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Resumo 

 

O desenvolvimento social ocasiona um movimento por parte do consumidor de 

reavaliação de funções e valores de artefatos presentes no cotidiano. Dentro deste movimento 

as embalagens poliméricas passaram a abordar critérios ambientais no movimento de escolha 

da mesma. Dessa maneira, este estudo busca entender o comportamento do consumidor frente 

as embalagens poliméricas verdes, bem como entender as opções existentes no mercado com 

foco nas embalagens de polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno verde e pelo 

compósito de polietileno de baixa densidade (PEBD) reforçado com fibras de coco. O estudo 

foi realizado por meio de revisão bibliográfica, compilando artigos e dissertações a respeito do 

comportamento do consumidor, embalagens poliméricas e os respectivos polímeros citados 

anteriormente. Ao longo da pesquisa pode-se notar que o consumidor vem assumindo um papel 

de catalisador nas soluções ambientais propostas pela indústria em suas embalagens, no entanto 

a resposta da indústria a esse movimento visa como prioridade sanar a necessidade do 

consumidor, sem de fato investir no aprofundamento de soluções que sejam mais eficientes ao 

meio ambiente.  

 

Palavras-chave: Embalagem. Polietileno. Compósitos. Consumidor. Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Social development causes a consumer movement to reevaluate the functions and values 

of artifacts present in everyday life. Within this movement, polymeric packaging began to 

address environmental criteria in the movement to choose it. Thus, this study seeks to 

understand consumer behavior towards green polymeric packaging, as well as to understand 

the options available in the market with a focus on high density polyethylene (HDPE) 

packaging, green polyethylene and low-density polyethylene composite (LDPE) reinforced 

with coconut fibers. The study was carried out through a literature review, compiling articles 

and dissertations about consumer behavior, polymer packaging and the respective polymers 

mentioned above. Throughout the research, it can be noted that the consumer has been assuming 

a role as a catalyst in the environmental solutions proposed by the industry in their packaging, 

however the industry's response to this movement aims to address the consumer's need as a 

priority, without actually investing in the deepening of solutions that are more efficient for the 

environment. 

 

 

Keywords: Packaging. Polyethylene. Composite. Consumer. Marketing. 
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1. Introdução 

 

Dentre os cinco sentidos humanos, a visão é responsável por 83% do aprendizado e 

percepção. Logo, a visão é fator primordial de destaque durante o processo de escolha de um 

produto, provocando o estímulo inicial ao cérebro em sua aquisição. A importância da 

embalagem no processo de compra já foi notada há certo tempo por especialistas de 

desenvolvimento. Para eles, além de sugerir a qualidade do produto, a embalagem atua como 

identificador do produto e veículo publicitário [1]. 

Comparado com metais ou vidros usados para embalagens, os materiais poliméricos 

com elevada propriedade de atuar como barreira ao oxigênio e solventes possuem muitas 

vantagens, incluindo baixa massa específica, flexibilidade, resistência à tração, transparência e 

facilidade de processamento. No entanto, muitos polímeros apresentam alta permeabilidade à 

gases e solventes orgânicos. Poliolefinas, como polietileno (PE) e polipropileno (PP), são as 

resinas mais comumente utilizadas em embalagens devido ao seu baixo custo, excelente 

resistência à umidade e facilidade de processamento, porém possuem baixa resistência a muitos 

solventes orgânicos [2]. 

O polietileno de alta densidade (PEAD) destaca-se como termoplástico que detém o 

maior número de fornecedores no país, apresentando crescimento anual médio de 10%. A 

avaliação do setor do mercado em que este polímero atua é de extrema notabilidade. Uma vez 

que tais materiais têm destinação prioritária na confecção de embalagens, seu tempo de vida 

útil é reduzido, ou seja, o processo para obtenção do artefato, sua colocação no mercado, a 

utilização e o posterior descarte está sujeito a ocorrer em poucos dias [3].  

Historicamente, organizações não governamentais a nível nacional e mundial, 

considerando o crescimento da produção destas embalagens poliméricas e provisionando o 

impacto ambiental ocasionado por estas, elaboraram discussões atribuindo papéis e 

responsabilidades às empresas produtoras destes artefatos. A busca pela produção de bens e 

serviços explorando os recursos naturais de forma que o impacto gerado seja mínimo, 

conciliando com o descarte correto leva as organizações com fins lucrativos a repensar e recriar 

produtos existentes [4]. Para isso, as empresas investem em pesquisa e desenvolvimento 

visando a produção sustentável, e a comunicação dos benefícios ambientais aos consumidores 

finais. O conceito de produto verde considera os fatores ecossistêmicos durante as fases de 

produção, consumo e descarte [5]. 
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Os termos “Polímero verde” e “Compósitos verdes” podem ter atribuição a polímeros 

cuja sintetização é dada mediante matéria-prima oriunda de fontes renováveis ou compósitos 

com adição de fibras naturais [5]. No contexto atual de pesquisa e desenvolvimento há uma 

vasta quantia de materiais que podem ser classificados como ‘verdes’, neste estudo o foco  foi 

identificar como o consumidor se coloca frente as estes materiais verdes e como o mercado 

concilia a solução para esta demanda com o impacto positivo para o meio ambiente, colocando  

nesta pesquisa o foco no polietileno verde e no compósito de polietileno de baixa densidade 

(PEBD) reforçados com fibras de coco. 

2. Objetivos e justificativas 

 
Encontrar o ponto ótimo entre a aceitação do produto pelo consumidor e as demandas 

culturais e legais de desenvolvimento sustentável é um desafio de alta complexidade que as 

empresas vêm enfrentando na atualidade, que tem por finalidade gerar vantagem competitiva e 

propiciar a sobrevivência do negócio. 

Dessa forma, o objetivo deste estudo é discutir os fatores mercadológicos a respeito da 

escolha do consumidor pelas embalagens poliméricas verdes, buscando entender também, através 

do polietileno de alta densidade (PEAD), do polietileno verde e do compósito polietileno de baixa 

densidade (PEBD) reforçado com fibra de coco, como o mercado propõe soluções para essa 

demanda. 

3. Revisão de literatura 

3.1. Mercado 

3.1.1.Embalagem 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as embalagens 

podem ser classificadas de três formas: Embalagem de despacho, destinada a contenção do 

produto durante o transporte; embalagem intermediária, cujo acondicionamento de produtos é 

dado somente no interior dela para aplicação em transporte interno; e embalagem individual, 

de destinação final do produto mediante a aquisição pelo consumidor final [6]. 

Uma embalagem exige a reunião de fatores necessários para o cumprimento de suas 

funções mercadológicas: publicidade, atração do consumidor, destacar-se no ponto de venda, 
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maximização da eficácia na divulgação da marca, manutenção da limpeza e higiene, auxiliar o 

manuseio, de modo a acrescer credibilidade e um novo valor ao produto [7]. 

O desenvolvimento das embalagens apresenta uma gama de formas, modelos e 

materiais, necessitando de uma otimização quanto ao equilíbrio adequado entre as funções 

protetivas, mercadológicas e econômicas [6]. 

Um estudo macroeconômico realizado pela Associação Brasileira de Embalagem 

(ABRE) em 2020 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) determinou que o valor total da 

produção de embalagem, em reais, aumentou nos últimos cinco anos, resultando em um 

aumento de 23% em 2020 comparado com o ano anterior. Plásticos respondem pela produção 

com a maior participação no valor total de 39,6%. A seguir vem o setor de embalagens de papel 

/ papelão com 31,6%, metal 19,9%, vidro 4,5%, embalagens têxteis 3% e madeira 1,4% [8]. 

Mesmo com a pandemia do COVID-19 iniciada em 2020 no Brasil, a indústria de 

embalagem plástica apresentou um crescimento de 6,8% no ano. Essa indústria é consumida e 

consequentemente impactada por diferentes setores econômicos, na Tabela 1 é possível notar a 

influência positiva do setor alimentício, farmacêutico, além de limpeza e perfumaria, entre 

outros. No entanto, a pandemia impactou de forma negativa o setor de bebidas, vestuário 

& acessórios e couro & calçados [8]. 

 

Tabela 1 – Crescimento anual das principais indústrias usuárias de embalagens 

plásticas  

 

Fonte: [8] 

 

Em dezembro de 2020 foi totalizado o número de 125.332 empregos formais na 

indústria de plástico, sendo a que mais emprega, responsável por 54,3% do total de postos de 

trabalho do setor de embalagens [8].  

Indústrias 2019 2020

Alimentos 1,7% 4,2%

Bebidas 4,3% -0,2%

Fumo -0,3% 10,1%

Vestuários e acessórios -0,6% -6,6%

Couro e calçados -0,4% -18,8%

Farmacêuticos -3,7% 2,0%

Limpeza e perfumaria -3,7% 2,7%

Informática, eletrônicos e óticos -0,7% -1,6%

Eletrodomésticos 10,6% 2,4%
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3.1.2.Consumidor verde 

 

O consumidor, na posição de comprador dos produtos, exerce uma grande influência no 

desenvolvimento de embalagens mais sustentáveis. Buscando determinar mais facilmente os 

desejos do consumidor, os departamentos de marketing das empresas têm interesse em criar 

produtos os satisfaçam. Devido à consciencialização dos problemas ambientais existentes, entre 

os quais o excesso de resíduos e a carência de matérias-primas, os consumidores podem optar 

por adquirir produtos diferenciando o tipo de embalagem [11]. 

É possível delinear o comportamento do consumidor identificando como tomam suas 

decisões e como investem os recursos disponíveis (tempo, dinheiro, energia) em projetos 

relacionados ao consumo. Isso torna possível determinar o que compram, por que, onde, e com 

que frequência usam o produto adquirido [12]. 

Preocupações com o meio ambiente, delineiam o perfil do chamado consumidor verde. 

Assim, o fosso entre fornecedor e consumidor é crescente e se mostra o oposto de ser 

passageiro, representando o futuro da sociedade civilizada e consciente com as próximas 

gerações [9]. 

A Tabela 2 apresenta o resultado de uma pesquisa realizada pelo Natural Marketing 

Institute (NMI) nomeada de The LOHAS Report: Consumers and Sustainability, que teve por 

objetivo identificar e classificar o consumidor verde, sendo o LOHAS o nível mais alto do 

consumidor verde até o Unconcerned, o consumidor com menor atribuição de valor a este 

conceito [10]. 
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Tabela 2 – Classificação do consumidor verde 

 

Fonte: [10] 

Um estudo realizado pela IBM em parceria com a National Retail Federation (NRF), 

realizou entrevistas com um total de aproximadamente 19 mil consumidores em 28 países 

(incluindo o Brasil) abrangendo todos os grupos demográficos e gerações, cujas idades variam 

entre 18 e 73 anos, para compreender de que modo as decisões de compra individuais estão 

evoluindo. Neste estudo foi concluído que em média, 70% dos consumidores verdes estão 

dispostos a pagar um valor acrescido de 35% do custo inicial para compras sustentáveis, tais 

como produtos reciclados ou ecológicos. 57% deles são propensos a mudança nos hábitos de 

compra para contribuir na redução do impacto ambiental negativo. Além disso, atualmente  

79% de todos os consumidores consultados afirmam ser importante que as marcas 

providenciem autenticidade garantida, tal como certificações, ao comprar produtos [13]. 

Para o consumidor, independentemente do grupo econômico e social, o preço e a 

qualidade de um produto devem ser satisfeitos antes de considerar o tipo de embalagem do 

produto [11].  

Pesquisas mais precisas realizadas em Lisboa, Portugal, indicam que as mulheres estão 

mais suscetíveis a optarem por embalagens verdes, a hipótese proposta é que elas consideram 

o bem-estar futuro para o ciclo familiar social ao qual pertence. Além disso, a importância da 

norma subjetiva na decisão de compra da embalagem verde também foi confirmada, onde a 
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opinião do círculo social prova ser um fator determinante na execução do comportamento pro-

ambiental [11]. 

3.1.3.Marketing verde 

 

Mesmo ainda sendo o mais importante, o cliente não é o único foco no marketing 

ecológico. Há outros públicos a se considerar por estarem direta ou indiretamente relacionados 

à empresa. Como podem ser obstáculos para a sobrevivência de uma organização, incluem 

ambientalistas, os distribuidores, o povoado mais próximos da unidade produtiva e o governo 

[9]. 

Mediante este contexto, cada empresa é responsável por um produto ou serviço. Por 

exemplo, se a sua atividade produtiva agride o meio ambiente, a empresa tem a obrigação de 

encontrar formas e meios de resolver o problema, atuando de forma a reduzir ou eliminá-lo. 

Essa nova realidade exige a revisão e adaptação das atividades e processos produtivos por parte 

das empresas [10].  

As ferramentas de marketing verde quando incorporadas pelas organizações, estão 

suscetíveis a obtenção de benefícios significativos, tais como estratégias de comunicação e 

vantagem comparativa em relação às marcas concorrentes [10]. 

A propaganda “verde” em alguns produtos é anunciada como orgânica porque vem de 

plantações orgânicas, livre de substâncias agressivas, sem agressão ao ecossistema ou por 

razões similares. A abundância e a quantidade de afirmações de que o produto é ecologicamente 

correto pode vir a confundir o comprador, gerando desconfiança dessa divulgação, colocando 

em xeque se há uma real adesão das empresas mediante às afirmações do anúncio [9]. 

Dessa forma, se faz necessário validar a idoneidade da certificação declarada pelas 

marcas através de órgão responsáveis. Logo, essas organizações responsáveis  ambientalmente 

estão inseridas em um novo contexto, onde há uma preocupação do comprador em relação aos 

recursos naturais, que por sua vez, tem o poder de compra transformado em uma ferramenta 

para o incentivo das empresas a causa da sustentabilidade, formando uma aliança em benefício 

ao ecossistema. Assim, as empresas se deparam com um novo nicho de consumidor, o ecológico 

ou verde [10]. 
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3.2. Matérias-primas para embalagens poliméricas 

 

Considerando a disposição do consumidor em pagar mais por um produto armazenado 

em uma embalagem verde, é válido avaliar em termos práticos as opções desenvolvidas e 

propostas pela indústria para ocupar a simbologia ‘verde’ ao público comprador. 

Neste estudo serão considerados o polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno 

verde e um compósito polietileno de baixa densidade (PEBD) reforçado com fibra de coco, já 

que ambos, de forma geral, podem substituir aplicações desenvolvidas a partir do polietileno 

de alta densidade (PEAD), o qual vem apresentando um consumo crescente no mercado. 

3.2.1.Polietileno de alta densidade (PEAD) 

 

A síntese do do polietileno ocorreu pela primeira vez durante o processo de aquecimento 

do diazometano, realizado pelo químico alemão Hans Von Pechmann em 1898. O polietileno é 

produzido a partir do etileno por polimerização por adição. Hoje em dia a maior parte do etileno 

é oriunda do petróleo pelo craqueamento da nafta que advém do refino do petróleo, porém 

também pode ser obtida do gás natural ou gás do petróleo [14]. 

No processo de polimerização, as condições reacionais e do sistema catalítico podem 

produzir cinco tipos diferentes de polietileno:  polietileno de alta densidade (PEAD ou HDPE), 

polietileno de ultra alto peso molecular (PEUAPM ou UHMWPE), polietileno de baixa 

densidade (PEBD ou LDPE), polietileno linear de baixa densidade (PELBD ou LLDPE), 

polietileno de ultra baixa densidade (PEUBD ou ULDPE) [15]. 

As cadeias do PEAD, quando lineares e por consequência de maior densidade 

ocasionam em uma maior eficiência em sua orientação, alinhamento e o empacotamento. Dessa 

forma, uma vez que as forças intermoleculares (van der Waals) possam atuar com maior 

intensidade, o resultado é um grau de cristalinidade superior que no caso do PEBD [15]. 

Um elevado grau de cristalinidade implica em uma maior temperatura de fusão 

cristalina. Em virtude da cristalinidade e da diferença do índice de refração entre as fases amorfa 

e cristalina, os filmes finos de PEBD (obtido por meio de radicais livres), possuem transparência 

maior que o PEAD (obtidos com catalisadores Ziegler-Natta ou Phillips), sendo este mais 

cristalino. As propriedades mecânicas tendem a sofrer uma forte influência de fatores como: 

massa molecular, grau de ramificações, morfologia da estrutura e a orientação. As 

características mecânicas e elétricas do PEAD são apresentadas na Tabela 3 [15].  
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A utilização do PEAD é dada em uma gama de segmentos da indústria de transformação 

de plásticos, de modo a abranger os processamentos de moldagem por sopro, extrusão e 

moldagem por injeção [15]. 

O PEAD, mediante o processo de injeção é empregado na confecção de objetos como: 

bacias e baldes, embalagens de shampoo, bandejas de artesanato, banheiras infantis, etc. 

Quando submetido ao processo de sopro, destaca-se na confecção de tanques e tambores de 60 

a 250 litros, onde características como resistência à queda, empilhamento e produtos químicos 

são exigidos. Também possui utilização na confecção de frascos que precisam ser resistentes 

ao fendilhamento por pressão ambiental como embalagens de detergente, por exemplo. Já o 

processo de extrusão, é aplicado em fios telefônicos para isolamento, sacos para congelados, 

revestimento de tubulações metálicas etc. [15].  

 

Tabela 3 - Propriedades térmica, física, elétrica e mecânica do PEAD. 

 

Fonte: [15] 
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3.2.2.Polietileno verde 

 

A crescente limitação na disponibilidade de matérias-primas fósseis, novos aumentos 

nos preços do petróleo bruto e a crescente importância do desenvolvimento sustentável como 

uma diretriz de negócios incitado pelo novo perfil do consumidor e pela legislação são os 

fatores que motivaram fortemente o desenvolvimento de polímeros provenientes de fontes 

renováveis, como a cana-de-açúcar [16].  

Nesse cenário, ocorrem movimentos significativos na produção e no desenvolvimento 

dos chamados biopolímeros, classificação dada aos polímeros, que trazem vantagens na 

perspectiva de sustentabilidade sobre seus substitutos convencionais, por exemplo, PE Verde, 

poli (ácido láctico) (PLA), polímeros base amido e polihidroxialcanoatos (PHA). No entanto, 

apesar do importante trabalho realizado até agora neste mercado, a sua representatividade atual 

no mundo dos plásticos, bem como o nível de compreensão deste negócio, são baixos frente ao 

potencial percebido [16]. 

Sob o ponto de vista histórico, na produção e fornecimento de cana-de-açúcar mundial, 

o Brasil destaca-se, sendo atualmente o responsável por 20% da sua produção global e 45% da 

exportação mundial [17].  

Em relação à cadeia produtiva do plástico verde, existem quatro etapas principais. A 

primeira etapa é o plantio da cana-de-açúcar, onde o produtor vende o produto produzido para 

a usina de beneficiamento ou a própria usina produz a cana-de-açúcar. Em seguida, a fábrica 

fornece etanol (Fase 2). A terceira etapa é a indústria petroquímica, responsável pela conversão 

do etanol em eteno verde e do eteno verde em polietileno verde. A quarta etapa inclui as 

empresas de processamento de plástico, convertendo o polietileno verde em diversos produtos 

[16]. A Figura 1 ilustra as etapas descritas anteriormente. 
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Figura 1 - Ciclo de vida do PE Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [18] 

 

Analisando o ciclo de vida do produto feito com PE verde e comparando com o 

polietileno de fontes fósseis, ressalta-se que o PE verde apresenta diversas vantagens ao meio 

ambiente, com destaque na redução da emissão de gases de efeito estufa. Além disso ele é um 

polímero drop in, isto é, pode ser produzido no mesmo ambiente que os polímeros 

convencionais sem necessidade alterações significativas. Porém, tem algumas desvantagens: o 

processo de conversão desse biopolímero é igual ao processo de conversão de polímeros fósseis. 

Portanto, ao final do processo, a tecnologia desenvolvida permite que o PE verde tenha as 

mesmas características dos plásticos tradicionais, não sendo biodegradável. [18].  

Do ponto de vista econômico, pode-se concluir que o custo do produto final de plástico 

verde obtido é significativamente superior ao da mesma quantidade de plástico convencional, 

esse aumento pode ser explicado pela necessidade de uma grande área de plantio, clima 

adequado. condições, aumento do consumo de água e insumos e competição direta com a 

produção de etanol combustível de cana-de-açúcar [18]. 

O polo petroquímico de Triunfo (RS) da Braskem é responsável pela produção de “PE 

verde”. A capacidade de produção, que até 2021 era de 200 mil toneladas anuais, chegará a 260 

mil toneladas anuais após alto investimento no polo [19]. Atualmente é a única produtora deste 

insumo em larga escala a nível mundial, denominando como PE Verde I’m GreenTM [18].  
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A Braskem fornece PE verde, mas exige que PEAD ou PEBD de recursos renováveis 

não sejam misturados com resinas oriundas de nafta ou gás natural, a menos que um bom 

desempenho técnico seja garantido. Nessas circunstâncias, o conteúdo de recursos renováveis 

deve ser maximizado em pelo menos 51% pelo cliente. Ou seja, no caso do PE I'm GreenTM, 

ainda que seja misturado com fósseis, caso a mistura contenha pelo menos 51% de polímero 

verde, já é considerado verde e o selo I'm GreenTM pode ser obtido [18]. Acarretando a marca 

usuária destes produtos ganhos de marketing e de imagem da empresa perante os consumidores, 

sem necessariamente possuir 100% do seu produto feito a partir do PE verde.  

3.2.3.Compósito polietileno de baixa densidade (PEBD) reforçado 

com fibra de coco 

 

Motivado por questões ambientais, constantemente materiais compósitos são 

desenvolvidos unindo matrizes termoplásticas a cargas reforçantes de origem natural. Nos 

últimos anos houve um aumento no número de pesquisas envolvendo o emprego de polímeros 

biodegradáveis como substitutos dos polímeros sintéticos convencionais, assim como o uso de 

fibras naturais para o reforço dos mesmos. 

A fibra de coco, obtida a partir da casca verde do coco, destaca-se como uma das fibras 

naturais mais utilizadas na atualidade, sendo uma alternativa no desenvolvimento de 

tecnologias que objetivam o menor impacto ambiental. Em comparação a outras fibras naturais, 

como juta, sisal e fibra de banana, distingue-se por apresentar maior teor de lignina em sua 

composição, proporcionando maior rigidez e resistência à fibra [20]. Na Figura 2 é possível 

observar três estágios da fibra de coco para prensagem, sendo na parte 1 o fruto cortado, parte 

2 fibra extraída e 3 fibras picadas. 

 

Figura 2 - Três etapas para obtenção da fibra no estado ideal para prensagem: 1 – fruto 

cortado; 2 – fibras extraídas e 3 – fibras picadas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [21] 
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Estas fibras têm potencial utilização na fabricação de tapetes de diversos tipos, cordame 

especial para navios, escovas, enchimento de almofadas, estofamento de automóveis etc. Além 

disso, a fibra pode ser aplicada como agente de reforço em polímeros, no poliéster e no 

polipropileno, por exemplo, resultando em um material compósito. Dessa forma, reduz-se a 

quantidade de resíduos em aterros, sendo um processo natural e renovável, e possui um custo 

mais baixo [20]. 

O PEBD é um dos polímeros termoplásticos mais amplamente usados no mundo. Além 

de atóxico e com baixa absorção de umidade, também possui alta resistência a impactos, boa 

processabilidade e estabilidade. As aplicações incluem filmes para embalagens alimentícias, 

industriais e agrícolas, bem como revestimentos para mangueiras, canos, fios e cabos. Este 

polímero é processado a altas pressões (entre 1000 e 3000 atm) e a altas temperaturas (180 e 

300ºC) e de forma parcial é cristalino (50 a 60%), com temperatura de fusão cristalina (Tm) 

entre 110 e 155 ºC [20]. 

O impacto ambiental da deposição de resíduos de frutas é um importante aspecto a ser 

considerado, pois entre outros fatores, o descarte do bagaço resultará em maior demanda por 

área para descarte do resíduo, poluição visual, difusão do carreador e a emissão de gases 

poluentes, como o óxido nitroso e metano, decorrente de sua decomposição [20]. Por outro 

lado, considerando que o compósito ainda possuirá matriz polimérica PEBD, o mesmo mantém 

o tempo de degradação quando comparado ao polímero advindo de fontes fósseis. 

Um estudo foi realizado para analisar a viabilidade econômica da utilização da fibra de 

coco como reforço em compósito. Os resultados alcançados demonstraram que o projeto de 

negócio para fabricação de compósito reforçado com fibra natural é viável financeiramente 

[22]. 

O uso de embalagens desse tipo possibilita para as empresas usuárias a adição de selos 

e informações em seus rótulos visando o marketing ao consumidor ou até mesmo cumprir com 

medidas no âmbito legal. 

4. Desenvolvimento 

 

A busca bibliográfica desse trabalho foi feita usando as palavras “Embalagem polimérica 

verde” nos últimos 5 anos (2017-2021), nas bases do Google Scholar. Com essas características 

foram encontrados 2.180 trabalhos. Refinando este universo com as palavras “Consumidor” e 

“Preço” foram analisados 534 trabalhos que poderiam estar relacionados ao tema e destes, 9 
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foram considerados para escrita pois possuíam maior adequação ao objetivo cerne do estudo. 

Um resumo dessas referências é apresentado na Figura 3: 

 

Figura 3. Trabalhos encontrados para a realização desse trabalho 

 

Fonte: Próprio autor 

 

O perfil do consumidor verde se mostra cada vez mais consolidado, já que 70% dos 

consumidores verdes se dispõem a pagar um valor acrescido de 35% no preço de suas compras 

sustentáveis. Mesmo que com diferentes níveis de maturidade ambiental entre esses 

consumidores, este movimento impulsiona a indústria a desenvolver soluções que impactem 

positivamente o meio ambiente. Entretanto, a capacidade crítica às soluções propostas pela 

indústria não abrange a massa consumidora, oferecendo espaço para que as empresas apostem 

em soluções pouco eficientes no aspecto ambiental. 

Este comportamento da indústria pode ser exemplificado pelos polímeros foco deste 

estudo. Tanto o PE verde quanto o compósito polietileno de baixa densidade (PEBD) reforçado 

com fibra de coco, podem ser usados de forma geral para aplicações semelhantes, porém este 

último indica proporcionar mais benefícios ao meio ambiente quando comparado ao PE verde, 

já que o PE verde em sua produção demanda alto consumo de água e não é biodegradável, 

enquanto o compósito por sua vez, mesmo não sendo biodegradável, concilia com soluções à 

problemas ambientais já existentes e o consumo de água menor. Os motivos que acarretam essa 

opção por parte da indústria ainda não são concretos já que em comparação ao compósito deste 

estudo, o volume de pesquisas e estudos divulgados encontrados sobre o PE verde é largamente 

maior.  

A não profundidade de informações como escalabilidade de produção, custos de 

logística e sazonalidade de produção a respeito de alternativas mais eficientes ambientalmente 

como o compósito polietileno de baixa densidade (PEBD) reforçado com fibra de coco implica 
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na manutenção do uso do PE verde. Mesmo com maior facilidade de ferramentas para evolução 

deste tema, a responsabilidade não se restringe apenas as indústrias produtoras, mas também a 

toda cadeia consumidora. 

Como visto neste estudo, os polímeros após produzidos são comprados por empresas 

destinadas a transformar o material em objetos, chegando na etapa seguinte ao consumidor 

final, compondo a cadeia consumidora. O posicionamento no mercado do selo desenvolvido 

pela Braskem, I’m GreenTM como um incremento de marketing ao perfil da marca, a facilidade 

comercial e produção em larga escala do PE verde a nível nacional, aliado a não maturidade 

crítica da maior parcela dos consumidores, cria um ambiente cômodo para perpetuação do 

polietileno verde como primeira opção no mercado dentro da categoria verde. 

Para que este cenário alcance novas perspectivas é necessário que a indústria se 

disponha a testar mercadologicamente novas soluções e isso ocorrerá quando os consumidores 

questionarem ativamente as soluções propostas como “verdes”.   

5. Conclusão 

 

Pode-se concluir com este estudo que a norma subjetiva e a consciência ambiental 

contribuem para o comportamento pro-ambiental relativamente às embalagens verdes e à sua 

reciclagem. A confirmação destes fatores aliados à importância do consumidor tanto no 

processo de escolha de um produto como no destino dado ao resíduo de embalagem amplifica 

a necessidade de focar esforços e continuar não só com os processos de sensibilização e 

educação ambiental mas escolher e evidenciar os materiais que de fato impactam positivamente 

o meio ambiente, como é o caso do polietileno verde, largamente utilizado no mercado e com 

diversos estudos, mas quando comparado seu potencial de beneficiamento ao meio ambiente 

com outras alternativas estudadas no meio acadêmico coloca-se em uma posição questionável. 

Dessa forma, é de responsabilidade da indústria e varejo além de compartilhar as vantagens ao 

consumidor através de um plano de marketing mostrando-lhes as vantagens das embalagens 

verdes, também contribuir para diminuição dos resíduos de embalagens produzidos uma 

diminuição na quantidade de matéria-prima consumida e a criação de uma sociedade mais 

sustentável através do investimento em pesquisa e desenvolvimento. 
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