




apostar no nicho de mercado ainda inci-
piente. Funcionou. Após três anos, a
Sicllo Ecodesign deve elevar o fatura-
mento a R$ 500 mil em 2007 com a ven-
da de móveis feitos de placas de tubos
de pasta de dente, material de escritó-
rio fabricados com plásticos e almofa-
das com enchimentos de fraldas descar-
táveis. A idéia deu tão certo que até o
fim do ano Schneider e seu sócio Daniel
Arenas devem criar a franquia da mar-
ca e iniciar exportações para Estados
Unidos e Europa. "Apesar do traba-
lho ainda enfrentamos a falta de in-
centivos para produzir com recicla-
dos", afirma Schneider, que empenha
parte do seu tempo no grupo de Meio
Ambiente do Comitê Jovens Empreen-
dedores da Fiesp. "O Brasil ainda está
engatinhando em reciclagem, nossa
idéia é difundir o ecodesign e ajudar a
Fiesp a potencializar o mercado", diz.

Mercado existe e é amplo. De acordo
com a Fiesp, a reciclagem movimenta
R$ 4 bilhões por ano no Brasil, nem a
metade do seu potencial estimado em
R$ 10 bilhões. "O Brasil está longe do
ideal", afirma André Vilhena, diretor
do Cempre, Compromisso Empresarial
para a Reciclagem. "É preciso cons-
cientizar pessoas,
desonerar a cadeia
e aprovar a política
nacional do resíduo
sólido que está em-
perrada no Con-
gresso", conclui.
Hoje os produtos
feitos com resíduos
pagam 35% de im-
postos e ainda há
indefinição sobre os
papéis do Estado,
municípios e cata-
dores no recolhi-
mento e separação
do lixo. O resultado
é um subaproveita-
mento dos resíduos
urbanos. Das 5,8
milhões de tonela-
das produzidas em
2005, somente 11%
foram recicladas.
Em São Paulo,
onde 15 mil tonela-
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das são recolhidas diariamente, só 1% é
reutilizado. O restante segue para dois
dos sete aterros que ainda têm espaço.

Uma pequena parte, apenas 50 tone-
ladas, é recolhida pelo Projeto Vira
Lata. Lá, 56 pessoas, muitas com alfa-
betização funcional, separam papéis,
plásticos e metais que voltam para as
grandes empresas como insumo. "Con-
seguimos emprego e renda. Agora va-

mos produzir te-
lhas com revistas
para sermos tam-
bém produtores",
afirma Jussara dos
Santos, uma das
catadoras do proje-
to. Inclusão social e
reciclagem andam,
quase sempre, jun-
tas. "O cooperati-
vismo é a me-
lhor maneira de
agregar uma co-
munidade em
torno de um pro-
jeto de recicla-
gem", diz Schnei-
der. Esse foi o cam-
inho escolhido por
Sônia Vitaliano e
seu irmão, o artista
plástico Antônio
Carlos Bech, co-
nhecido como Toti,
para dar vida a Ofi-

cina de Agosto. Depois de verem o
mercado de antigüidades entrar em
queda livre com o Plano Real, os dois
resolveram aproveitar as sobras da ofi-
cina de restauração para voltar ao mer-
cado. Começaram a fazer objetos de
decoração com materiais que antes iam
para nos lixões. O primeiro passo foi no
Embu (SP), mas Toti escolheu o luga-
rejo de Vitoriano Veloso (MG), apelida-
do de Bichinho, para construir o barra-
cão de artesanato. "A população do Bi-
chinho era repleta de mulheres com
muita habilidade manual, mas sem ne-
nhum projeto que as acolhesse", expli-
ca Sônia. Hoje são cerca de 200 pessoas
na Oficina, muitas delas com a família
inteira especializada em fabricar rosas
de latas, produzir papel marche ou
construir estruturas com tampinhas de
garrafas. Ao irmão Toti cabe a criação
artística. Sônia fica encarregada de co-
mercializar as peças no Brasil e a en-
viá-las ao representante que as vende
na Europa. A empresária prefere não
falar em faturamento, mas admite: "É
um mercado bastante rentável".

Não é atoa que o interesse pela re-
ciclagem vem crescendo exponencial-
mente. Um dos maiores segmentos é o
de latas de alumínio. Segundo o Cem-
pre, em 2005, 9,4 bilhões de latinhas -
96,2% da produção nacional - foram
reutilizadas. Já das 374 mil toneladas
de garrafas pet usadas naquele ano
47% foram reaproveitadas, principal-



Negócios

mente pela indústria têxtil onde o
Brasil tem ganhado destaque. Tritura-
das e processadas, as garrafas se
transformam em fios que são mistu-
rados ao algodão e trançados em
novos tecidos. Foi aprimorando este
processo e desenvolvendo uma fibra
superfina, que a empresa brasileira
Recipet ganhou o prêmio da Associa-
ção Brasileira da Indústria Têxtil.

Mas o mesmo Brasil que comemora
o alto índice de coleta de latas, ainda
sofre para dar um destino ambiental-
mente correto para os mais de 17 mi-
lhões de pneus descartados na nature-
za anualmente. Quadro que, se depen-
der de Thai Quang Nghia, vai mudar.
Thai é o dono da Goóc,
uma empresa que fatu-
ra R$ 60 milhões por
ano com a fabricação
de sandálias feitas de
pneu reciclado. "Come-
çamos a importar a marca
Yepp do Vietnã. Como a
demanda foi muito alta re-
solvemos produzir aqui",
explica o vietnamita. As-
sim nasceu a unidade da
Goóc em Feira de Santana,
que este ano receberá R$ 4
milhões para ampliar sua "^^JJ
produção de 200 mil para 500 mil
pares ano. "A demanda está forte e não
queremos deixar o cliente esperando",
diz Thai que vende seus produtos em
5 mil pontos de venda no Brasil,
além de 15 espaços Goóc e de expor-
tações para América Latina, Euro-
pa, Estados Unidos, Japão e Croácia.

Lixo que vira produto

Considerados cult por terem a ban-
deira de ambientalmente responsável,
os reciclados estão no topo da onda.
Mas, o mundo ecologicamente correto
é também exigente. Rodrigo Nicolas e
Claudia Coelho, sócios na Kargo Lona,
sabem disso. Usam lonas de caminhões

como matéria-prima para produzir
bolsas, carteiras e cintos, mas

esbanjam no uso de
cristais, detalhes com
metais finos e design di-

ferenciado. Assim trans-
formaram a marca em uma
verdadeira coqueluche no
mundo fashion. Hoje ven-
dem para templos do luxo
como a Daslu e para merca-
dos notórios por sua exigên-
cia como o italiano e o fran-
cês. No próximo dia 16 che-

gam ao mercado os sapatos,
lançados em uma loja que servirá de

modelo para a franquia. "Temos planos
de abrir seis novas lojas no Brasil, além
de uma em Nova York e outra Lon-
dres", explica Rodrigo, que estima o
crescimento para este ano em 40% so-
bre os R$ 350 mil do ano passado. E
neste caso, reciclagem, negócios e par-
ceria deu tão certo que Rodrigo e Cláu-
dia já estão de casamento marcado. H



DISSE A PERSONAGEM
interpretada por Andie MacDowell no filme

Sexo, Mentiras e Videotape. "A única coisa

em que pensei a semana inteira foi no lixo. Te-

mos tanto disso! Quero dizer, eventualmente

não teremos mais onde colocar tudo isso."

Em 1989, a América estava com o lixo na ca-

beça. Uma barcaça chamada Mobro carregan-

do três mil toneladas de resíduos indesejáveis

navegou para cima e para baixo na Costa Les-

te dos EUA. A Califórnia decretou que suas

cidades deveriam reciclar 50% dos resíduos

até o ano 2000 ou enfrentar pesadas multas. A

taxa de reciclagem nacional era de 16%.

Atualmente, São Francisco tem uma taxa de

reciclagem de aproximadamente 68%, a melhor





dentre as cidades americanas. E ainda pretende melho-
rar. O mesmo ocorre com empresas. São Francisco e o
Wal-Mart não têm muito em comum, apenas o fato de
que ambas têm a meta de alcançar a marca de resíduos
zero. A história se repete com cidades no mundo todo,
de Boulder a Carrboro, N.C., e de Buenos Aires a
Canberra, e em um número surpreendente de corpo-
rações, incluindo Toyota, Nike e Xerox, que já estão
fazendo progresso. A Toyota, por exemplo, eliminou
todos os resíduos dos escritórios da matriz americana,

próximo de Los Angeles, com cinco
mil funcionários. Nesse meio tem-

po, os governos estão regula-
mentando o descarte de
computadores, celulares
e embalagens.

Eesíduo zero é exatamente o
que o nome diz - produzir, con-
sumir e reciclar produtos sem
qualquer tipo de descarte. Con-
seguir um mundo sem resíduos
significa nada menos que uma
reformulação completa da eco-
nomia global e que alguns pensa-

dores, como o empresário
Paul Hawken, o consultor
Amory Lovins e o arquite-
to William McDonough,

consideram a próxima Revolução Industrial. Eles gosta-
riam que a indústria imitasse a biologia, em que os dejetos
de uma espécie alimentam outra espécie. "Não estamos fa-
lando de eliminar resíduos", explica McDonough. "Estamos
falando de eliminar totalmente o conceito de resíduos."

Essa visão utópica ainda está distante. Porém, a mudan-
ça da economia associada ao descarte de resíduos, aos
avanços técnicos e ao ativismo de base - bem como um fer-
voroso desejo das grandes empresas de passar uma ima-
gem de "verde" - trazem essa visão para mais perto do
que você pode imaginar. San Francisco nos oferece uma
idéia sobre como será esse futuro. A Norcal Waste
Systems, empresa responsável pela coleta de resíduos,
fornece a seus clientes lixeiras coloridas conhecidas como
Fantastic Three - uma lixeira azul na qual podem ser jo-
gados papéis, vidros, plásticos e metais para reciclagem; a
lixeira verde é para restos de alimentos e podas de jar-
dins; a lixeira preta é destinada ao aterro sanitário. A Nor-
cal também recicla pneus, colchões e lâmpadas. "As outras
empresas de remoção de resíduos acham que somos lou-
cos", conta Mike Sangiacomo, CEO da Norcal.

SANGIACOMO, 58 ANOS, ESTÁ NO SEGMENTO
de lixo há anos. Seu pai coletava lixo na época em que esses
homens eram chamados de catadores, porque recolhiam gar-
rafas, trapos - "qualquer coisa que pudessem encontrar e que
tivesse algum valor", relembra ele. Agora ele está tentando
fazer a indústria de resíduos retornar a suas origens. A tecno-
logia é uma grande aliada. A Norcal opera uma unidade de
US$ 38 milhões que seleciona todo o material reciclado daque-
las lixeiras azuis. Esteiras, poderosos ímãs e gigantescos aspi-
radores separam os papéis de impressão do papel-jornal, jar-
ras plásticas de garrafas d'água, e sucata de aço da sucata de



latão e de alumínio. Esses materiais são então vendidos
para mercados globais de commodities - e são realmente
globais. Sucata de papel, por exemplo, é o item número l de
exportação, em volume, dos EUA para a China, segundo a
Piers Global Intelligence Solutions, que analisa o comércio
exterior. Os navios podem trazer produtos da China para os
EUA e retornar com sucata de papel, o que é transformado
em embalagens de produtos feitos na China.

Uma segunda inovação é o tratamento dado pela cida-
de às sobras de alimentos. Uma outra unidade da Norcal
tritura tudo e deixa curtindo por três meses. Cascas de
bananas, pele de cebola, cabeças de peixes e outros detri-
tos são transformados em um produto rico em nutrientes
chamado Four Course Compost, vendido pelo preço de
US$ 8 a US$ 10 por m3. Uma cliente satisfeita é a produ-
tora de vinhos Kathleen Inman, que sabe que todo bom
vinho - o Olivet Grange pinot noir 2004 de sua vinícola,
vendido por US$ 42 a garrafa - começa com um bom solo.
Ela espalha o Four Course Compost por seu parreiral,
com dez acres, no vale do rio Russian no condado de So-
noma. "Fiquei muito surpresa com a idéia de trazer para
minha vinícola algo que nor-
malmente iria parar no ater-
ro", explica Inman. "Quando
alguém degusta um vinho à
mesa, está completando o ci-
clo da reciclagem."

Por trás desse círculo vir-
tuoso estão alguns incentivos
do mercado. A população de
São Francisco recebe um des-
conto de US$ 5 sobre a taxa
mensal padrão de US$ 22
para a coleta de lixo se conse-
guir reduzir a quantidade de
material na lixeira preta,
mandando menos material
para o aterro. Comerciantes
recebem descontos pela reci-
clagem e a Norcal recebe bô-
nus por manter materiais
fora do aterro. Jared Blumen-
feld, diretor do departamento
ambiental da cidade explica:
"A coisa mais importante a
fazer é incentivar as pessoas
financeiramente para que fa-
çam a coisa certa e tornar
mais caro a coisa errada."
Essa prática de "pague pelo
que descarta" eleva conside-
ravelmente a taxa de recicla-
gem, conforme demonstram
os estudos. Todavia, apenas
20% dos americanos pagam
pela coleta com base na quan-
tidade que descartam. Não é
de se surpreender que seja-
mos uma sociedade efluente.

Embora o conceito de lixo
zero seja tão antigo quanto a

natureza, a reciclagem é mais recente. Em 1968, Madison,
no Wisconsin, tornou-se a primeira cidade dos Estados
Unidos a oferecer na calçada recipientes para reciclagem
de jornais. A reciclagem recebeu impulso em 1970, quando
foi celebrado o Earth Day (Dia do Planeta Terra) e nova-
mente quando a E PA (Agência Ambiental dos EUA) im-
pôs rígidas restrições reguladoras sobre os aterros, em
1991. Quando feita de forma correta, a reciclagem econo-
miza energia, preserva recursos naturais, reduz a emissão
de gases do efeito estufa e evita que toxinas vazem dos
aterros. Então, por que todos não a praticam? Porque
muitas vezes é mais barato jogar a coisa fora. A economia
da reciclagem depende dos custos com aterros, do preço
do petróleo e de outras commodities e da demanda por
produtos reciclados. Papel, por exemplo, funciona bem:
cerca de 52% do papel consumido nos Estados Unidos foi
recuperado via reciclagem e 36% das fibras que entram na
composição de papéis novos têm origem na reciclagem.
Em contraste, menos de 25% das garrafas plásticas são re-
cicladas, e nós produzimos cinco bilhões delas por ano.

OS AMERICANOS GERARAM em média 2 kg
de resíduos por pessoa por dia em 2005, segundo rela-
tórios da EPA. Cerca de 680 g foram reciclados. Isso
representa uma taxa nacional de reciclagem para resí-
duos sólidos municipais de apenas 32%.

Como é composto nosso lixo?
Papel e cartolina (34%), podas
de jardim (13%), sobras de ali-
mentos (12%) são os três
maiores. Todos podem ser fa-
cilmente, se não lucrativa-
mente, reciclados. Os plásticos
(11,8%) vêm a seguir, e são
mais difíceis de reciclar. "A in-
dústria plástica não tem de-
monstrado o mesmo interesse
que outros setores em abor-
dar esses problemas", afirma
Gary Liss, consultor do resí-
duo zero da Califórnia, "Eles
vêm contestando e brigando
contra legislações sobre gar-
rafas (bottle bills) por todo o
país há 30 anos."

As bottle bills são um exem-
plo da "responsabilidade es-
tendida do produtor", um dos
pilares do resíduo zero. Essa
legislação determina que o
ônus por descartar produtos
de forma segura recai sobre
quem os produziu. Sim, é um
conceito controverso. Na
União Européia, os fabrican-
tes de eletrodomésticos são
obrigados a aceitá-los de volta.

O propósito maior aqui é
mudar a forma como as coi-
sas são feitas. "Do nosso
ponto de vista, os resíduos



não precisam existir", explica Blumenfeld, de São Fran-
cisco. "Trata-se de uma falha de projeto." As empresas
de carpetes, Interface, Basf e Milliken, os fabricantes de
móveis Herman Miller e Steelcase e as confecções Nike
e Patagônia já redesenharam seus produtos para que fi-
quem mais fáceis de serem reciclados.

Ao longo do tempo, a equação econômica da reciclagem
deve melhorar. O custo de commodities virgens deve su-
bir com a escassez de recursos; as taxas cobradas por
aterros também devem subir conforme forem sendo
preenchidos. Os aterros também liberam metano, um gás
do efeito estufa que poderá ser taxado devido a sua con-
tribuição para o aquecimento global. Nesse meio tempo,
a reciclagem tornou-se um negócio de US$ 238 bilhões,
empregando 1,1 milhão de pessoas, segundo a EPA. Ape-
sar disso tudo, as taxas de reciclagem pararam de cres-
cer nos últimos tempos. "Temos que voltar a envolver os
consumidores", determina Kate Krebs, diretora executi-
va da National Recycling Coalition, um grupo cuja dire-
toria é composta por executivos da Dell, Coca-Cola e
Time Inc. (empresa controladora da FORTUNE). "Caso
contrário, todas as promessas que Wal-Mart, Dell e ou-
tros têm feito serão difíceis de manter."

UMA EXECUTIVA DA HEWLETT-PACKARD chama
da Rene St. Denis visitou a China em 1994 para ver o que
acontecia com impressoras e computadores depois de serem
descartados. Na cidade litorânea de Guanjo, ela assistiu a cen-
tenas de pessoas esmagando as máquinas para recuperar os
metais em seu interior. "O processo de desmontagem era - e
não estou brincando - golpear os equipamentos com pedras",
relembra. "Você paga US$ 2 por dia a uma pessoa para recu-
perar US$ 3 de cobre e esse é um bom negócio." É também um
negócio arriscado porque os computadores podem conter ma-
teriais tóxicos como chumbo, mercúrio e cádmio. Dentro de
um ano, St. Denis arrumou as coisas para a HP.
Ela ajudou a formar uma parceria com uma em-
presa canadense de metais e mineração chama-
da Noranda para instalar uma unidade de reci-
clagem próximo a Sacramento. Aqui, impresso-
ras velhas e PCs vêm para morrer: após os téc-
nicos recuperarem as partes reutilizáveis, as má-
quinas são trituradas por poderosos equipamen-
tos, granuladas e separadas por ímã ou correntes
de ar. Os metais preciosos seguem para a Noran-
da; alumínio, vidro e plásticos são vendidos para
reciclagem. Nada é destinado a aterros.

A HP oferece reciclagem grátis para alguns
clientes e cobra de outros entre US$ 13 e US$
34 por item. Assim mesmo, a unidade de re-
ciclagem da HP opera com pequenas per-
das que são consideradas investimento na
reputação e nos valores da empresa. "Os clien-
tes acabam tendo uma imagem melhor da HP", explica St.
Denis, que hoje dirige os negócios de reciclagem da HP.

À medida que a HP progredia nessa área, a Dell tornou-se
um alvo. Por usar mão-de-obra de detentos para reciclar os
PCs, manifestantes fizeram uma passeata durante um discur-
so de Michael Dell na Consumer Electronics Show em 2003. A
empresa passou a oferecer reciclagem: primeiro para os com-
pradores de equipamentos novos, depois para qualquer um

disposto a pagar US$ 30 e mais tarde US$ 15. No ano passado
a empresa eliminou de vez as taxas - o único fabricante de PCs
a fazê-lo. Em janeiro, no CÊS, Michael Dell afirmou: "Eu con-
clamo a todos os fabricantes de computadores a juntarem-se a
nós para fornecer reciclagem de graça a todos os clientes, em

todos os países, simultaneamente. Sem exceções."
A Dell recolheu aproximadamente 36 mil toneladas
de e-resíduos em 2005, um crescimento de 72% so-

bre 2004. A HP recolheu mais - 74,5 mil tone-
ladas -, porém especialistas dizem que a Dell
passou a perna na rival em ecologia. "Foi uma

tremenda recuperação para a Dell", afirma Bar-
bara Kyle, coordenadora da campanha Compu-
ter Take-Back (aceite de volta o computador),
um grupo de lobistas. Por receber de volta boa
parte de seus produtos, a Dell e a HP projeta-
ram seus equipamentos de forma a torná-los
mais fáceis de desmontar e reciclar.

O problema dos e-resíduos é enorme. A Computer
Take-Back Campaign afirma que os EUA geraram

2,6 milhões de toneladas de e-resíduos em 2005, e
apenas 12,5% foram reciclados. (Mesmo a HP e a
Dell estimam que conseguem recuperar 20%

dos equipamentos que vendem.) Quatro Estados -
Califórnia, Washington, Maine e Maryland - promulgaram leis
que tratam de e-resíduos e outras 22 legislações estão pendentes.

Em 1975, a Casella Waste Systems começou com um ca-
minhão apenas em Rutland, Vt., e 32 anos mais tarde é uma
empresa de US$ 550 milhões por ano que recolhe, transfe-
re, processa e descarta resíduos. A maior parte dos resí-
duos é levada de caminhão para 11 aterros na região nor-
deste, que são grandes o bastante para receber mais 30



anos de resíduos. "O ponto for-
te da empresa é sua capacidade
de descarte", explica o executi-
vo-chefe John Casella. "Trata-
se de um recurso finito."

Ultimamente, todavia, Casella tem direcionado a empresa
para uma nova área. Em 2003, a Casella Waste estabeleceu
uma parceria com o condado de Ontario, em Nova York, para
operar uma unidade de reciclagem de US$ 29 milhões, gerar
energia elétrica a partir de gases de aterros e, eventualmen-
te, usar o calor dos resíduos para criar tomates hidropônicos.
A U.S. GreenFiber, uma joint venture com a Louisiana Paci-
fic, usa jornais velhos para fazer isolamento e produtos de
jardim. Ao jogar golfe na Nova Inglaterra, você poderá es-
tar jogando num gramado fertilizado com o composto Earth-
life da Casella. Você pode não querer saber o que ele contém,
mas nós contaremos: bio-sólidos, ou seja, aquilo que resta de
tudo o que desce pela descarga do vaso sanitário e que é pro-
cessado na estação de tratamento de esgoto.

A Casella obtém aproximadamente 20% de suas receitas
a partir da reciclagem. Isso não impressionou muito a Wall
Street. As ações valem em torno de US$ 12, menos que os
US$ 18 na época em que a Goldman Sachs abriu o capital
da empresa em 1997. A empresa é rentável, todavia os in-
vestidores ainda não compraram a idéia da reciclagem.
John Casella afirma que não há volta. "O modelo econômi-
co continua a se fortalecer cada vez mais", diz. "Estamos
começando a desenvolver a indústria do futuro."

"Quando as pessoas olham para uma lixeira, vêem o lixo",
diz David Redfíeld. "Quando eu olho para ela, vejo materiais
e dinheiro." Redfield, nascido em Bentonville, Ark., que tra-
balha há 15 anos no Wal-Mart, é o homem encarregado de le-

var o maior varejista do mundo mais próximo da sua meta
de resíduos zero. É bom para o planeta, afirma ele, e tam-
bém para os resultados da empresa. Conforme explicou Lee
Scott, CEO do Wal-Mart: "Se temos que jogar algo fora, pri-
meiro tivemos que comprá-lo. Então pagamos duas vezes:
uma vez para obtê-lo e outra para levá-lo embora."

Por sorte, Redfield está conseguindo ajuda. Neste mês, o
Wal-Mart levará três mil pessoas a uma exposição em Ben-
tonville com o propósito de reduzir as embalagens em suas
lojas. A maioria é de fornecedores, os quais se reunirão com
os vendedores de mais ou menos 150 empresas de embala-
gens. O Wal-Mart começou a medir quanta embalagem seus
fornecedores usam; esses fornecedores recebem pontuação
com base em nove fatores, incluindo a emissão de CÜ2, a re-
lação produto/embalagem e a utilização de conteúdo recicla-
do. (Possíveis alvos: creme dental, que vem em um tubo
dentro de uma caixa, e pequenos aparelhos eletrônicos com
volumosas embalagens plásticas.) O Wal-Mart quer reduzir
a quantidade de embalagem em 5%, e ela estima que econo-
mizará cerca de US$ 11 bilhões para a empresa e seus for-
necedores. Aproximadamente 30% dos resíduos municipais
são provenientes de embalagens, quantifica a EPA.

OS ESFORÇOS DE REDFIELD PARA REDUZIR a
produção de resíduos do Wal-Mart já têm gerado frutos -
em parte através da reciclagem. As lojas experimentais
"verdes" da empresa fazem coleta de restos de alimentos, o
que é transformado em composto e revendido pelo Wal-
Mart. Mais significativa é uma curiosa inovação chamada de
grande "fardo-sanduíche" que o Wal-Mart está introduzindo
em todo o país. Máquinas em cada loja esmagam, em cama-
das, plásticos, papéis e latas num grande "sanduíche", que é
depois desmontado em unidades de reciclagem.

O Wal-Mart vem usando os fardos-sanduíche em Oklaho-
ma, onde Redfield me levou por um tour do "círculo comple-
to". Assistimos aos fardos serem esmagados em uma su-
perloja em Tulsa. Visitamos as instalações da empresa local
de reciclagem onde o material é separado, a maior parte ma-
nualmente. Em uma enorme planta da Geórgia Pacific, vi-
mos a sucata de papel ser transformada em celulose e depois
em papel higiênico, papel toalha e guardanapos.

"Duas coisas nos chocaram a respeito dos fardos-sanduíche",
conta Redfield. "Havia menos papel do que imaginávamos. E
havia mais cabides. Meu Deus, os cabides. Era inacreditável."

Cabides? Inacreditável? Até pouco tempo atrás, o Wal-
Mart pagava a uma empresa de limpeza pública para remo-
vê-los de suas 3.900 lojas nos EUA. Atualmente, a empre-
sa os vende por preços que variam de 30 a 500 de dólar por
quilo para a Mountain Valley Recycling, uma empresa no
Estado do Tennessee que transforma tudo em pellets de re-
sina, que podem ser moldados em qualquer coisa que pode
ser produzida de plástico. 50í/kg pode não parecer muito
até você se dar conta de que o Wal-Mart utiliza mais de um
bilhão de cabides por ano. O dinheiro rapidamente aparece.
"Lixo", afirma Redfield, sorrindo, "é dinheiro". 

Tradução: Gotcha idiomas
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Fonte: ISTOÉ DINHEIRO, ano 10, n. 498, p. 44-53, 11 abr. 2007.




