O conteúdo das
informações necessita estar claro para não confundir o consumidor e para não o desmotivar,
criando um mundo de sustentabilidade fictício.
De acordo com E10, o papel do brand owner talvez seja o ponto principal da reciclagem,
porque vai revolucionar a reciclagem nos próximos anos e as empresas estão muito engajadas
em transformar as embalagens em 100% recicláveis, além de incrementar a resina PCR na
composição das embalagens. Este pensamento corrobora E6, quando esta relata que o bord da
empresa na qual trabalha não dissocia o crescimento econômico dos impactos ambientais. Para
estes diretores, não existe valorização da empresa, se penalizar o ecossistema. Ainda de acordo
com E6, as metas internas da empresa são audaciosas, principalmente quando se trata de
plástico. Hoje o objetivo da empresa é crescer de forma responsável e sustentável.
4.5.1 Tipos de embalagem
A discussão no meio empresarial está em como retornar, reduzir e substituir as
embalagens, além de estar nos planos as eliminações destas, sempre que possíveis. Todavia, é
preciso uma discussão a respeito dos tipos de materiais utilizados em cada produto, bem como
a sua uniformização, para assim ajustar a um modelo que facilite a circularidade. De acordo
com E12, atualmente é mais fácil se desenvolver embalagens recicláveis, não só por conta de
custos – pois tem-se a possibilidade de utilizar PEAD –, mas também porque não penaliza a
operação do brand owner, além de preservar o meio ambiente. Em alguns países certos tipos
de plásticos são proibidos, tais como o PVC, conforme relatado pelo E1. Neste caso, as grandes
marcas evitam utilizar materiais proibidos em outros países, ainda que no Brasil não exista essa
restrição, mesmo em caso de obter uma perda de desempenho financeiro, ou até mesmo encerrar
a produção de um dado produto. O fato é que as multinacionais tendem a buscar uma
uniformidade em seus produtos em cada país no qual atuam.
Tabela 13 – Citações dos entrevistados
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Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores
"Existem duas embalagens diferentes para o mesmo produto, os 2 do mesmo
sabor. A embalagem exatamente igual, uma de PET, uma de polietileno. Assim
como tem da Bombril, como tem Limpol, assim como o iogurte da Danone.
Precisamos ter uma mínima padronização dessas coisas, num ambiente onde a
maior parte da segregação aqui é feita manualmente... não faz sentido"(E10)
"mundialmente a Unilever estará praticamente todas as marcas com o PCR.. é
um caminho sem volta, não volta mais para virgem, é a gente já está provando
agora Dove com 100%. Então Dove, que é branco com 100% PCR, Tresemmé já
está no mercado com 100%. Então a ideia é tudo virar 100%"(E3)
"Para a gente ele é o loop (embalagem de PET com 100% de reciclado para
água), que é o nome desse projeto, ele foi um grande manifesto para a marca e
para a empresa. Um pontapé inicial porque a gente precisa buscar para o futuro.
A gente sabe que não é fácil. É sistema de circularidade." (E2)
"...existe uma pressão grande sobre quem coloca uma embalagem ruim de
reciclar no mercado. Deveria já ter algumas regras de reciclabilidade. Alguns
países têm, vamos voltar para Alemanha, Alemanha quando você vai lançar o
produto, você leva lá no comitê, que faz uma análise tanto de migração como faz
uma análise da reciclabilidade da embalagem."(E11)
“Se a gente não trabalhar no design das embalagens, não dá para reciclar o
suficiente, não importa quantas fábricas que tenha, não vai resolver o
problema...” (E13)
"Depois você vai entrar nessa questão de cor, eu acho que é um problema? É,
mas eu acho que é um problema futuro, porque existe tecnologia para separar,
existe muita tecnologia para pigmentação hoje em dia que você consegue chegar
em muita cor... No polietileno, como você tem muita coisa preta, no limite você
tem uma coisa muito colorida, legal vamos direcionar para as embalagens pretas
e usar. Claro que seria melhor se fosse tudo natural ou branco.”(E10)
"começar a pensar da seguinte forma, a minha embalagem ela tem que ser
embalagem fácil de ser reciclada... parte fizesse as coisas mais ou menos
parecidas era muito mais fácil você reciclar. Então eu acredito fortemente que a
tendência no futuro é um aumento exponencial de aditivos que permitam
minimizar os impactos que nós estamos vendo de odor e cor, por exemplo..."(E14)
"...mas se eu tiver uma caixa de papelão eu priorizo a caixa de papelão, na
verdade eu vou priorizar sempre materiais que estão no ranking, daqui do Brasil,
do que é mais reaproveitado, que dá mais dinheiro no caso para o catador que
vende o reciclável..."(E9)
Fonte: autor

Subtemas

Temas

Tipos de
embalagem

Papel do
Brand
Owner

4.5.2 Mudanças de Conceitos
É evidente a necessidade de se avaliar novos hábitos de consumo, para assim reduzir os
impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida global. Desenvolver produtos com enfoque
diferente está relacionado ao tipo de produto que os consumidores estão dispostos a adquirir.
Além disso, de acordo com Delai e Takahashi (2013), “o desenvolvimento sustentável depende
de padrões de consumo e produção mais sustentáveis, que atendam às necessidades básicas e
tragam melhor qualidade de vida, minimizando o uso dos recursos naturais para não
comprometer as necessidades das gerações futuras”. De acordo com E6, quem faz os produtos
são as empresas, e elas têm o livre arbítrio para escolher qual material utilizar, qual fornecedor
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comprar e quais as condições técnicas destes. Em face disso, a possibilidade de se transformar
é do brand owner.
Uma forma de contribuir para a reciclagem é padronizar o mesmo material para um
mesmo produto, tal como as tampas de refrigerante. Conforme relatado por E10, existem
tampas de PP e PEAD, ou seja, uma mesma tampa, para o mesmo produto, fabricadas com
resinas diferentes. A mesma empresa de refrigerante também fez uma mudança significativa ao
retirar as cores das embalagens dos produtos laranja e verdes, deixando assim apenas a cor
natural. Essas ações demonstram uma mudança de conceitos, voltados para uma melhor
reciclabilidade dos produtos. Conforme E16 reforça, os gerentes de produtos devem prezar por
uma uniformidade dos materiais, para assim ajudar o sistema a separar as embalagens de forma
correta, visto que de fato é difícil separar uma tampa em PP, de um frasco em PEAD, os
recicladores não terão condições de fazer essa atividade de forma rápida e eficaz, sendo assim
“fazer embalagens monomateriais é uma primeira coisa que nós como fabricantes ou
desenvolvedores de embalagens, deveríamos realizar”.
Para Rodrigues e Sherdien (2013), o design estratégico de uma embalagem, na
perspectiva da sustentabilidade, promoveria alterações na maneira como a sociedade vive. O
projeto deve ajudar as pessoas a viver melhor, dando origem a uma sociedade mais sustentável.
Tabela 14 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores

Subtemas

Temas

"Embalagens para produtos alimentícios têm um problema grave que são as
multicamadas, além disso tem camadas internas com adesivo. Você não consegue
separar, você não consegue pegar um frasco de leite e fazer um frasco de leite,
tem que pegar o frasco de leite e fazer fita para amarrar palete, para fazer tapete
para fazer outra coisa... o ideal seria desenvolver um produto que há vou fazer
um frasco de leite lá na frente ele vai ter que voltar a virar um frasco de leite e a
gente não tem essa consciência, não tem essa consciência, para desenvolver uma
embalagem."(E15)
"...quando a gente fala em design de embalagem ele é fundamental...se um brand
owner não desenha sua embalagem adequadamente para entrar neste processo
(de reciclagem mecânica
) que é o que tem disponível na região (América do Sul), ela não é
reciclada..."(E13)
“A gente tentou usar os PCR cinza na maior quantidade de cores escuras que a
gente tem hoje. Então no preto você nem precisa fazer nada, mas em outros a
gente precisa retrabalhar todos os masters batches para conseguir manter a cor
atual” (E3)
"E os desafios de colocar os dizeres legais na garrafa, como que a gente faz sem
rótulo? Sem rótulo é incrível, isso seria o ideal para todos os nossos parceiros,
que a gente não teria label para atrapalhar todo o processo de reciclagem. Nem
o adesivo nem nada, que são as coisas que a gente sabe que contamina a resina
reciclada."(E2)

Mudança de
conceitos

Papel do
Brand

69

“Eu sou produtor de garrafas laranja, não importa o material, eu produzo
garrafas laranja, mas eu exijo que reciclado que vai ali ir ali tem que ser
transparente para eu pigmentar e deixar laranja de novo, sendo que a tecnologia
de reciclagem não consegue tirar esse pigmento. Então assim, poxa de maneira
nenhuma isso é economia circular. Não é o teu produto que está indo o resíduo
do teu produto que está voltando para lá é o de outra pessoa que está fazendo o
dever de casa e não o teu. É então assim essa questão cultural do brand owner
enxergar o seu produto e saber desenhar ele para conseguir retornar para esse
ciclo é também é fundamental, isso é uma questão cultural é que a gente vai
cedendo a alguns requisitos que a nossa embalagem que tinha antes para
conseguir chegar a novas metas desejadas agora.” (E13)
"...design thinking...eu só consigo reciclar algo que é reciclável. E essas escolhas
são feitas pelos designers, pelos desenvolvedores de produtos..."(E5)
Fonte: autor

4.5.3 Flexibilização de especificações
A especificação de um produto é fornecida pelas grandes empresas. Neste documento
encontram-se informações necessárias para a fabricação de um dado do produto; nesta constam
referências tais como os materiais a serem utilizados, as medidas que devem ser encontradas, a
embalagem e os seus aspectos visuais, no caso a aparência. Conforme E13 relata, o frasco com
resina reciclada não será exatamente a mesma coisa quando se usam apenas resinas virgens, e
isso precisa estar ciente para os responsáveis pelas marcas, “não é tirar uma resina virgem
colocar reciclado que vai funcionar da mesma maneira, precisarão de ajustes, são produtos
diferentes”. Para E4, o maior desafio está no departamento de marketing, que será o
departamento responsável por uma necessária aprovação de um desvio, por exemplo, na cor do
produto, “vejo um medo muito grande do time comercial e marketing de que mudar a cor do
azul, que a gente tem hoje, para azul ligeiramente diferente, e fazer com que o consumidor deixe
de comprar nosso produto”.
As empresas podem optar por alavancar suas práticas sustentáveis para aumentar sua
participação no mercado. Esta alavancagem pode vir através de novas ações com um mesmo
produto, ou uma linha nova especifica para um nicho de mercado, porém o importante é ter
clara a necessidade de se abrirem exceções, pensamento esse endossado por E4, “nós vamos
abrir um pouco a mente para entender que, sim, vão ter mudanças no produto, mas que não
deveriam afetar a venda”. Ao permanecerem competitivas em termos de preço, as empresas
podem estimular os consumidores a mudar para seu produto ou marca porque é sustentável.
Um outro movimento importante, comentado por três dos entrevistados E2, E4 e E15, é
a respeito das metas de consumo de resina reciclada das grandes marcas, as empresas
estabelecem uma meta total de consumo de resina reciclada, algumas com metas mais
desafiadoras a curto prazo e outras buscando uma evolução mais conservadora para o consumo
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de material reprocessado. Porém o que definirá de fato uma rapidez nessa utilização será qual
o impacto desejado na marca, ou seja, em alguns produtos nos quais o reciclado tem um menor
impacto no aspecto visual, é utilizado um maior percentual de reciclado em sua formulação.
Em contrapartida, com outros produtos nos quais o aspecto visual (cor) é de extrema relevância,
a utilização será menor. Com relação a aspectos dimensionais, a flexibilização tende a ser menor,
visto que é possível manter, pelo menos, as medidas críticas da mesma forma com resina
reciclada e virgem, segundo E14, E15, E16 e E17.
Tabela 15 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores

Subtemas

Temas

Flexibilização
de
especificação

Papel do
Brand
Owner

"... a gente tem várias barreiras, a primeira barreira é normalmente o time de
marketing para os itens que são aqueles itens históricos, todo mundo conhece
eles (os produtos), por exemplo, a cor do meu produto, ela é única, eu jamais
posso mudar um tom sequer do meu azulzinho ou de qualquer outra empresa com
o produto líder, porque a introdução de PCR vai mudar algumas coisas nos
frascos, vai ter aqueles pontos pretos..."(E4)
"Se eu quero usar o reciclado, eu preciso entender que a cor, por exemplo, não
vai ser a mesma."(E2)
"é permitido um certo nível de contaminação que não vai influenciar no produto,
na camada externa gerava pontos pretos no frasco, que é ocasionado
principalmente por rótulos que não foram bem eliminados na lavagem. Então os
rótulos, se você não o elimina na lavagem no processo de sopro, ele vai gerar
aqueles pontos pretos, então a lavagem bem-feita eliminando o odor e eliminando
os rótulos, ela pode ir direto no monolayer...” (E3)
"Porque eu preciso do PCR branco, porque marketing precisa manter o portfólio,
então se você vai no mercado, vai comprar o Seda Ceramidas, que é rosa, você
tem que chegar lá e achar aquele rosa, se eu coloco no Seda Ceramidas, o PCR
cinza com master rosa, ele fica roxo e ela vai chegar lá e não acha aquela
variante. Já existem projetos onde a gente coloca PCR cinza em tudo e coloque
rótulos de sleeve, existe porque aí eu consigo usar mais PCR. Existem várias
iniciativas de nos rótulos...mas ainda em termos de investimento e de margem
hoje não fecha a conta, então a gente precisa conviver..."(E3)
"...é uma visão um pouco mais minimalista, você procura trabalhar um pouco na
questão de como utilizar, ter uma embalagem que permita você utilizar a maior
quantidade possível de material reciclado, onde ela tem que ter é questões
técnicas da embalagem que façam com que ela tenha os mesmos aspectos
técnicos e resistência de uma embalagem virgem...Menos em detrimento da
questão do aspecto visual, hoje nós estamos migrando muito para isso, a
embalagem que se vende hoje é a embalagem, que ela é dita sustentável,
embalagem que se recicla etc. Muito mais do que a embalagem que se vendia
antes que a embalagem que chamava atenção da beleza...” (E14)
"...quando começou o processo com a Natura...tinham muitas restrições. Hoje já
não é, eu diria assim, hoje tem um foco global, um pensamento global sobre o
futuro do planeta. Então é top down em todas as empresas, ou na maioria
delas...hoje eles aceitam com muito mais facilidade o que eles reprovavam
antigamente, isso é fato. Hoje eles aceitam com muito mais facilidade." (E15)
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"Nós desenvolvemos como multicamada o master específico na parte interna
outro master específico na parte externa, com isso, nós chegamos numa cor que
marketing aprovou. Agora nós estamos indo para a segunda fase do
desenvolvimento 100% PCR. Então se você fizer com monocamada com 10
camadas não importa todas as camadas vão ser PCR. Será 100% PCR o master,
a camada interna vai ter PCR e o master A, a camada externa vai ter PCR e o
master B, ele não é monocamada, ainda nós não fomos ainda para a
monocamada, nós estamos para 100% PCR, com diferentes masters... o próximo
passo será só resina e um só master para tudo, no caso monocamada. Mas nós
não chegamos ainda, para um grupo grande já está 100% do PCR com o master
só, mas a grande maioria não."(E15)
"mentalidade dos clientes mudaram demais, a gente convive com eles já há
muitos anos e antigamente era inadmissível se falar em usar uma resina reciclada
e os padrões de qualidade eram muito elevados, em relação à embalagem que
apresentassem qualquer problema de qualidade, como pinta preta, por exemplo,
como mancha, como diferença de cor, como questões técnicas de estabilidade,
por exemplo. Então a mentalidade desses grandes clientes mudou
consideravelmente, eu diria até mais, eles aprenderam que comunicando ao
consumidor final que a embalagem é fabricada de uma resina sustentável, de uma
resina de pós consumo, uma resina que salva planeta isso gera valor, agrega
valor ao produto. Então hoje os times de marketing dessas empresas, eles
abriram concessões que a gente nunca viu....a gente vê hoje um frasco de
shampoo com pinta preta. Então essa mudança de postura é o que está levando
à possibilidade de utilizarmos resina reciclada na fabricação das tampas e dos
frascos." (E17)
Fonte: autor

4.6 VAREJISTAS
A economia circular permite que as empresas cortem custos, encontrem novas fontes de
renda e gerem novos modelos de negócios. Embora esses não sejam os motivos principais para
a adoção de políticas sustentáveis, são fatores importantes para todo e qualquer negócio, e,
conforme Naidoo e Gasparatos (2018), “os varejistas são cada vez mais solicitados a diminuir
os impactos ambientais internos e externos de suas operações”. Hoje, o setor de varejo se
encontra em uma posição relevante na circularidade, pois o varejista é o último elo entre o
brand owner e o consumidor, pois são os que disponibilizam os produtos para a venda. De
acordo com Claro, Neto e De Oliveira Claro (2013), os varejistas desempenham um papel
fundamental nas iniciativas de sustentabilidade devido ao impacto econômico e à proximidade
com os consumidores finais. Mercados cada vez mais competitivos apontam para a importância
de preservar a lealdade e desenvolver relacionamentos de longo prazo com os consumidores.
Além disso, durante as entrevistas, em diversos casos, parte deles a necessidade de uma melhor
performance sustentável. Entretanto, de acordo com E6, está muito cômodo para o varejo
participar apenas nas diretrizes e requisitos, dessa forma o varejista deveria participar de uma
forma mais ativa, seja na educação, ou nas ações de marketing. Ainda de acordo com E6,
“numa conta alta você não vê a participação de todos”. Conforme demonstrado no estudo de
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Handelman e Arnold (1999, apud CLARO; NETO; DE OLIVEIRA CLARO, 2013), as
percepções dos consumidores sobre o investimento de um varejista em sustentabilidade afetam
a imagem da marca do varejista e alteram a propensão dos consumidores para comprar marcas
específicas, bem como patrocinar certos varejistas.
Tabela 16 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores
"...ele tem esse desafio de primeiro dar um fim para todas as embalagens
que chegam nas lojas e uma responsabilidade grande de comunicar o cliente
final. Então cliente cobra o varejista das ações, ele não cobra diretamente
as indústrias."(E7)
“...Nos dias de hoje o lugar aonde todo mundo vai necessariamente é o
varejo, se quiser se alimentar, por exemplo, você pode ir no mercado grande,
pode ir no pequeno ou no hortifruti, mas você precisa comprar comida... Se
este local tiver comunicações a respeito de recicle, separe.... você tem,
provavelmente,um maior impacto nas pessoas, ainda que as marcas também
precisem comunicar.” (E6)
“... precisamos deixar claro, existe um produto, existe um consumidor e
existe o vendedor, nesse ciclo se tem margem e geração de impostos, desta
forma acredito que a responsabilidade é compartilhada e o varejo precisa
se posicionar melhor, não somente na cobrança, mas nas ações...” (E13)
"Sustentabilidade está vindo, na minha visão, principalmente de empresas
multinacionais, porque lá fora tem uma pressão muito grande. Então eu falo
pelas minhas outras últimas 2 empresas que o board, por exemplo, em
Amsterdam e tem lugares na Europa que empresas como Carrefour, e
empresas fortes de varejo, a partir de agora ou seu produto tem 50% de
reciclado ou você não vende mais nada aqui..."(E4)
Fonte: autor

Subtemas

Temas

Responsabilidades

Varejista

4.7 SOCIEDADE
O papel da sociedade no processo da reciclagem é intrínseco ao meio ambiente. Uma
mudança na mentalidade é o primeiro passo para a economia circular. É preciso que os cidadãos
apoiem a economia circular e para tal é necessário entender e conhecer este novo modelo
econômico, e assim abandonar os velhos hábitos. É inédito o tamanho do valor de ecossistemas
saudáveis, de água pura, solos e oceanos sem poluição, e em boas condições. Uma atmosfera
equilibrada deve ser considerado algo de extrema importância. Somente desta forma, com
ecossistemas saudáveis, e que podem se tornar fortes motivadores de decisões econômicas em
todos os níveis, é que teremos uma chance de mudar a situação atual. É necessária uma
valorização das pessoas para os materiais renováveis e não tóxicos e o design inteligente e
circular. Quando esses elementos forem incorporados como parte do poder das decisões
econômicas, a percepção das marcas por parte das pessoas será diferente.
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Desta forma, a maneira como avaliamos a relação entre a nossa economia e o meio
ambiente, enfocando a saúde e a sustentabilidade de nossas comunidades, a longo prazo,
precisarde uma nova filosofia. Essa evolução somente virá através de uma educação da
sociedade, de como evoluímos como mercado consumidor.
A reciclagem é um dos pilares de uma economia circular. Não é a solução, porém é um
dos pilares importantes e a sociedade é um dos atores fundamentais para aumentar a eficiência
desta. Conforme Liu e Müller (2012), a taxa de reciclagem de sucata pós-consumo varia de
acordo com o compromisso social e as tecnologias de processamento disponíveis para
diferentes categorias de produtos.
4.7.1 Educação
Para um aumento nas condições da reciclagem, a educação da população é importante,
e de acordo com E4, “não existe uma consciência na população até mesmo dentro de casa, a
gente não sabe se tem coisa que é reciclável”. A educação da sociedade está relacionada não
somente ao conhecimento “do que é material reciclado e seus benefícios” (E5), mas também ao
qual é o seu papel de fato neste processo. É relevante que não exista um consenso de quem é a
responsabilidade de educar a sociedade. Dentre os entrevistados, muitos deles responsabilizam
as grandes marcas, mas também há aqueles que dizem ser o governo o agente multiplicador da
informação. Entretanto, é como o fluxo se comporta onde está a discussão mais relevante sobre
o tema, no caso, nestas entrevistas o fluxo do processo deve se iniciar com os brand owners e
seguir com regulamentações do governo, além de continuar com o esforço da população. De
acordo com E9, a parcela de esforço dos cidadãos poderá fazer a diferença a curto prazo, “se
nós nos esforçarmos um pouco conseguiremos implementar os pilares da sustentabilidade,
porque é simples saber separar os resíduos, é boa vontade e um pouquinho de educação”.
As lideranças empresariais precisam liderar a fase de transição de uma economia linear
para circular. É preciso que dediquem tempo e esforço para educar e incentivar, não apenas
seus funcionários, mas também clientes, fornecedores, acionistas e investidores. Os dados,
informações e conhecimento devem estar disponíveis e ser facilmente compartilháveis entre os
envolvidos. Os investidores e instituições financeiras serão rápidos em reconhecer as novas
oportunidades e logo começarão a canalizar dinheiro para esse modelo emergente.
Desafios e obrigações parecidas se aplicam à política e às instituições públicas.
Qualquer medida regulatória deve levar em consideração o gerenciamento da transição e a
necessária disponibilidade de conhecimento e educação. Todos os instrumentos ligados à
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implantação de políticas públicas, como a taxação, devem ser integrados da melhor forma
possível para estimular a transição circular.
Tabela 17 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores

Subtemas

Temas

"Se tivesse uma chamada dizendo: Estou usando reciclado. Para mim seria muito
positivo mesmo na camada mais baixa, por mais que eles não sabem de onde está
vindo o barulho, eles sabem que o problema existe, entendeu? Eles sabem que
tem que reciclar. A camada mais baixa é uma das grandes ajudas na geração de
material reciclado, porque eles sabem que tem valor."(E11)
“... quando a embalagem está parando no oceano, eu preciso resolver o
problema, se você mudar de material, efetivamente você não fez nada na verdade,
a embalagem. Precisa é atuar nos pontos de porquê que essa embalagem está
chegando lá e solucionar... a solução é a educação da população...” (E13)
"Hoje essa parte de comunicação a gente não tem explorado muito, por falta até
de entendimento. Quando eu falo para o consumidor o que é reciclado, o que que
é reciclável, o que que é resina PCR, ele não sabe e eu preciso vender a marca,
eu tenho que falar dos benefícios do shampoo, do condicionador, o que ele traz,
que é isso que ela está interessada lá."(E3)
"Eu acho que a gente volta um pouco no tema de como educar o consumidor,
como fazer com que pela força da marca consiga passar, o como fazer a
importância da reciclagem e sustentabilidade."(E2)
"...na minha visão, é mais um drive de empresas multinacionais, mas não tem
nada a ver com o governo. O governo, hoje, não faz absolutamente nada, e
deveria, a responsabilidade do governo é o mais importante, que é
conscientização e depois dar o suporte, pra uma vez que o país tenha
consciência, que ele consiga dar o suporte para fazer coleta seletiva, para de fato
ajudar essa cadeia de reciclagem."(E4)
"...meu ponto é pode ter até tecnologias ou empresas que fazem reciclagem, mas
se não tiver apoio do governo ou a conscientização de todo mundo, não vai
adiantar de nada, porque você vai ter lá a tecnologia, vai ter todo o aporte, mas
não vai chegar material até você... as empresas deveriam, primeiro, fomentar
essa discussão de como o Estado pode ajudar nesse apoio de fazer esta coleta
seletiva, como também como direcionar as embalagens para os devidos fins, não
para o aterro sanitário, não como lixo orgânico... na minha opinião que ele,
governo, tem é a conscientização da população (responsabilidade)"(E1)
"É sempre uma ação em conjunto. A Unilever e grandes brand Owner hoje não
estão esperando essa ação do governo e a gente nem pode esperar... por exemplo,
cada um tá estabelecendo as suas metas e assumindo a sua responsabilidade,
assumindo o seu compromisso...Além disso existem frentes...a gente faz parte de
um grupo chama recircula junto com mais 6 empresas, a onde a gente está
endereçando junto com o governo federal, junto com ministro do meio ambiente,
como a gente pode fazer melhorias na PRN hoje na política nacional de resíduos
sólidos para que ela seja realmente construtiva, que ela realmente traga
resultados efetivos...eu tenho que fazer também com a parte do governo, eu tenho
o que fazer também com a parte do consumidor, como eu consigo através dos
rótulos, através das campanhas, comunicar para ele que aquela embalagem
reciclável e que ele também tem um papel nisso, então é bem amplo sim."(E3)
"...não é só o governo, não é só a iniciativa privada e também não é a sociedade
quem move, é um processo, eu acho que, as sociedades de uma maneira
geral...em determinado momento algumas políticas em algum momento é a
sociedade civil que puxa por um avanço, então ela força o governo a
regulamentar e a regulamentação chega até as empresas que acabam dando o
giro econômico. Em outro momento, são as empresas que por conta de inserção
de novas tecnologias de novos modelos de negócios ou de criação de novos
produtos é quem puxa por regulamentação ou ainda quem puxa os novos hábitos
de consumo, e que aí o governo é que chega num terceiro momento para

Educação

Sociedade
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regulamentar... o Estado e os governos de uma maneira geral, eles podem para
ser bastante é breve. Eles podem legislar e regulamentar na regulamentação do
consumo e eles podem também trabalhar com as políticas educacionais, só que
a política educacional também ela também é possível ou passível de ser
encabeçada pela sociedade civil ou pelo empresariado, de uma forma geral.
Óbvio que o estado tem maior capacidade de abrangência..."(E5)
"O ideal seria uma união entre as 2 classes, vamos dizer assim, acho que dá para
talvez os brand owner iniciarem e tentarem uma comunicação com o governo
para ter uma ajuda de divulgação em massa"(E2)
"...eu entendo que é necessário que o plástico exista para pessoas que não têm
condição, tipo um catador, ele precisa às vezes comprar um plástico mesmo
porque a condição que ele tem de comprar todo o alimento que ele precisa, para
colocar na mesa dele. Então assim se a gente tivesse realmente essa dimensão
da realidade, a gente teria como equilibrar até a nossa situação social a
desigualdade que a gente tem, porque quantas pessoas que não conseguem
emprego entram para catação, para virar catador e como que eles poderiam ter
um emprego...Eles são autônomos, são profissionais autônomos, eles podem
fazer o dinheiro, enfim, de uma forma melhor. Se a gente tivesse essa consciência,
a gente poderia escolher materiais mais benéficos até para essa cadeia inteira,
não só numa escala de meio ambiente, mas na escala social. "(E9)
Fonte: autor

4.7.2 Consumo de produto sustentável
A cadeia de suprimentos de materiais está cada vez mais global e, portanto, diferentes
estágios de produção de um único item podem ocorrer em muitas partes diferentes do mundo.
E para contribuir com a uma transição para uma economia circular sustentável, é necessário
tornar os processos de produção mais eficientes.
Outro problema com o atual sistema econômico global é que ele aumenta o valor dos
recursos que podem ser facilmente atribuídos a um valor financeiro. Por exemplo, os serviços
representam uma grande parte da economia, no entanto, por não serem commodities negociáveis,
eles representam uma pequena parte da receita de exportação tradicional e, portanto, não criam
muita riqueza econômica. A maioria dos impactos ambientais e sociais negativos que os
humanos enfrentam é causada pelo uso crescente de materiais para satisfazer os padrões de
produção e consumo.
Após uma evolução na educação da sociedade, um novo modelo de consumidor surgirá.
O que hoje é apenas um nicho de mercado será algo estruturado e contínuo. A disposição para
se pagar mais é expressiva, mas é necessário se trabalhar para prosperar. De acordo com
Castaldi (2021), a sustentabilidade dos produtos normalmente não é uma propriedade que os
próprios consumidores possam avaliar. Em vez disso, os mercados de produtos sustentáveis são
caracterizados por fortes assimetrias de informação, uma vez que os fornecedores detêm todas
as informações sobre toda a cadeia de produção por trás de um produto, enquanto os
consumidores não podem sequer experimentar a sustentabilidade dos produtos após a compra.
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Conforme E9 relata, existe uma disposição para se pagar um preço mais elevado em produtos
sustentáveis, desde que haja uma percepção, “as pessoas topam não só pagar mais caro, como
também elas gostam de empresas preocupadas em um retorno para o meio ambiente, nestes
casos os consumidores nem se preocupam em quanto elas estavam pagando”. Por outro lado,
de acordo com E8, ainda existe a necessidade de se posicionar de forma eficaz, para assim atrair
valor aos produtos, “a utilização de material reciclado está muito relacionada ao custo, e a
percepção de um produto de menor qualidade, e isso precisa mudar”. Existem diferentes
maneiras pelas quais as empresas podem apresentar uma declaração confiável em que os
consumidores podem confiar, e assim entender qual é a real importância da sustentabilidade.
Tabela 18 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores
“... quando a reciclagem de PET iniciou, lá no passado, como você não tinha essa
clareza nem de legislação, nem de mercado, ou seja, quem compra isso e nem e
impacto social, ou seja, como é que a população entende o reciclado, era muito
mais difícil de você fazer qualquer tipo de projeção, hoje existem diversas
pesquisas que os consumidores estão dispostos a pagarem mais por algo melhor
para o meio ambiente.” (E12)
“...existem 2 cenários, eu acho que existe o cenário da disposição, sim das
pessoas que estão dispostas a pagar mais caro, principalmente de produtos de
marcas legais, bonitinhas e tal, porém tem os clientes que querem pechinchar,
barganhar, mesmo para um produto sustentável...” (E9)
“O problema é que não existe ainda, especialmente no Brasil, um entendimento
de que o consumidor está disposto a pagar mais, e que ele entende que
sustentabilidade é um fator extremamente importante a ponto de pagar um
pouquinho mais ou a ponto de entre 2 marcas escolher aquela que tem um produto
reciclado e ou não...” (E4)
“... eu vejo um nicho ainda muito pequeno de produtos sustentáveis, por isso que
eu digo ainda estamos engatinhando, visto que acaba sendo mais caro, porque
tem uma pegada sustentável maior, uma preocupação maior com circularidade.
Mas eu não vejo ainda muito público para isso, porque as pessoas no fim ainda
são mais preocupadas com valor final...” (E8)
"Na minha opinião, pelo que eu vejo a grande maioria ainda não pagaria mais
(por um produto sustentável) ... porque muita gente não entende, acho que falta
um pouco de orientação de comunicação e explicar para o consumidor. O que é
material reciclado, como que é feito, porque é importante... E inclusive para ele
ajudar em todo esse fluxo de circularidade. Então para mim a grande maioria
nem sabe direito o que é... Mas existe um nicho que sim, que pagaria."(E2)
Fonte: autor

Subtemas

Temas

Consumo
de produto
sustentável

Sociedade

4.8 MEIO AMBIENTE
Historicamente, o desenvolvimento econômico tem sido impulsionado pelo uso de
recursos naturais. A maioria das economias nacionais continua a se basear em padrões de
produção e consumo intensivos em recursos, aumentando assim o uso de recursos à medida que
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a economia global cresce. No entanto, o capital natural não pode ser usado para sustentar o
desenvolvimento econômico e o consumo indefinidamente.
Estamos explorando nossos recursos naturais tão rapidamente que estamos esgotandoos na mesma velocidade. Nossa economia depende fortemente da conversão de capital natural
em fluxos de recursos a uma taxa insustentável. Somente nas últimas três décadas, um terço da
base de recursos naturais do planeta foi consumido (HAWKEN; LOVINS; LOVINS, 1999. p.4).
Ao esgotarmos o capital natural e seus fluxos associados de serviços ecossistêmicos, estamos
minando a própria capacidade do planeta de sustentar a nós, humanos, estamos destruindo o
próprio sistema do qual dependemos para sobreviver. Além disso, como o uso de recursos em
países desenvolvidos excede a disponibilidade local, esses países estão cada vez mais
dependentes de recursos de outros lugares, colocando-os em risco de escassez de oferta e futura
competição e conflito por recursos.
A amplitude da economia circular é global, a preocupação com o meio ambiente não
pode ser algo isolado, e necessita de ações significativas para um bem comum e esse deve ser
o objetivo final. A facilidade de se compreender algo e vivenciar os benefícios e malefícios,
está em nível local, principalmente nos impactos econômicos. Desta forma, é importante avaliar
cada caso dentro de suas limitações e condições, ou seja, é preciso focar nos alicerces do Brasil,
mas obviamente, evoluir com as lições do mundo. Com a introdução mais latente da economia
circular, as oportunidades econômicas e de emprego são transferidas para o nível básico.
Quando se estuda detalhadamente cada produto ao nosso redor, tem-se a conclusão de
que, para se produzir um dado produto necessita-se de energia, mão-de-obra, transportes e
materiais armazenados, e, ao contrário do consumo a curto prazo, a economia circular visa
utilizar estes produtos e materiais durante o máximo de tempo possível e com o máximo
valor para que esses permaneçam o maior tempo possível ativos. Isso se consegue por meio de
um produto com maior durabilidade, com a sua reutilização, além da sua reciclabilidade. Um
exemplo claro são as embalagens plásticas, que são importantíssimas para a economia de um
país como o Brasil, com seu tamanho, diversidade e, principalmente, com a nossa desigualdade
social.
4.8.1 Polietileno
O polietileno tem sua origem através de processos industriais, com a utilização do
etileno. O etileno pode ser obtido pela desidrogenação do gás etano, gás derivado do petróleo
(naftas), que por sua vez é obtido pela desidratação fracionada ou craqueamento do petróleo
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bruto (NUNES; SANTOS, 2013). Existem quatro rotas industriais diferentes para a preparação
do etileno e assim obter o polietileno (PE), e elas produzem produtos com propriedades
ligeiramente diferentes, dando assim origem aos diferentes tipos de PE. Existem cinco tipos de
polietileno, e a sua principal distinção está na densidade da resina gerada, e a escolha para sua
utilização está nas necessidades do produto final. Os tipos de PE são: PEAD, PEBD, polietileno
de baixa densidade linear (PEBDL), polietileno de ultra alta massa molar (PEAUAMM) e o
polietileno reticulado (XLPE) (NUNES; SANTOS, 2013). As quatro rotas são: processos de
alta pressão, processos Ziegler, processo Phillips, processo Standard Oilof Indiana
(NICHOLSON, 2012). Para se obter o PEAD, utiliza-se o processo Phililips, que utiliza um
catalisador à base de óxido de cromo suportado em sílica ou alumina e o processo Standard Oil
of Indiana, que utiliza óxido de níquel suportado em carvão, sendo um processo de
polimerização de etileno sob baixa pressão (NUNES; SANTOS, 2013). O polietileno é só um
tipo de plástico dentre os principais tipos de termoplásticos, atualmente o mais produzido do
mundo, com quase 40% do volume total (ABIPLAST, PERFIL, 2020).
Figura 15 - Participação dos plásticos adaptado pelo autor

2020
2%
11%

9%

7%
1%

15%

5%
13%
22%
15%

PEBD

PEAD

PEBDL

PVC

PP

EPS

PS

PET

EVA

Outros

Fonte: Adaptado pelo Autor - originário ABIPLAST Perfil 2020

As principais características atrativas do polietileno, além de seu baixo preço, são
excelentes propriedades de isolamento elétrico em uma ampla gama de frequências, resistência
química muito boa, processabilidade, tenacidade, flexibilidade e, em filmes finos de certos tipos,
transparência (BRYDSON, 1999).
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Utilizados em produtos rígidos (frascos e tampas) e flexíveis (rótulos, shirink, filme
strech etc.), o polietileno tem a possibilidade de ser processado através de alguns tipos de
fabricação, tais como: extrusão, sopro, rotomoldagem e injeção. Embora sejam processos de
fabricação de embalagens diferentes, estes não reduzem a capacidade de reciclagem, visto que
a resina é uma matéria-prima e as máquinas de fabricação de embalagens deverão se adequar
para sua utilização.
Os plásticos estão rapidamente se tornando um dos materiais que mais impactam
negativamente o planeta. Metade de todos os plásticos já produzidos foram fabricados nos
últimos 13 anos (GEYER; JAMBECK; LAW, 2017). O termo “plásticos” engloba uma ampla
gama de tipos de materiais que são valorizados por sua alta relação entre resistência / peso,
versatilidade e força contra à degradação química, biológica e física. Essas propriedades
levaram os plásticos a serem usados como substitutos de materiais como concreto, vidro, metais,
madeira e papel (OECD, 2018).
A produção mundial de plásticos é liderada pela China (31%), seguidos pelo NAFTA
(19%) e Europa (16%), o Brasil é responsável por 2% da produção mundial, de acordo com
ABIPLAST Perfil (2020).
Figura 16 - Representatividade na produção de resina mundial.
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Fonte:Adaptado pelo Autor –ABIPLAST Perfil 2020

Na liderança da indústria global de resinas plásticas estão grandes corporações, como a
Dow Chemical (US $ 49 bilhões); Lyondell Basell (US $ 33 bilhões); Exxon Mobil (US $ 236
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bilhões); SABIC (US $ 35,4 bilhões); INEOS (USD 40 bilhões); BASF (US $ 63,7 bilhões);
ENI (US $ 61,6 bilhões); LG Chem (USD 17,8 bilhões); Chevron Phillips (US $ 13,4 bilhões);
e Lanxess (USD 7,9 bilhões) (CROW, 2016).
No Brasil a indústria de plástico movimentou em 2019 cerca de 106 bilhões de reais, de
acordo com ABIPLAST Perfil (2020), com uma produção de 8,2 milhões de toneladas de
plásticos.
4.8.1.1 Plástico Pós Consumo (PPC)
A denominação “plástico pós-consumo” (PPC), originária do inglês Post Consumer
Resin (PCR), por si só demonstra sua origem, no caso são embalagens plásticas descartadas por
seus consumidores. Os resíduos sólidos urbanos, conforme a Lei 12.305/2010, são os resíduos
domiciliares (originários de atividades domésticas em residências urbanas) e os resíduos de
limpeza urbana (originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros
serviços de limpeza urbana) (BRASIL, 2010a). De acordo com a OECD (2018), os resíduos
plásticos pós-consumo incluem todos os materiais que foram vendidos ou utilizados após a sua
fabricação, que podem ser resultado de atividades domésticas, como embalagens de alimentos,
ou outros bens de consumo, bem como fontes comerciais e através da agricultura e construção.
A destinação final do lixo no Brasil, nos últimos anos, evoluiu muito abaixo do
necessário para modelos mais modernos. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2020), a destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos coletados pelos municípios pouco avançou, enquanto o volume
enviado para lixões apresentou um crescimento de 3% de 2010 para 2019, com 1.610 cidades
fazendo uso dessas unidades, que são a pior forma de destinação dos materiais descartados, pois
não apresentam nenhuma proteção ambiental e causam severos impactos à saúde das pessoas.
Se considerarmos o volume total de resíduos, houve um aumento de 19,17% na destinação
adequada em 2019, quando comparado a 2010, com quase 2 milhões de toneladas depositadas
em aterros controlados.
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Figura 17 - Destinação dos resíduos sólidos no Brasil.

Fonte: Abrelpe (2020)

Ainda de acordo com a ABRELPE (2019), o Brasil possui mais de 3.000 lixões por todo
o país. Cerca de 40,9% dos resíduos coletados foram despejados em locais inadequados por
3.352 municípios brasileiros, totalizando mais 29 milhões de toneladas de resíduos em lixões
ou aterros controlados, que não possuem o conjunto de sistemas e medidas necessários para
proteção do meio ambiente contra danos e degradações. De acordo com Juras (2012), os fatores
que afetam a produção de resíduos são muitos. Em geral, o aumento da população leva ao
aumento da produção total de resíduos, mas o aumento da renda e, consequentemente, de
consumo, também levam a maior geração de resíduos.
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Figura 18 - Evolução da destinação adequada dos resíduos sólidos no Brasil.
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4.8.2 Benefícios do plástico
Os benefícios do plástico para a economia global é uma realidade, conforme relata E4,
o plástico em si revolucionou o mundo capitalista, visto que “hoje o plástico está empregado
desde preservação de comida, na seringa para uma vacina e no remédio”. O plástico proporciona
uma melhor qualidade de vida para a população em geral, devido a sua habilidade em facilitar
o dia-a-dia dos cidadãos. Estes benefícios são endossados por E16, quando o mesmo reforça
que o plástico foi fundamental para o desenvolvimento, não só econômico, como também social,
pois, por exemplo, o plástico possibilita uma melhor distribuição alimentar, o que gera uma
melhoria na qualidade de vida da população. Com sua versatilidade e suas gigantescas
possibilidades em serem aplicados, os plásticos se tornam essenciais ao plano econômico
mundial, sejam em economias lineares ou circulares.
Durante as entrevistas realizadas, percebeu-se uma contradição entre os benefícios e
malefícios deste artefato, nada obstante a soluções necessárias para um melhor aproveitamento,
mas é importante ressaltar as qualidades do plástico, além do demonstrado abaixo, de acordo
com Sousa (2021), de que não há dúvidas sobre a importância do plástico na sociedade moderna.
Revolucionou nosso dia-a-dia e diversos setores industriais. Está muito presente em nossas
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vidas, do início ao fim, devido à sua praticidade, comodidade e segurança para tarefas que agora
se tornaram simples, graças à aplicação de diferentes tipos de materiais plásticos. Ainda, de
acordo com Sousa (2021), o plástico evoluiu junto com a sociedade. Muitos dos avanços em
diversos setores se devem ao plástico. E de acordo com E16, hoje os desafios estão voltados
para a reciclagem e o como se pode evoluir nesta, “hoje são mais desafios de ordem de
sustentabilidade, pois tudo é reciclável, toda a embalagem soprada é reciclável, se pode reciclar,
o desafio é como reciclar, é a maneira de reciclar”. Este pensamento é endossado por Mwanza,
Mbohwa e Telukdarie (2018), os atributos dos materiais plásticos têm contribuído de forma
sustentável para o desenvolvimento da indústria do plástico. No entanto, apesar desses aspectos
positivos dos plásticos, as indústrias de plástico continuaram a enfrentar uma série de desafios
na recuperação e reciclagem de plástico para redução de resíduos e utilização de recursos.
Tabela 19 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores

Subtemas

Temas

"Eu não acho que o plástico um dia vai conseguir ser eliminado, que ele
é o grande vilão... precisamos aprender a como conviver com ele e aí aos
poucos ir cada vez mais conseguindo fazer sistemas de reciclar e de
utilizar para seja lá qual o material que ele vai gerar. Mas ele tem muitos
benefícios, é difícil falar que vai substituir plástico"(E2)
"No mundo tem 7, 8 bilhões de pessoas para alimentar e consumir,
consumir coisas básicas, roupa, produtos de limpeza e higiene pessoal...
Você só chegará na casa do consumidor, ele tem uma embalagem que ele
pode fechar e abrir, poderá consumir e eliminar... a disposição final que
é o desafio"(E11)
"Em relação especificamente ao plástico eu entendo que na temática
urbana do gerenciamento dos sistemas urbanos e mais especificamente
dos materiais seja em forma do consumo de produtos e da geração de
resíduos, pós-consumo, os plásticos que são utilizados das mais variadas
formas possíveis...o consumo de plástico ele vem aumentando e ele é um
componente fundamental na dinâmica de uma maneira geral. Então o
impacto, ele é bastante forte porque de uma maneira geral os municípios
não têm sistemas de gestão de resíduos bem definidos, normalmente eles
são o principal sistema de gestão e de coleta domiciliar, e todo esse
montante acaba indo para aterros sanitários sem nenhum tipo de
seletividade. Os resíduos de plásticos passam a ter valor econômico, por
conta de novas tecnologias ou técnicas que vêm sendo inseridas na
economia..."(E5)
"... eu imagino que sem o desenvolvimento que aconteceu das embalagens
plásticas, o nosso mundo não existiria como ele é hoje... o mundo de hoje
onde você compra fruta o ano inteiro, você vende o arroz em qualquer
lugar do mundo. Se não fosse a embalagem isso não existiria. A
embalagem plástica contribuiu muito para isso no segmento de produtos
de higiene pessoal, higiene doméstica...de qualquer maneira eu imagino
que hoje a grande dificuldade é como nós vamos fazer para melhorar a
usabilidade do plástico, a reciclabilidade...” (E16)
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"(o plástico é o vilão) ...hoje minha visão o plástico é uma coisa positiva,
o problema é quem faz mau uso dele. Então, desde o nosso governo que
recicla 3% ou faz coleta seletiva de 3% só, do consumidor que joga lixo
na rua, que usa coisas que não deveria...no final do dia eu vejo plástico
uma coisa positiva, o problema é quem usa, não quem que inventou o
plástico, ou as indústrias que usam plástico..."(E4)
Fonte: autor

4.8.3 Responsabilidades
Na percepção dos entrevistados, a definição de responsabilidades para com o meio
ambiente é quase que unânime: TODOS. Desta forma o engajamento de todos os agentes, sejam
políticos, empresas e sociedade, se faz necessário. Não existe um único encarregado para
resolver os impactos ao ecossistema, cada qual tem papel fundamental nesta resolução. É um
ciclo! Desde os varejistas aos consumidores, e não menos importantes estão os fabricantes de
embalagens, recicladores e os brand owners, além da figura central do governo. Segundo E16,
apesar do governo ter o poder na regulamentação e fiscalização, e as grandes marcas têm a
capacidade maior de penetração nos lares, e o consumidor tem uma grande responsabilidade
neste processo, “apesar de ser o elo final, o cidadão tem o dever de colocar o lixo no lugar
correto”, em concordância a E16, E4 reforça que “o plástico não vai para os rios de forma
aleatória, o fato de estar lá é provavelmente causado por uma má gestão do lixo, a começar por
quem descarta”. Em sua entrevista, E12 relata uma evolução geral no entendimento das
responsabilidades do resíduo sólido, “no início dos anos 2000 o brand owner não entendia a
sua responsabilidade, hoje não só existe essa consciência como se vê um trabalho de educação
da população”. A consciência e preocupação ambiental dos consumidores têm adquirido um
espaço cada vez maior na sociedade e, consequentemente, as pressões ambientais e sociais
relativas às responsabilidades das organizações vêm crescendo simultaneamente a essa
realidade (ZOBEL et al., 2002; REVEILLEAU, 2011).
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Figura 19 - Interação do governo com os demais atores.

Fonte: autor

Tabela 20 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores
"...Eu acho que não tem que existir um grande líder, mas eu acho que
todo mundo tem que fazer um pedaço...meio de comunicação com o
cliente final é o varejo, se é uma indústria que vende B2B, você tem
que buscar varejo e posicionar o que você quer comunicar, que seu
produto é sustentável...O governo tem outras responsabilidades, então
ele tem que comunicar a coleta seletiva nos bairros, é ele tem que
comunicar aos grandes centrais de triagem..." (E7)
"Acho que todo mundo tem culpa na carteira. Mas eu acho que no fim
do dia, para mim, no final a responsabilidade é do consumidor. Eu
faço um negócio, e o negócio em si que é o plástico, ele não é ruim, o
ruim é o que você faz com ele. Então o primeiro ponto é o que o
consumidor faz. O segundo é mesmo consumidor fazendo o que é
certo, no caso separando os reciclados, não tem quem colete e terceiro
são as empresas... acho que cada um tem o seu papel dentro da cadeia,
eu acho que não é culpa individual de ninguém."(E4)
"... o produto chega à prateleira porque o consumidor o quer, porque
alguém produz e porque tem um governo que permite essa produção e
lucra com isso, recolhe tributos sobre o produto. Então se um governo
permite, se alguém produz e se o consumidor compra esse produto,
todos tem que ter a responsabilidade sobre ele de alguma
maneira."(E13)
"A responsabilidade maior eu acho que é da própria empresa, eu acho
que ela tem que ter a consciência do tipo de produto que está
oferecendo, porque o consumidor, hoje, ainda não tem a educação
apropriada, ele não consegue discernir qual é a opção mais
sustentável, educação esta que é de responsabilidade da política
pública... então eu acho que todo mundo obviamente tem uma, porque
é uma coisa reforça a outra."(E9)
Fonte: autor
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4.8.4 Reutilização, Substituição e Eliminação do Plástico
Na equação da circularidade, e em consideração às melhores práticas da utilização dos
recursos naturais, a substituição do plástico é uma excelente opção, após não ser possível
eliminação desta embalagem. Eliminar qualquer tipo de embalagem deve ser sempre o foco das
grandes empresas, mas, conforme E4, a reutilização da embalagem é algo a ser considerado
fortemente, como no caso da embalagem retornável de refrigerante, Anexo A, e nos novos
produtos de iogurte, de uma marca francesa, Anexo A, “ter uma embalagem retornável para
produtos com margem é altamente sustentável, você maximiza a utilização daquela
embalagem”. Embora já estabelecidos os benefícios das embalagens plásticas, são expressivas
as implicações destas no meio ambiente. Sendo assim, poder substituir uma embalagem de
plástico, por alumínio, papel ou vidro, pode ser um benefício de curto prazo para o meio
ambiente.
Figura 20 - Fluxograma
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Fonte: autor

Um aspecto importante na substituição do plástico é a avaliação completa da cadeia, não
somente um fato isolado de simples modificação, conforme E5 relata, a mudança de vidro para
plástico PET nas embalagens de refrigerantes foi um benefício, não só econômico, mas também
sustentável, embora os impactos ambientais do plástico sejam tão grande quanto na comparação
com o próprio vidro, “na mudança da embalagem de vidro para PET, por exemplo, todo o
processo de lavagem do vidro foi eliminado, os impactos gerados com transporte também foram
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reduzidos, nas mudanças de conceito é importante avaliar 100% da cadeia”. Avaliar a logística
reversa e o formato de reuso é até mais relevantes, do ponto de vista sustentável, do que a
substituição do material, haja vista os problemas ocasionados pelos materiais biodegradáveis,
os impactos decorrentes da esterilização dos vasilhames de vidro e, até mesmo, o efeito da
emissão de gás carbônico pelos veículos de transporte, além dos danos econômicos. São fatores
relevantes para uma avaliação a respeito da substituição de um dado produto.
Tabela 21 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores
"...se o plástico não é a melhor solução para as embalagens, porque ele
usa mais recursos naturais, mais água, usa mais combustível para fazer
a produção dessa embalagem, eu acho que está na hora de repensar
realmente se plástico é a solução adequada. Mas, se eu só quero tirar o
plástico porque ele está chegando no local inadequado, a mudança de
material não vai impedir a contaminação por resíduos sólidos...” ( E13)
"(sobre substituição do plástico) ...você tem um material que ele não é
renovável e outro que é você planta de novo, a árvore... sempre tem um
dano ambiental, então na minha visão eu sou uma pessoa muito favor de
reuso, reusar as coisas, pra mim faz muito sentido no sustento de
sustentabilidade e não só trocar de resina plástica para papel, mas se
puder trocar por uma embalagem mais sustentável, é melhor..."(E4)
"...a ideia da possibilidade de reuso...é uma opção desejável para o
mercado, até mesmo o plástico retornável, como o da Coca-Cola..."(E5)
"...Então e aí infelizmente um dos casos é tal da dos biodegradáveis, dos
plásticos biodegradáveis que você passa de um material que vamos dizer
ele não degrada. Então vai para aterro fica lá guardado, agora você põe
o biodegradável, ele vai lá para aterro também, porque ninguém vai
reciclar aquele negócio, só que lá ele vai degradar e vai para o lençol
freático. Então o que é melhor biodegradável ou não? Eu acho que o
biodegradável é um atraso danado, depois se você for reciclar você
contamina todo o resto dos materiais que poderiam ser reciclados, o
agente pelo degradável vai estragar tudo..."(E11)
Fonte: autor
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4.8.5 Redução do plástico
A redução do consumo de plástico dentro das empresas é constante, não
necessariamente por conta do meio ambiente, mas sim pela necessidade de reduções de custo
dos produtos. Segundo E4, dentro do portfólio dos produtos das grandes empresas, a busca para
a redução de custo é constante, e desta forma “a redução do plástico nas embalagens não só é
um benefício sustentável, mas é um dever de cada comprador”. Em concordância com E4, E1
reforça a busca contínua por melhores custos de produtos e assim melhorar a competividade
das grandes marcas, “anualmente temos objetivos claros para a busca de redução de preços, e
com margens baixas, a busca por redução de custo é o caminho”. Entretanto este era apenas um
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dos objetivos do time de compras, este departamento seria o responsável único por este trabalho
de redução, dentro das empresas. Hoje, o que ocorre, é que o driver não é somente financeiro,
e sim um apelo sustentável, e isso auxilia nas possíveis necessidades de negociações com as
demais áreas da empresa (marketing, R&I, produção etc.), ocasionando assim uma força tarefa
de implementação de novos produtos, com reduções de custo e material.”
Figura 21 - Fluxograma
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Fonte: autor

Tabela 22 – Citações dos entrevistados
Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores
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"se a gente reduz o plástico no volume que a gente vende, a gente já tem
um grande ganho, porque o volume de plástico diminui para a mesma
quantidade de garrafas, eu usava 10 toneladas, hoje eu uso 7 para vender
a mesma quantidade de garrafas...Então eu já reduzo o consumo de
plástico."(E7)
"De uma forma geral a gente entende que o plástico impacta tanto na sua
produção, que é vindo de petróleo e não é uma matéria-prima sustentável,
a gente precisa começar a pensar o que a gente está deixando de resíduo,
de reduzir o uso, começar a encontrar outras fontes aí começar alterar um
pouco a cadeia de produção do plástico para mudar todo o impacto que
ele causa"(E8)
"...o que importa no final do dia são quantas toneladas de resinas
colocamos no meio ambiente, eu faço 600.000.000 de frascos e hoje eu
compro 6.000 toneladas, se amanhã eu faço as mesmas quantidades de
unidade, mas consumo 5.000 toneladas eu economizei 1.000 toneladas de
resina..."(E4)
"Eu vejo que o mercado de embalagens plásticas está fundamentado no
sentido de reduções de consumo, até mais do que na substituição, as
empresas estão buscando por novas opções, para assim reduzir a
quantidade de plástico no mundo... várias empresas de bens de consumo,
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ramos de bebidas estão fazendo esse apelo para reduzir a quantidade de
plástico no mundo. "(E1)
Fonte: autor

4.8.6 Reciclar
Segundo E12, “o plástico não é um problema, ele está sendo um problema, isso se dá
pela capacidade de se reaproveitar em novos produtos”. A reciclagem é uma possível solução
para os plásticos, mas é unanimidade, para todos os 17 entrevistados, que a reciclagem é uma
forma consistente de reaproveitar o material alocado no ecossistema. De acordo com E4, a
reciclagem será um dos pilares no processo de resolução do problema do plástico, “é o primeiro
passo, mas não é uma solução final”. Para E5, apesar da reciclagem não ser, a longo prazo, a
solução para os resíduos sólidos, é algo factível para curto prazo, e este pensamento e estende
para os demais resíduos sólidos, não só plástico, “a longo prazo a reciclagem não é uma solução,
não só para o plástico, mas para todos os demais tipos de materiais”. Conforme reforça Mwanza,
Mbohwa e Telukdarie (2018, p.687), “a reciclagem de resíduos sólidos de plástico é uma forma
de alcançar a fabricação sustentável”, mas os mesmos autores reforçam que “a maioria das
empresas de manufaturas são motivadas a recuperar materiais da cadeia de suprimentos, desde
que os lucrem de forma sustentável”. Dessa forma, entende-se que a reciclagem necessita de,
além do apelo de sustentabilidade, uma viabilidade econômica.
Figura 22 - Fluxograma
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Tabela 23 – Citações dos entrevistados
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Citações representativas dos desafios identificados pelos gestores

Subtemas

Temas

"(a reciclagem como solução) Não, sem dúvida não é. Ela não é a solução
de todos os problemas, ela é um componente que auxilia a solucionar alguns
dos problemas. Eu acho que a gente tem que estimular a reciclagem, mas
não é só ela que vai resolver tudo. São muitas coisas na cadeia que precisam
trabalhar juntas para realmente resolver esse passivo que é plástico no meio
ambiente."(E13)
"Esses instrumentos todos que foram criados lá fora, permitem ou subsidiam
de alguma maneira a reciclagem, essencialmente mirando as externalidades
positivas que ela gera para a sociedade, porque ela vai evitar mais
exploração de petróleo, vai evitar é mais uso da terra indevido para aterro
sanitário, vai evitar consumo de energia, quando você recicla é muito menor
do que no virgem, consumo de água, enfim vai evitar um monte de coisas que
geram benefício geral para a sociedade."(E10)
"Eu acho que o desperdício em geral deve ser combatido. Então, por
exemplo, canudinho, eu realmente não acho uma coisa muito
importante...Reciclagem é uma das soluções, mas não a única...Uma coisa é
a redução, depois a reutilização, depois a reciclagem. "(E11)
"Então, a partir do momento que ela é reciclável temos que ajudar o sistema
a reciclar, mas não é a solução única...” (E16)
"Eu diria que hoje o mundo está aberto para reciclagem, mas eu não vejo a
resina reciclada como solução de embalagem, não vejo como solução de
embalagem. Eu vejo como solução aí pro, uma solução para o meio
ambiente, para a gente absorver a sucata que a gente, que nós geramos, é
assim que eu vejo."(E15)
"(reciclagem é a solução) é uma delas, eu acho que no Brasil ainda estamos
muito atrasados, relação à política de reciclagem. Então o plástico reciclado
ainda é alvo de dificuldade de se encontrar, de se trabalhar, de se adquirir,
são poucas ainda as indústrias que trabalham com a reciclagem do material
como um todo, as nossas políticas são muito ruins e muito fracas..."(E17)
"(reciclagem é a solução) Não acho que seja a solução, mas eu acho que é
um tema que não tem como voltar atrás. A gente tem que lutar mesmo para
aumentar cada vez mais, seja na área alimentícia, quanto nos outros bens de
consumo, que talvez seja um pouco mais fácil, de aumentar percentual."(E2)
"É um dos, uma das soluções, a reciclagem, porque ela consegue colocar ele
de volta nessa economia circular e diminuir o uso dele, do virgem, que é o
que a gente quer. Mas existem várias ações, várias possibilidades, que
complementam, que são necessárias. Tão importante quanto, não só a
reciclabilidade."(E3)
"Eu acho que não é só isso, porque se a gente conseguir reciclar 100% do
que a gente produz, a gente vai ter um consumo totalmente desenfreado,
porque você apresenta uma solução para um problema. Mas eu acho que tem
de reduzir embalagem (peso das embalagens), a gente vai ter que trabalhar
para eliminar embalagens desnecessárias, acho que não existe uma solução
única. A gente vai ter que reduzir, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter
que reutilizar."(E7)
"A solução não é, ela é um caminho, não tem volta, a reciclagem... vai entrar
reciclado nas embalagens, o plástico que é jogado fora vai ser usado, se ele
vai ser usado para voltar a fazer garrafa, é uma outra discussão..."(E16)
"para alguns tipos de plástico a reciclagem é a solução de curto e médio
prazo...a longo prazo não é para nenhum. Mas é para alguns, para os
plásticos que têm viabilidade econômica, ela no curto e médio prazo, eu acho
que elas são fundamentais para o processo de até de educação da
sociedade...a reciclagem, ela já está contida na maioria das pessoas...seja
por conta de um, de uma responsabilidade ambiental, seja por conta de um
imperativo econômico...”(E5)
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"Eu não enxergo como solução. Mas eu vejo como uma alternativa para
algumas questões, para plásticos são mais duráveis, eu acredito que a
reciclagem seja sim uma boa alternativa."(E8)
"Reciclagem é paliativo, não é solução. A solução é mudar o tipo de
incentivo, ao material que é produzido. A reciclagem, ela entra como uma
possibilidade dentro do lixo que já existe no mundo, que é muito. Mas a
gente precisa parar de produzir tanto lixo."(E9)
Fonte: autor

4.9 ANÁLISE DAS HIPÓTESES
Após a análise dos resultados obtidos com as entrevistas, abaixo destaca-se a relevância
de cada tópico, para a avaliação das hipóteses geradas no referencial teórico.
Figura 23 – Relação entre hipóteses e resultados das entrevistas

Fonte: autor

Conforme demonstra na figura acima, as 5 hipóteses foram entendidas e adicionalmente
três tópicos surgiram, os quais anteriormente no referencial teórico não haviam sido
identificadas: impostos, tecnologia nacional e varejistas. Estes foram importantes para uma
conclusão efetiva do trabalho proposto.
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4.9.1 Hipótese H1: A cadeia de reciclagem é ineficiente e isso dificulta o aumento do consumo
de resina
Após a conclusão da análise dos dados, entende-se que atualmente a cadeia de
reciclagem é ineficiente, pois as condições atuais impendem uma maior penetração deste
material nas empresas no Brasil, porém toda a oferta existente será destinada a um dado
segmento, seja ele com uma maior necessidade de qualidade ou não.
A reciclagem deve ser tecnicamente possível, e isso é exequível, quando os materiais a
serem reciclados estão de acordo com a legislação vigente. No estudo realizado, percebeu-se
que o processo de reciclagem atual é ineficiente por dois atores importantes: sucata e educação
da população. A falta de sucata para o processo de reciclagem e a sua qualidade não resultam
uma uniformidade de insumo para as empresas recicladoras, e desta forma o processo de
fabricação de resina reciclada requer etapas adicionais, tal como uma lavagem dupla e um
processo de separação de sucata com maiores custos envolvidos. Atualmente a sociedade em
geral não compreende a importância de uma coleta seletiva, uma separação de materiais e a
relevância de produtos sustentáveis, e, como conseqüência, um desenvolvimento com uma
maior lentidão deste setor.
O material reciclado deve ter a qualidade desejada e atender a demandas concretas, deve
possuir pureza suficiente e consistente. Além disso, o custo dos materiais reciclados deve
competir favoravelmente com os materiais virgens.
Em países desenvolvidos, como Japão e Alemanha, o processo de reciclagem está
avançado e principalmente a fomentação da coleta seletiva, como vimos, será um dos motores
para uma melhor qualidade da resina reciclada, como também para uma maior disponibilidade
deste material.
4.9.2 Hipótese H2: A regulamentação governamental impacta no processo de reciclagem do
Brasil.
Não deve haver obstáculos legais para uma nova política sustentável. É preciso criar
incentivos governamentais, desde taxas de reciclagem obrigatórias ou o uso compulsório de
conteúdo reciclado. A regulamentação governamental é um dos fatores decisórios para a se
implementar resina reciclada de polietileno, pois esse é um dos grandes poderes do Estado, ou
seja, normalizar os papéis principais da atividade cotidiana. Percebeu-se que a PNRS ajuda,
mas não resolve o problema da reciclagem. O papel do governa deverá ir além desse, no caso
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incluindo incentivos fiscais, melhoria na captação de investimentos e um papel importante na
educação da população.
Segundo o boletim legislativo de junho de 2021, o Senado Federal avalia alternativas a
respeito de novos modelos, ou adaptações dos atuais, da legislação vigente, e assim adequar-se
à realidade nacional. Atualmente existem 135 projetos de lei especificamente para tratar do
plástico.
Não obstante a isso, o Superior Tribunal Federal (STF) aprovou em 2021 um ajuste no
pagamento de impostos, tal como PIS e COFINS. As empresas poderão passar a usufruir de
créditos relativos a esses tributos gerados pela compra de materiais recicláveis. Este é um
avanço para uma competitividade maior para a resina reciclada, a qual, em comparação com a
resina virgem, está em desvantagem devido à falta de benefícios fiscais.
4.9.3 Hipótese H3: Os consumidores estão dispostos a pagar um valor maior para produtos com
apelos sustentáveis.
Existe a disposição dos consumidores pagarem um valor maior por produtos
sustentáveis, para tal é necessário um entendimento da contribuição ao meio ambiente, que esta
ação acarretará. Demonstrar de forma clara quais são os benefícios de um produto sustentável
é uma possibilidade de se agregar valor.
De fato, ficou claro que o impacto financeiro será relevante para o consumidor no
momento da compra, e há disposição para pagar um valor maior, quando comparado com
produtos usuais, em um grupo seleto de consumidores. Hoje existe um nicho no qual,
independente de informações, se pagará mais caro por um material reciclado, porém existe um
belo questionamento: “Por que irei pagar mais caro por um produto de ‘pior qualidade’?”. Este
é um problema que a sociedade necessitará enfrentar.
De acordo com o estudo, duas percepções importantes ficaram evidentes: a primeira é a
importância de as grandes marcas se comunicarem de forma efetiva com o mercado; e a segunda
é a necessidade de um posicionamento de preço adequado, e somente com o auxílio do governo
deveremos ter uma equiparação de preços entre produtos sustentáveis e produtos com materiais
novos.
4.9.4 Hipótese H4: A reciclagem é a solução dos problemas do plástico no meio ambiente
A reciclagem não é a única solução para os problemas do resíduo do plástico. Quando
se tem uma evolução de uma economia linear para uma economia circular, notam-se diversas
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outras ações prioritárias, tais como a eliminar e substituir o plástico, reduzir sua aplicação
(como, por exemplo, a redução de peso de uma embalagem), além de implementar uma
reutilização, tal como um frasco retornável, e por fim se reciclar.
Convém ressaltar ainda que a promoção do prolongamento da vida útil de outros
produtos, incluindo veículos que contêm muitos componentes plásticos, faz parte de uma
estratégia geral para reduzir a demanda por novos materiais.
Vale ressaltar ações para facilitar a reciclagem, além de se buscar um design de
embalagem que auxilie na utilização de resina reciclada. Existe a busca para reduzir a variedade
de plásticos em uso e assim simplificar a reciclagem e aumentar as taxas de recuperação. A
reciclagem fará parte de um novo modelo de negócio, no caso circular, mas com uma visão de
curto a médio prazo. A longo prazo, deverá ser avaliada a substituição desse material e a
inserção de novos conceitos, tal como uma embalagem reutilizável.
Uma abordagem imediata, também apresentada no estudo, é a busca das grandes
empresas por reduções do plástico nas embalagens. Essa ação contribui não somente para o
meio ambiente, mas também para a redução de custos, o que contribuiu para a rentabilidade da
companhia.
4.9.5 Hipótese H5_A: Para implementação das resinas recicladas, o brand owner precisa abrir
concessões nas especificações dos produtos
Para se implementar a resina reciclada, a primeira ação das grandes empresas está em
quais condições o PCR deverá ser agregado ao produto atual e em quais percentuais. Algumas
características não sofrerão ajustes, tais como as medidas dimensionais, entretanto, aspectos
visuais, de fato, serão diferentes entre a utilização de resinas recicladas e virgens.
Durante o estudo ficaram claras quais são as limitações dos fabricantes de resina
reciclada e fabricantes de embalagens. São elas:


Odor: apesar de ser minimizado pelo processo de fabricação da resina reciclada, como,
por exemplo, utilizar uma dupla lavagem, é um dos aspectos importantes na utilização
do PCR, visto que poderá impactar no perfume do produto final;



Pintas Pretas: as pintas pretas são inerentes ao processo e nem sempre são
contaminações. Pode ser simplesmente um outro tipo de resina que tem uma
temperatura de fundição menor do que o PEAD, e com isso “queima”, ocasionando um
aspecto de sujidade no frasco. Este aspecto visual precisará de uma tolerância maior nas
especificações do cliente.
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Algumas das multinacionais estão com metas fortes para o incremento de resina
reciclada para os próximos anos, tais como apresentadas na tabela abaixo:
Tabela 24 – Exemplos de meta para incremento de resina reciclada
Empresa

Meta
Material
%
reciclável
PCR

Unilever

100%

25%

Danone

100%

50%

RB

100%

25%

Colgate

100%

25%

P&G

100%

25%

PepsiCo

100%

25%

SCJohnson

100%

40%

Ambev

100%

100%

Coca-Cola

100%

100%

Ano

Fonte

https://www.unilever.com.br/news/press-releases/2019/unilever2025 acelera-esforcos-e-desafia-suas-marcas-a-intensificarem-areciclagem-no-brasil/
https://corporate.danone.com.br/sites/default/files/20212025
06/Relatório%20de%20Sustentabilidade%20-%20Parte%202.pdf
https://www.veolia.pt/noticias/rb-e-veolia-parceiras-na2025
reciclagem-do-plastico
https://www.colgatepalmolive.com.br/core2025
values/sustainability/performance
2025 https://br.pg.com/sustentabilidade-ambiental/
https://www.pepsico.com.br/sustainability/sistema-alimentar2025
sustentável/embalagens
https://www.scjohnson.com/pt-br/press-releases/2018/october/sc2025 johnson-accelerates-progress-boosting-plastic-recycling-andreuse
2025 https://www.ambev.com.br/plasticos/
https://www.cocacolabrasil.com.br/historias/sustentabilidade/um2025 mundo-sem-residuos-the-coca-cola-company-anuncia-metaambiciosa-para-embalagens-sustentaveis

Fonte: autor

4.9.6 Hipótese H5_B: A comunicação eficiente, realizada pelo brand owner, é fundamental
para o entendimento do consumidor final.
A comunicação com o consumidor tem uma importância considerável no estímulo para
aceitação de produtos sustentáveis e principalmente o acolhimento a produtos com resina
reciclada. Historicamente, os produtos com resina reciclada eram classificados como produtos
de baixa qualidade, o que depreciava a marca e o produto em si, ou seja, não existia a
possibilidade de um apetite para pagar mais caro. Para se vender algo, o consumidor precisa
entender o que compra, e isso está no mesmo patamar de produtos sustentáveis. Dessa forma,
o poder para fomentar essa situação está nos donos das grandes marcas, pois têm o acesso aos
consumidores. Informar, explicar e valorizar o produto reciclado, são açõe necessárias para o
esclarecimento da sociedade e assim, como consequência, teremos a disposição dos
consumidores para pagar mais.
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A comunicação poderá se dar de várias formas, como através de campanhas, mas
principalmente com informações nas embalagens dos próprios produtos, que é uma maneira de
instigar cada vez mais os compradores, e esse deverá ser o papel do Brand Owner.

97

5

CONCLUSÃO
Este trabalho buscou responder quais são, do ponto de vista da indústria, os fatores

determinantes para a adoção de resina reciclada de PEAD pelas empresas no Brasil, por meio
de entrevistas semiestruturadas com executivos do setor. Como resultado os fatores encontrados
foram a necessidade de incentivos fiscais, qualidade da resina reciclada pós consumo à
disposição do mercado, disponibilidade de sucatas, flexibilização nas especificações dos
produtos dos clientes, além de uma melhoria na educação da população, pois a necessidade de
entendimento do que é reciclado e qual sua importância para o meio ambiente.
As embalagens plásticas são originadas de diversos tipos de resina, sejam elas de PP,
PEAD, PEBD ou PET, e após seu uso, são descartadas e geram resíduos sólidos. Estes resíduos
se tornaram um problema ecológico, após anos de acúmulo no meio ambiente por causa da
disposição final, no caso um descarte ineficiente. Porém existem soluções adequadas para a
reutilização do plástico e, assim, se ter uma disposição adequada para reduzir os impactos
ambientais.
Definitivamente, a reciclagem não é a única solução para os problemas dos resíduos do
plástico, diferentemente do que se avaliava no início deste projeto. Ainda assim, é uma opção
pertinente e muito importante para o meio ambiente, mas como parte do processo de
circularidade. Ser sustentável, além de ser importante para os negócios, é necessário para a
sociedade, não mais é possível evoluir em detrimento do meio ambiente.
O objetivo final da economia circular é continuar usando os produtos, os componentes
e os materiais com o máximo do seu valor pelo maior tempo possível. Reciclar acaba sendo
o último recurso porque nesse processo o produto acaba perdendo valor, mesmo que parte do
valor dos materiais seja preservada.
Este estudo apresenta uma contribuição para a literatura sobre o tema, no âmbito da
reciclagem de PEAD, ao explorar os fatores para utilização de resina reciclada, além disso
existem diversos trabalhos voltados para reciclagem de lata de alumínio, papel e vidro. Este
estudo, por outro lado, acrescenta possibilidades e debates a respeito de uma parte importante
da reciclagem, no caso os fatores determinantes.
No decorrer do desenvolvimento do trabalho, observaram-se os desafios em organizar
o modelo de gerenciamento dos resíduos sólidos, o seu formato de coleta de lixo e a
comunicação entre os brand owners e os consumidores, para assim demonstrar o valor do
produto sustentável e, consequentemente, se agregar valor ao produto, valor este que os clientes
precisam enxergar, para assim aumentar o apetite de compra.
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Este trabalho contribuirá para novos investidores, em virtude da excelente oportunidade
de negócio, haja vista dois aspectos importantes, a disposição para as grandes empresas
evoluírem no consumo de resina reciclada e a própria evolução do mercado em si. Este trabalho
também é importante para os profissionais de mercado, que visam implementar resina reciclada
nos produtos gerais e não têm informações relevantes para a priorização de ações, tais como a
busca por uma qualidade melhor da sucata disponível e ações necessárias para uma melhor
aceitação dos consumidores.
Esta pesquisa foi desenvolvida durante a pandemia de Covid-19, quando as limitações
impostas pelas dificuldades sanitárias foram impreviseis ao longo desta jornada. Foram
canceladas diversas visitas às empresas e entrevistas, além. Uma outra limitação, e não menos
importante, é a extensão territorial do Brasil, responsável por particularidades regionais não
observadas nesse estudo.
Sustentabilidade, economia circular, reciclagem, plásticos são temas muito abrangentes,
com diversas oportunidades de estudos, alguns dos quais seriam ótimas oportunidades para
estudos futuros, tais como entender o gerenciamento dos resíduos sólidos e suas transformações
a respeito dos CTR (Centro de Tratamento de Resíduos). Além disso, eventuais trabalhos sobre
a exploração de eliminação do plástico e o estudo do impacto econômico real de uma eliminação
por completa deste insumo trariam grande contribuição para enfrentamento do problema.
Ademais, acrescente-se uma eventual pesquisa sobre a relevância dos plásticos biodegradáveis
no meio econômico e social.
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ANEXO A
Figura 24 - Lixo para coleta seletiva no metrô de Tóquio

Fonte: Autor

Figura 25 - Caminhão para recolher lixo da coleta seletiva em CURITIBA – PR

Fonte: Autor
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Figura 26- Comunicação no rótulo da água Evian

Fonte: Autor

Figura 27- Comunicação no rótulo da água Evian

Fonte: Autor
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Figura 28 – Informação de que a embalagem é 100% reciclável

Fonte: Autor

Figura 29 - Embalagem com informação de que é feita com material reciclado

Fonte: Autor
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Figura 30 - Exemplo de embalagem retornável

Fonte: https://www.coca-cola.com.br/promoretornaveis?gclid=EAIaIQobChMIgsD0yp738gIVCAyRCh18qw74EAAYASAAEgLYKfD_BwE

Figura 31 - Exemplo de embalagem retornável

Fonte: https://twitter.com/danone/status/1352219441908621315

