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Os produtos que compramos
no dia-a-dia deixam um rastro
duradouro no planeta. O plástico
que jogamos fora leva milhares
de anos para se degradar. Muitos
alimentos vêm de áreas de
desmatamento. Nossas compras
rotineiras envolvem uma cadeia de
lojas, indústrias, transportadoras
e agricultores que despejam na
atmosfera até 77% dos gases que
estão mudando o clima da Terra.
A boa notícia é que existem cada
vez mais produtos que ajudam
a proteger a natureza e garantir
que o planeta continuará a nos
oferecer um ambiente saudável
sem que seja necessário abrir mão
dos confortos da vida moderna.
Só precisamos saber escolher.



JULIANA ARINI E THAIS FERREIRA

UMA CALÇA JEANS DE R$ 30O QUE DESPER-

tou a publicitária Paula Canoletti para a questão
ambiental. Ela entrou em casa e foi mostrar sua nova
aquisição para o filho de 15 anos. Quando disse que
era uma marca muito legal, ele rebateu: "Mãe, essa
marca salva baleias, golfinhos ou protege animais
em extinção? Se não faz isso, não é uma marca legal".
A crítica soou como um chamado para Paula repen-
sar seus hábitos de consumo. Hoje, ela não faz mais
compras por impulso. Também separa o lixo para
reciclagem, compra produtos livres de agrotóxico e
busca informações sobre o que coloca no carrinho
de supermercado. Apesar de estar longe do perfil
clássico de consumidor verde, disposto a boicotar
os produtos que não são ambientalmente corretos,
ela é um exemplo da mudança que está ocorrendo
no perfil dos compradores brasileiros.

Uma pesquisa do Instituto Akatu, divulgada na
semana passada, revelou que 74% dos brasileiros
querem comprar produtos que não degradem o
meio ambiente. O instituto é responsável pelos
primeiros levantamentos nacionais sobre a rela-
ção entre consumo e as responsabilidades sociais e
ambientais das empresas. "O que era um nicho de
"mercado hoje é uma exigência", afirmou o diretor
do Akatu, Hélio Mattar. O consumidor nunca teve
tanto poder. "Ao fazer boas escolhas, nós influen-
ciamos uma cadeia de indústrias e fornecedores
cuja política ambiental determina o futuro da vida
no planeta", diz Mattar.

Hoje, quase todos os produtos que encontramos
em uma prateleira de supermercado possuem algum
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argumento verde. É o pão produzido com cereais
orgânicos, a caixa de bombom com papel que não
desmata florestas, o lenço de papel que ajuda a pre-
servar Fernando de Noronha, a pasta de dentes que
financia a conservação da Mata Atlântica ou a lata
de atum que foi pescada sem matar golfinhos. Existe
até uma disputa entre a tábua de cortar carne feita
com eucalipto de reflorestamento e outra opção, de
madeira de árvores nativas retiradas de forma não-
predatória. Como escolher? À medida que as opções
se multiplicam, o desafio do consumidor é não se
perder em uma nova selva de promessas verdes.

Vender uma boa imagem ambientai
virou um negócio para as grandes redes varejistas.
Um exemplo disso foi o lançamento de uma parceria
entre a rede varejista Wal-Mart e a ONG Conservação
Internacional (Cl), na semana passada. Desde 2005,
o Wal-Mart investe nas lojas próprias e seleciona os
fornecedores para reduzir o impacto no meio am-
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biente. O engajamento ambiental da empresa surgiu
quando o diretor da Cl, Peter Seligmann, convidou
o presidente do conselho de administração do Wal-
Mart, Rob Walton, para pescar no Pantanal, aqui no
Brasil. A amizade com Walton ajudou o ambientalista
a conseguir uma reunião com o atual presidente da
empresa, Lee Scott. "A neta de Scott havia acabado de
nascer", diz Seligmann. "E ele estava em um momento
de repensar seu papel no mundo, principalmente em
relação à questão ambiental e ao futuro que deixamos
para nossos filhos e netos. Isso mudou a empresa."

Hoje, o Wal-Mart tem as metas ambientais mais
ambiciosas do mercado. Eles
querem zerar a produção de lixo
em suas lojas e ter supermerca-
dos abastecidos só com energia
renovável. No Brasil, já existem
duas lojas com esse padrão, am-
bas na Região Sul do país. "A po-
lítica do Wal-Mart sempre foi de

redução de custos. Hoje, pagamos mais por produ-
tos ambientalmente corretos", diz o vice-presidente
da rede, Steve Dacus, enquanto anunciava a parceria
com a CL "Décadas atrás, isso seria uma heresia para
nossos diretores. Mas hoje os próprios consumido-
res nos mostram que é o único caminho".

Outras redes varejistas estão seguindo essa ten-
dência, como o grupo brasileiro Pão de Açúcar. A
empresa vai inaugurar em junho sua primeira loja
verde, com reciclagem de lixo, menor consumo de
energia e uma seleção de produtos ecologicamente
corretos. A rede francesa Carrefour também quer

melhorar sua imagem am-
biental. Eles dizem que estão
rastreando alguns produtos de
seus fornecedores para elimi-
nar práticas que causem pre-
juízos ecológicos.

Essa onda de compras com
boa consciência ambiental



surgiu para suprir uma demanda materna. O soció-
logo inglês John Elkington, uma das maiores auto-
ridades mundiais em sustentabilidade empresarial
e fundador da consultoria Sustainability, foi um dos
primeiros a desvendar essa história. "Os pioneiros
surgiram na década de 80", diz. "Eram mulheres di-
vididas em dois grupos. Primeiro, as mães de filhos
pequenos preocupadas com o futuro deles. Depois,
mães de adolescentes que começaram a questioná-
las sobre o que compravam." Uma história muito
parecida com a de Paula Canoletti.

As mulheres ainda representam 67% desse pú-
blico, mas, hoje, o perfil do consumidor consciente
mudou. Segundo Elkington, os compradores têm
mais informações e questionam mais as empresas.
Nos países desenvolvidos, as pessoas são muito ati-
vas em premiar e punir as empresas. Nos Estados
Unidos, cerca de 50% das pessoas estão dispostas
a boicotar produtos com um passado ambiental ou

"social suspeito. "Além disso, o movimento foi além
das fronteiras tradicionais da Europa e da América
do Norte. Outras regiões do mundo, como Japão e
Brasil, passaram também a ter grupos organizados
de consumidores", diz.

Os brasileiros estão mais conscientes quando
compram. Cerca de 75% dos consumidores na-
cionais sabem que têm o poder de influenciar nas

decisões das empresas. Mas apenas 24% estão dis-
postos a questionar os produtores diretamente ou
boicotá-los. Os dados são da pesquisa do Akatu.
O instituto também descobriu que os brasileiros
acreditam cada vez menos no marketing verde e
social. Caiu de 50% para 39% a taxa de pessoas
que confiam na veracidade das ações ambientais e
sociais promovidas por empresas. "É um alerta. O
consumidor está mais atento", diz Mattar.

Como explicar a desconfiança dos
consumidores? Primeiro, existe uma dificuldade em
desvendar os rótulos dos produtos. Isso acontece
devido à mistura de falsas promessas com infor-
mações reais. "Eu quase comprei um produto que
se dizia natural, acreditando que era orgânico", diz
Paula Canoletti. Ela afirma que vasculhou o rótulo,
em busca de algum certificado de orgânico ou selo
de procedência, e não encontrou nenhuma indica-
ção. "Vi que era falsa propaganda", diz. Outro en-
gano comum é induzido pela presença do símbolo
de reciclagem que acompanha algumas embalagens.
"Isso significa que o recipiente pode ser reciclado.
Mas nada garante que isso ocorra de fato", diz Lisa
Gunn, gerente de informação do Instituto de Defesa
do Consumidor (Idec). "A reciclagem depende de
fatores como a coleta seletiva dos municípios e as



condições da embalagem descartada." Outro engano
comum são as autodeclarações feitas por empresas.
"Existem algumas latas de atum com informação
de que a pesca ocorreu sem a morte de golfinhos.
Mas não há nada que ateste isso. A empresa não foi
auditada por um terceiro."

Uma das soluções para o consumidor adquirir
mais confiança é a certificação. A legitimidade dos
alimentos orgânicos é atestada por organizações
independentes, que emprestam seus selos às em-
balagens. O agrônomo paulista
Jackson Teruo Ota é inspetor da
maior certificadora de orgânicos
do Brasil, o Instituto Biodinâmi-
co (IBD). Formado pela Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz, da Universidade de São
Paulo, ele se considera os olhos
do consumidor. Conta que decidiu trabalhar com
orgânicos por temer a forma como os alimentos são
produzidos tradicionalmente. "Não queria vender
veneno, que é o trabalho comum de um agrônomo.
Foi quando comecei a buscar outras formas de plan-
tar e descobri a produção livre de agrotóxico." A cada
seis meses, ele visita os produtores que levam o selo
do IBD, para analisar se estão seguindo os critérios
estabelecidos pela legislação brasileira de orgânicos.
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INSPEÇÃO
Ota (ao centro) na central de embalagens de uma
produtora de cogumelos. Ele fiscaliza as práticas
ambientais das empresas para o selo orgânico do
Instituto Biodinâmico (IBD)

"A certificadora também exige que as propriedades
não poluam a água nem façam desmatamento ile-
gal." As visitas do inspetor acontecem de surpresa.
"Se é constatada alguma irregularidade, o produto
perde o selo imediatamente."

Como as certificadoras acompanham apenas
uma fatia pequena da indústria, grandes organi-
zações de vigilantes do consumo assumiram o papel
de fiscais. A entidade inglesa Ethical Consumers é
uma das pioneiras no mundo. Eles são responsáveis
por um temido ranking das empresas européias que
estariam (ou não) produzindo de forma sustentá-
vel. O principal alvo da instituição é a "maquiagem
verde" - quando uma empresa disfarça práticas
predatórias com uma política ambiental de fachada.
Talvez seja o caso do fabricante de cigarros da marca
Natural American Spirit, do grupo Reynolds. Des-
de 2004, a empresa informa que seus produtos só
empregam a folha de tabaco, sem qualquer aditivo,
e que uma parte da sua linha é orgânica. Também
divulga que não realiza testes com animais e doa
parte dos seus lucros a projetos ligados a grupos
indígenas. A Organização Mundial de Saúde lan-
çou, no ano passado, o alerta de que esse tipo de
propaganda poderia levar os usuários a acreditar,
erroneamente, que o tabaco não é tóxico.

No início deste ano, a empresa de consultoria
americana Terra Choice Environmental avaliou
produtos nos principais supermercados dos Esta-
dos Unidos e concluiu que 99,9% dos que tinham
algum tipo de proposta verde traziam informações
ambíguas ou falsas. Em janeiro, as maiores empresas

de papel japonesas, Nippon
Paper Group e Oji Paper,
afirmaram publicamente que
enganaram os consumidores
durante décadas. A porcenta-
gem de papel reutilizado de-
clarada no produto era falsa.
Alguns não possuíam nada

de reciclagem. O escândalo veio à tona depois que
consumidores locais começaram a questionar os
padrões utilizados pelos fabricantes.

Para o consumidor conseguir fugir das propa-
gandas enganosas, os especialistas indicam um
caminho. "Buscar informações sobre o produto
antes de comprá-lo. Com a internet, está cada vez
mais fácil fazer isso. No caso de não haver meios
digitais, é interessante telefonar para o serviço



de atendimento ao consumidor
indicado no rótulo", diz Elkington,
da Sustainability.

Mas a vigilância dos grupos or-
ganizados de militantes do consu-
mo levanta outra questão. Como
saber se os critérios de avaliação
são justos com as empresas? Ge-
ralmente, são as grandes corpora-
ções e multinacionais, com marcas

fortes, as mais vulneráveis à vigilância. Um guia de
consumo do Greenpeace denuncia algumas práticas de
multinacionais, como o despejo de resíduos tóxicos no
ambiente. Mas quem vigia empresas menores e locais?
"Esse é um problema pouco debatido", diz Mattar, do
Akatu. No caso dos supermercados, as grandes redes
são responsáveis por apenas 35% do que é comprado
no Brasil. "O restante é vendido por mercados de bair-
ro e pequenos estabelecimentos. As pessoas são mais
complacentes com o pequeno comércio." Segundo ele,
por outro lado, é mais fácil se aproximar do comércio

local. "Se um consumidor constatar alguma irregula-
ridade, mesmo que seja da padaria vizinha, deve ir
direto ao dono do estabelecimento e fazer sua crítica.
É uma porta aberta também para levar informações
sobre coleta seletiva de lixo e eficiência energética."

Para complicar» algumas propostas ver-
des se sustentam em ideais pouco questionados. Um
deles é o do consumo local. Há várias campanhas na
Europa e nos EUA incentivando o consumo de ali-
mentos produzidos na própria região. O argumento é
que as milhas viajadas pelos produtos produzem uma
poluição inútil. Mas pode ocorrer o contrário. Em
alguns casos vale a pena trazer de longe. Pesquisas da
Universidade de Lincoln, da Nova Zelândia, revelam
que é menos poluente produzir carne de carneiro
e maçãs em seu país e transportá-los de navio até
o Reino Unido. Isso porque lá o solo é melhor e a
produção agrícola requer menos fertilizantes que
no território britânico. O processo também emite
menos gases que provocam o aquecimento global.
As campanhas por consumo local podem esconder
o protecionismo de alguns países. "Em períodos de
crises econômicas mundiais, há sempre a tentação
de usar qualquer tipo de argumento como barreira
comercial. Nesse caso, existe sim a possibilidade de
as questões ligadas aos orgânicos, comércio justo e
segurança alimentar serem usadas contra os produtos
de outros países", diz Elkington.

Mesmo com suas imperfeições, a onda de presta-
ção de contas verdes é uma tendência irreversível.
"O consumidor não vai reduzir seu padrão de exi-
gências. Pelo contrário, isso só cresce a cada ano", diz
Mattar. Um exemplo positivo de mudança que essas
exigências promovem está na Fazenda Guarujá, em
Salto, a 90 quilômetros de São Paulo. A propriedade
cultiva cogumelos orgânicos. Esses produtos são
vendidos por uma grande rede de supermercados
nacional. "Começamos o cultivo dos orgânicos es-
timulados pelo próprio mercado, que queria mais
produtos saudáveis", diz o produtor Fábio Antônio
Barnabe. Os cogumelos ajudaram o agrônomo e a
irmã, Denise Barnabe, a realizar um sonho de família.
Eles queriam reativar as atividades econômicas na
antiga fazenda de gado do pai. Hoje, a proprieda-
de produz alimentos livres de agrotóxico, garante
a renda da família e emprega 12 funcionários. Eles
também protegem um dos últimos cursos de água
não-poluídos da região. "Foram os consumidores que
nos ajudaram a realizar isso tudo", diz Barnabe.









Alguns produtos já exibem
no rótulo quanto poluíram.
Como isso pode combater o
aquecimento global

IRLANDÊS TERRY LEAHY, DE 52

anos, presidente da maior rede
de supermercados da Inglaterra,
a Tesco, afirma não ter grandes
idéias dentro de seu escritório.
As paredes cor de gelo, segundo
ele, não deixam o pensamento
fluir com liberdade. "Preciso

respirar ar fresco e ter contato com as pessoas", diz. Nos
dias mais frios, exercita a mente entre os corredores de
alguma loja de sua própria rede e tenta se passar por
um cliente comum. Nos dias mais quentes, prefere
ir a pé ao trabalho. Ele sai de sua casa, localizada no
vilarejo inglês de Cuffley, e anda 2.059 passos (ele afir-

ma ter contado) até o escritório.
Em uma dessas caminhadas, em
julho de 1998, o executivo teve a
idéia de reduzir as emissões de gás
carbônico de sua empresa. Queria
diminuir a quantidade do poluen-
te que é o maior responsável pelo
aquecimento global. Deu início a
um minucioso trabalho que en-
volve centenas de fornecedores.

A idéia é transformar a Tesco em um exemplo de
produtividade sem agredir o meio ambiente. Para isso,
trocou as máquinas que consumiam muita energia.
Substituiu a frota de caminhões a diesel por veículos a
gás. Neste ano, Leahy adotou uma tática mais ousada:
resolveu colocar no rótulo de seus produtos quanto eles
poluem o ambiente. A quantidade de carbono liberada
para a atmosfera em sua fabricação estará estampada
na embalagem de cada um de seus 70 mil produtos. A

notícia valorizou as ações da rede de supermercados
em 30% e ajudou a transformar a Tesco em uma das
marcas mais sólidas do planeta.

Incluir a emissão de carbono no rótulo dos ali-
mentos ganhou projeção mundial por causa da atual
crise de mudanças climáticas. A Terra está esquen-
tando devido ao acúmulo de gases que aprisionam
o calor do Sol na atmosfera. O principal deles é o
gás carbônico, emitido pela queima de combustíveis
fósseis e pelo desmatamento. Segundo um painel de
cientistas da ONU, esse aquecimento pode provocar
secas, inundações e aumento do nível do mar. Para
o economista britânico Nicholas Stern, a economia
global vai encolher 20% até o fim do século.

Contar as moléculas dos poluentes é o primeiro
critério transparente em meio a uma profusão de se-



los ambientais. O consumidor ainda não sabe como
privilegiar as empresas que adotam boas práticas am-
bientais. Afinal, quase todas trazem na embalagem al-
guma informação de proteção ao meio ambiente. O
que é melhor: ser biodegradável ou usar embalagens
recicláveis? É difícil avaliar. "Por isso, a informação do
carbono no rótulo será uma ferramenta para diferen-
ciar o marketing supostamente oportunista de ações
engajadas", diz Ernesto Cavasin, gerente de sustenta-
bilidade da consultoria PriceWaterhouseCoopers. "É
provável que, em pouco tempo, o 'quanto polui' passe
a ser um critério na escolha dos produtos alimentícios,
ao lado do preço e das informações nutricionais." Ele
afirma que a informação também alcançará os demais
setores da economia, como serviços de entrega de flo-
res e brinquedos. O selo chega primeiro aos alimentos

porque a cadeia produtiva é mais curta. É mais fácil
calcular quanto emite l quilo de arroz que descobrir
todas as emissões que envolvem um automóvel.

A novidade já está mudando o jeito de consumir dos
britânicos. Uma pesquisa encomendada pela União
Européia mostra que parte dos londrinos está incon-
formada com algumas distorções do processo produ-
tivo. O carbono na embalagem revelou que um copo
de suco de laranja gasta até dois copos de petróleo para
chegar ao supermercado. E que um pacote de salgadi-
nho polui até três vezes mais que l quilo de arroz. Será
que optar pelos alimentos menos poluentes poderá
salvar o mundo das mudanças climáticas?

A empresa londrina Walkers, fabricante da ba-
tata inglesa Walkers Crisps, afirma que sim. Em abril
do ano passado, ela se tornou a primeira a incluir

ECOLOGIA
DE MERCADO
Terry Leahy
(de cinza), da rede
de supermercados
Tesco, observa uma
menina plantando
em uma escola
inglesa. A Tesco vai
incluir o carbono
no rótulo de seus 70
mil produtos



o custo ambiental na embalagem de seu produto: são
75 gramas de carbono por pacotinho. No processo de
auditar suas emissões de carbono, a empresa identificou
e reduziu desperdícios. Economizou 33% de energia
e 45% de água. Assim, tornou-se ainda mais compe-
titiva. "É uma pena que não existam outras empresas
para comparar as emissões com as nossas", diz Neil
Campbell, presidente da marca. Há seis anos, a compa-
nhia fez uma parceria com a Carbon Trust, criada pelo
governo britânico para promover negócios sustentá-
veis. A meta da Walkers é reduzir a poluição por pacote
para 65 gramas até 2010. É mais que a meta de redução
recomendada pelos cientistas da ONU.

A declaração do carbono no rótulo ganhou di-
mensão na Inglaterra. A rede de farmácia britânica
Boots colocou a informação em produtos de higiene
de marca própria. A nova embalagem começará a
circular em julho. A rede de varejo britânica Marks
& Spencer preferiu colocar o símbolo de um avião
em cerca de 150 alimentos que viajam até chegar
aos supermercados. A aviação é o transporte que
mais emite gases do efeito estufa. O próximo passo
é contar a quantidade de carbono emitida.

Por que o consumidor deveria saber
quanto carbono os produtos alimentícios emitem? A
decisão de compra nas lojas influencia uma cadeia de
indústrias e uma de transportes que, juntas, emitem
a maior parte do carbono para a atmosfera. Pelo me-
nos 77% das emissões do mundo são decididas em
nosso consumo do dia-a-dia. Esse dado considera
as emissões da indústria e da agricultura. Também
conta metade da poluição gerada pelos transportes,
que levam nossas cargas, e dois terços da geração de
eletricidade, que abastece a indústria e os serviços (con-
fira no quadro ao lado). "O consumidor pensa que só
destrói o planeta quando acende a luz ou anda de
carro", diz Hélio Mattar, diretor do Instituto Akatu pelo
Consumo Consciente. "Ele esquece as compras."

A experiência em Londres mostra que a informação
na embalagem pode fazer diferença. A idéia dos empre-
sários é levar até o consumidor a decisão de preservar
o planeta. "Só o cliente tem condições de favorecer
as companhias verdes", diz Osvaldo Martins, diretor
da consultoria Iniciativa Verde. "A decisão de compra
pode excluir as empresas não-sustentáveis." O consu-
mo consciente pode deflagrar, ainda, um efeito em
cadeia. Uma empresa européia de cereais que compre
milho no Brasil terá de contar quanto foi emitido aqui
na produção do grão. Isso estimula pequenos produ-
tores a reduzir seu desperdício. Estima-se que 75% das
emissões em todo o processo produtivo dos alimentos
estejam concentradas nos fornecedores menores.

Na União Européia, a informação no rótulo é im-
portante para justificar o preço que as empresas



do continente pagarão ao reduzir suas emissões. No
ano passado, o bloco europeu anunciou que vai re-
duzir, unilateralmente, suas emissões de carbono em
até 60% em relação aos níveis de 1990. Para isso, terá
de adotar medidas caras, o que colocaria as empre-
sas européias em situação de desvantagem na com-
petição com as de outros países. "O selo do carbono
é um modo de explicar por que
um produto que poluiu pouco é
mais caro que outro", diz Cava-
sin. Segundo ele, a rotulagem es-
timularia empresas que fornecem
matéria-prima para a Europa a
reduzir suas emissões também.

O carbono no rótulo pode ser
uma decisão importante. Mas
não deve ser a única. O consumi-
dor pode demorar algum tempo
para se dar conta de seu novo papel. Enquanto isso,
empresas européias podem migrar para países que
não imponham metas de redução. Para evitar isso,
o Parlamento Europeu prevê um tipo de barreira de
mercado. O bloco está discutindo como criar limi-
tes para a importação de produtos que emitem mais
carbono que o estabelecido no próprio continente.
O assunto é polêmico. O chefe do setor comercial
do bloco, Peter Mandelson, afirma que uma decisão

como essa vai contra as regras internacionais de co-
mércio. O economista Stern diz que é a única solução.
Na opinião dele, algo precisa ser feito até que o selo de
carbono surta o efeito esperado.

O único jeito, por enquanto, é facilitar a vida das
empresas que têm práticas sustentáveis. A Europa
deve aumentar a oferta de crédito e anular as tari-
fas alfandegárias de produtos que respeitem o meio
ambiente. Da mesma forma, as mais poluentes serão
sobretaxadas. Isso já ocorre na cidade de Quebec, no
Canadá, onde as refinarias de petróleo são obrigadas
a pagar uma taxa extra por litro de combustível ven-
dido. O dinheiro arrecadado financia projetos que
compensam a emissão de carbono, como o plantio de
florestas (ao crescer, as árvores absorvem carbono).

Calcular o carbono de um produto
está longe de ser uma tarefa fácil. O resultado da conta
depende do método adotado. Alguns cálculos consi-
deram as emissões com a construção da fábrica e a
locomoção dos funcionários até o trabalho. Outros
incluem no processo o que será gasto com refrigeração
e iluminação no ponto-de-venda. Há ainda os que des-
contam do total a poluição evitada com a reciclagem
das embalagens. A tendência é que no futuro se adote
um padrão de medição global. "Será a única forma de
comparar o carbono de produtos da mesma categoria",
diz André Carvalho, pesquisador do Centro de Estudos
em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas.

No Brasil, a Natura deverá começar a rotular o
carbono em seus produtos até o fim deste ano. "Por
enquanto, o rótulo dos produtos contém informa-
ções como a certificação de origem e o porcentual de
material reciclado", disse Daniel Gonzaga, diretor de
pesquisa e desenvolvimento da empresa.

Apesar da adesão pioneira de
algumas empresas na Europa e
no Brasil, ainda não está claro se
a prática vai se popularizar. Uma
pesquisa feita pela Universidade
do Porto, em Portugal, afirma que
os consumidores de lá ignoram
qualquer informação nos rótu-
los dos alimentos. "Aqui deve
acontecer o mesmo. Esse tipo de
apelo é mais eficiente em socieda-

des ricas e informadas", diz Martins. Afinal, é preciso
consciência para decidir e dinheiro para arcar com
o custo extra da redução de carbono. A própria rede
de farmácia britânica Boots, que adotou o rótulo em
seus xampus, ainda não conseguiu o efeito espera-
do. Em uma pesquisa com os clientes, descobriu que
a principal pergunta após a análise do rótulo é algo
como: "E daí?". O empresário Paulo Savino, um dos só-
cios da Ecobras, indústria fluminense de alimentos



orgânicos à base de soja, diz
que não conseguiu aumentar as
vendas como esperava após es-
tampar o selo "livre de carbono"
em seu produto. A certificação é
dada à empresa que compensa
suas emissões de carbono.

Algo parecido com a conta-
gem do carbono aconteceu no fim dos anos 80 na
Alemanha. A idéia era criar um sistema de rotulagem
chamado Ponto Verde. Apenas as empresas com boas
práticas ambientais recebiam permissão de estampar
isso no rótulo. O efeito foi brutal. As empresas que
mantiveram os altos índices de emissões começaram
a ser banidas do mercado - pelo consumidor. Mas,
por falta de transparência da empresa certificadora, e
prováveis acordos com gigantes do setor alimentício,
o selo perdeu credibilidade e caiu no esquecimento.

Há motivos, porém, para acreditar que o rótulo de

Seu prato aquece o planeta?
A queima de combustíveis fósseis (gasolina e diesel) no transporte
de alimentos contribui para o aquecimento global. Esse traslado
é responsável por até 70% das emissões de gás carbônico (C02)
dos alimentos. Confira abaixo quanto cada um polui e quantos
quilômetros, em média, percorrem até chegar a sua mesa(1)

Segundo uma
pesquisa, mais de

60% dos brasileiros
querem consumir de
modo responsável

carbono pode pegar no Brasil.
Segundo uma pesquisa do Ibo-
pe, os brasileiros estão entre os
cidadãos do mundo mais sensi-
bilizados com as causas do aque-
cimento global. Mais de 60% dos
entrevistados disseram ter desejo
de consumir de maneira respon-

sável. O carbono no rótulo pode ter o mesmo efeito
do selo Procel, que indica o consumo de energia dos
eletrodomésticos. Hoje, virou um critério na decisão de
compra. Além disso, se essa tendência pegar no mundo,
o Brasil se beneficiará. O país tem uma produção de
energia limpa - 75% vem de hidrelétricas - e parte do
transporte é feita com veículos a álcool ou biodiesel. Se
a rotulagem de carbono for importante no comércio in-
ternacional, nossos produtos estarão em vantagem.

COM ÍSIS MOBILE DINIZ



C
ARLOS PÉREZ GARCÍA, MORADOR
de Salamanca, na Espanha, ganhou
um prêmio de 6 mil euros por se-
parar embalagens de plástico, de
alumínio e de Tetra Pak que usa no
dia-a-dia. Ele participou da cam-
panha Uma Boa Ação Se Premia
com Outra, criada pela Ecoemba-

lajes Espana (Ecoembes), uma organização que reúne
12.200 empresas como Coca-Cola, Colgate-Palmoli-
ve, Gillette, L'Oréal e outras que usam papel, pape-
lão, alumínio, plástico ou Tetra Pak nas embalagens
dos produtos. "Queremos aumentar a participação

das pessoas e também dar credibilidade ao sistema de
coleta seletiva", diz Juan Alonso de Velasco, chefe de
marketing e comunicação da Ecoembes. A sacola
deixada por Garcia continha uma etiqueta com seus
dados. Enquanto o material que ele separou seguia para
a reciclagem, a etiqueta era enviada para um sorteio.
Garcia e outros dois espanhóis foram premiados.

Premiar quem se preocupa com o lixo é uma das
idéias que têm ajudado a Espanha a se tornar um
modelo de eficiência na destinação de resíduos sóli-
dos. Em Barcelona, quase 40% do lixo residencial é
separado para a coleta seletiva e usado como matéria-
prima para reciclagem. É um número alto até para as
grandes cidades européias. É mais que o dobro do que
se recicla em Lisboa - e quase dez vezes mais que a
taxa de reciclagem de São Paulo. Reciclar é importan-
te para o meio ambiente por diversas razões. A prática
diminui o consumo de água usada na fabricação dos
produtos, reduz o gasto de energia e ainda poupa
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a matéria-prima empregada nas embalagens, como
os plásticos derivados do petróleo. A reciclagem do
lixo em Barcelona e nas cidades vizinhas evitou a
emissão de 100 toneladas de gás carbônico, um dos
principais causadores do aquecimento global. Cerca
de 52.000 toneladas de materiais como aço e vidro
foram poupadas, assim como a madeira e celulose
que viriam da derrubada de 1,2 milhão de árvores.
A água economizada, 4,8 bilhões de litros, eqüivale
a quase 2 mil piscinas olímpicas. Como Barcelona
conseguiu tamanho sucesso na reciclagem?

Além de oferecer um serviço eficiente de coleta
seletiva, a capital catalã montou um sistema que
responsabiliza os fabricantes pelo destino final
de seus produtos. As obrigações são definidas por
uma lei. Para atender às exigências, alguns setores
da indústria resolveram se unir.em organizações
voltadas para a gestão do lixo. Além da Ecoembes,
foi criada a Ecovidrio, grupo de mais de 2.300 em-
presas que usam vidro para embalar seus produtos.
Entre elas estão a cervejaria Heineken, a destilaria
Bacardi e a Federação Espanhola do Vinho.

As empresas associadas pagam às respectivas
organizações uma taxa que varia de acordo com
o material usado nas embalagens, o tamanho e a
quantidade colocada no mercado. A taxa financia
o sistema de recolhimento e reciclagem, que é fei-
to em parceria com as prefeituras. Só na região de
Barcelona há 32 municípios envolvidos na coleta
seletiva. Os produtos são identificados com um sím-
bolo, o "Punto Verde" (ponto verde). É um sistema
similar ao de países como Alemanha, França e Gré-
cia. "Quem compra sabe que adquire um produto
feito com material reutilizável", diz Pedro Antônio
Garcia, diretor de relações insti-
tucionais da Coca-Cola Espana.
O preço final pode ser mais
alto, uma vez que o fabricante
embute a taxa paga à organi-
zação que monitora o destino
do lixo. Mas o valor é pratica-
mente imperceptível, porque a
reciclagem reduz outros custos
envolvidos no processo de pro-
dução. Além disso, o ponto ver-
de aumenta o apelo daproduto.
"Tudo o que é feito para incentivar a reciclagem
é bem-visto pelos consumidores", afirma Garcia.

Em Barcelona já existem sites em que os "ecoin-
ternautas" trocam experiências e dão dicas sobre sua
rotina de reciclagem. A relações-públicas brasileira
Mônica Faria, de 27 anos, faz parte de uma dessas
comunidades. Há quatro meses morando na capital

catalã, habituou-se a levar o lixo para os locais de coleta.
"Posso estar arrumada, maquiada, cheirosa. Não im-
porta. Saio com a sacola de lixo na mão para depositar
na lixeira", afirma. "Não adianta reclamar do aqueci-
mento global se não tomarmos nenhuma atitude."

No Brasil, país que é recordista na reciclagem de
alumínio, a coleta seletiva ainda é pouco disseminada.

Na prática, quem coleta o mate-
rial reciclável do lixo residencial
são catadores. Organizados em
cooperativas, eles trabalham em
condições de subemprego - e
não como parte de uma estraté-
gia para os resíduos sólidos. Em
São Paulo, que gerou 3,5 milhões
de toneladas de lixo domiciliar
em 2007, apenas 4,9% foram
enviados pela Prefeitura para
reciclagem. "Não dá para fazer

comparação com Barcelona porque são realidades
distintas", diz André Vilhena, diretor-executivo do
Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cem-
pre). Implementar práticas como a dos sorteios e criar
leis para o descarte de embalagens pode ser um es-
tímulo para que o brasileiro reflita sobre o lixo que
produz e o impacto que ele tem sobre o planeta.

Foto: Sérgio Zacchi/Folha Imagem



Ele quer semear
edifícios verdes
Para o economista sueco, as construtoras já
devem fazer projetos com cuidados ambientais
JULIANO MACHADO

UANDO UMA PESSOA VAI COMPRAR UM IMÓVEL,
ela tradicionalmente pergunta sobre quatro quesitos:
localização, disposição dos cômodos, instalações do condo-
mínio e formas de financiamento. Recentemente, surgiu
o quinto: se a construção tem preocupações ecológicas.

É uma tendência mundial que precisa ser incorporada pelas empresas
e pelas autoridades públicas, segundo o economista sueco Christian
Kornevall. Ele é diretor do projeto Eficiência Energética em Constru:

ções, que envolve grandes empresas como Bosch, DuPont e Philips.
Kornevall participa nesta semana de um fórum do Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável sobre o
tema, no Rio de Janeiro. Ele falou a ÉPOCA de Genebra, na Suíça.

ÉPOCA - Por que é importante
incentivar os consumidores a gastar
menos energia em casa?
Christian Kornevall - Vamos usar o
exemplo de uma casa ou prédio alugado.
Um aquecedor solar custa caro, mas se
paga a longo prazo pela economia na
conta de eletricidade. Mas, se não há
nenhum incentivo para fazer adaptações
como essa na construção, o locatário
não vê motivo para investir. Se a casa é
própria, os moradores muitas vezes não
querem ter o trabalho de fazer alterações
na construção, mesmo se houver vanta-
gem econômica no futuro. Por que idosos
se sentiriam motivados a fazer isso se eles,
em tese, não terão tempo para desfrutar
dos benefícios? Por isso, é importante
que haja algum incentivo do poder
público. Algo nos seguintes moldes:
"Se você adapta sua casa agora, nós ban-
camos o custo. Se fizer isso mais tarde,
terá de pagar do próprio bolso".

ÉPOCA - Por que o Brasil foi um dos
seis países escolhidos para fazer parte

do projeto que o senhor coordena?

O QUE FEZ
Foi professor da Universidade de
Estocolmo, na Suécia. Depois, trabalhou na
Cruz Vermelha e nas Nações Unidas

EXPERIÊNCIA COM ECOLOGIA
Cuidou da área ambiental do grupo de
engenharia suíça ABB. Hoje, trabalha para
o Conselho Empresarial Mundial para
o Desenvolvimento Sustentável, que reúne
algumas das maiores empresas do mundo

Kornevall - O Brasil representa uma
das economias mais emergentes
do mundo e também tem um grau
considerável de urbanização, o que o
torna um desafio para a redução do
gasto de energia na construção civil.
Afinal, as pessoas ficam mais de 90%
do dia dentro de casas e prédios.

ÉPOCA - Projetos de edifícios
verdes são viáveis em países onde há
um abismo entre moradias de áreas
periféricas e modernos conjuntos
comerciais e residenciais?
Kornevall - O raciocínio pode parecer
estranho, mas boa parte das constru-
ções de países em desenvolvimento não
gasta muita energia porque as pessoas
ainda vivem de forma tradicional, sem
usar muitos eletrodomésticos. Pensan-
do na questão da eficiência energética,
não é ruim que elas vivam assim. O
problema é que o crescimento eco-
nômico desses países está mudando o
modo como essas pessoas vivem. É por
isso que precisamos nos preocupar.

ÉPOCA - A população de países
em desenvolvimento tem a mesma
consciência sobre eficiência energética
que a de países desenvolvidos?
Kornevall - As experiências de cons-
truções com baixo gasto de energia se
concentram, de fato, em nações mais
ricas, como Alemanha, Suíça e os países
escandinavos. Uma grande barreira para
a nossa proposta são os hábitos. O Brasil
é rico em recursos energéticos e talvez
por isso a população não se sinta pressio-
nada a encontrar formas de uso racional.

ÉPOCA Como as empresas do
setor de construção encaram o projeto?
Kornevall - Nossa proposta tem o
apoio de multinacionais que pensam
da seguinte forma: se não mudarmos
agora, será mais caro adaptar depois.
Hoje, se você é dono de um terreno
bem localizado, provavelmente não
terá dificuldade de obter financiamento
para qualquer tipo de edifício. Mas,
no futuro, se houver alguma política
fiscal que desestimule o alto consumo
energético, não será tão fácil.
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