
om a crescente tendên-
cia de responsabilidade
ambiental por parte das
empresas, alguns especia-
listas recomendam que,

ao imitar os padrões, modelos e
estratégias presentes em plantas,
animais e ecossistemas, as empresas
podem se tornar mais limpas e mais
inovadoras.

Na última década, uma das vo-
zes mais influentes dessa escola de
pensamento tem sido a de Janine
Benyus. Ela foi a primeira a iden-
tificar essa disciplina nascente, em
seu livro Biomimicry, lançado em
1997 [no Brasi,! Biomimética (ed.
Cultrix)]. Na obra, Benyus define
esse campo de estudo como "a imi-
tação consciente da genialidade da
vida". Para isso, é preciso analisar
o que, no mundo natural, funcio-
na e, "mais importante, o que é
duradouro".

A seguir, Benyus explica que
é nos processos de inovação e re-
siliência que esta o segredo para
alcançar sustentabilidacle, ou seja, a
capacidade da sociedade e das em-
presas de atender às necessidades
da geração presente sem compro-
meter a capacidade de as futuras
gerações atenderem a suas próprias
necessidades.

A sra. diz que, até agora, não houve
nenhum movimento formal de biomi-
mética. Há algo novo nessa área?

Certamente. Quando comecei a
trabalhar em meu livro, em 1990,
minhas fontes eram pequenas e des-
conhecidas publicações científicas.
As pessoas que faziam esse tipo de
trabalho não se conheciam, e todas
utilizavam termos diferentes para os
mesmos conceitos, além de descre-
ver seu trabalho de diversas formas.
Hoje, no entanto, quando publicam

seus papers, todas falam cm "biomi-
méüca" ou "biomimetismo". Agora
são termos bem conhecidos.

Depois que o livro foi lançado,
comecei a receber ligações de enge-
nheiros, arquitetos e designers. Eu
não esperava por isso. Eles diziam:
"Não queremos esperar futuras
pesquisas. Já estamos fazendo nos-
so próprio trabalho de pesquisa e
desenvolvimento. Queremos fazer
trabalhos 'bioinspirados' e acredi-
tamos que há potencial de negócios
nisso, Mas não somos biólogos. Por
favor, nos ajude".

Assim, em 1998, iniciamos o
Biomimicry Guild. Esse grupo envia
biólogos para se sentar com desig-
ners, engenheiros e arquitetos no
momento de criação. Apenas nos
últimos 12 ou 14 meses, registramos
grande aumento na procura pelo
grupo. Temos uma lista de clientes
com cerca de 200 pessoas. Inclui

44 www.hsmmanagement.com.br HSM Management 65 novembro-dezembro 2007



empresas como Patagônia e Seventh
Generation (fabricante de produtos
domésticos não-tóxicos) e também
empresas corno General Mills e
Kobler (fabricante de produtos para
cozinha c banheiros), sem uma re-
putação evidente de preocupação
com o meio ambiente.

Como é seu trabalho com os clientes?
Uma grande empresa de produ-

tos adesivos nos procurou com um
desafio: "Sabemos que nossos pro-
dutos são tóxicos e não são muito
bons. São frágeis e secam rápido,
precisando ser reaplicados. Além
disso, depois que algo foi colado
com nossos produtos, não é fácil
descolar para reciclar. Como pode-
mos melhorar tudo isso?".

Eles nos procuraram porque sa-
bem que prestamos atenção no mun-
do natural em busca de respostas.
Na natureza, como as coisas aderem

umas às outras? Analisamos como
as bactérias se grudam na superfície
do organismo hospedeiro, como as
plantas se fixam às paredes e como
uma barata pode andar no teto.

A lagartixa é um belo exemplo
da habilidade da natureza de produ-
zir uma cola superforte. Você sabe
como as lagartixas conseguem gru-
dar na parede? Na parle de baixo
elas possuem milhões de pequenos
fios e cada um deles adere a uma
superfície utilizando as chamadas
forças de Van der Waals. Quando
você combina essas forças aos bi-
lhões, consegue os produtos ade-
sivos mais fortes conhecidos pelo
homem.

E a força dessa cola é apenas
parte da história. A lagartixa con-
segue andar na areia e, com poucos
passos, pode escalar uma parede;
seus pés são autolimpant.es. A ade-
são não diminui nos líquidos ou

HSM Management 65 novembro-dezembro 2007

no vácuo. Imagine os usos de um
adesivo como esse.

Como veremos esse conhecimento
sendo aplicado?

Um dos usos para isso pode ser
na colocação de carpetes: em vez de
colar as placas de carpete, é possível
pôr, na base do carpete, fibras que
sejam como o sistema de adesão das
lagartixas. Quando se assenta o car-
pete, ele fica grudado, não importa
de que é feito o chão embaixo. E,
quando você quiser levar o carpete
para outro escritório, tudo que pre-
cisa fazer é arrancar, sem que fique
toda aquela cola que cria problemas
de segurança no trabalho.

Uma utilização importante dis-
so envolve o esforço de desmontar.
Pense em como produtos e equipa-
mentos de todos os tipos -televiso-
res, por exemplo- estão tão cola-
dos que é impossível desmontá-los.
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O que aconteceria se as extremi-
dades das estruturas dos produtos
fossem coladas com o sistema usado
pelas lagartixas? Você poderia se-
pará-las e se livrar delas sem a con-
taminação causada pela maioria
das colas. Isso resolve um grande
problema e leva todo o sistema in-
dustrial para mais perto da susten-
tabilidade ambiental.

Que companhias estão liderando o
movimento em direção aos produtos
biomiméticos?

A primeira empresa com que tra-
balhei foi a Interface, de Atlarita,
numa operação de US$ 1,3 bilhão,
que detém cerca de 40% do merca-
do de carpetes. Fabricar carpete é
particularmente ruim para o meio
ambiente. Produtos petroquímicos
são utilizados em cada uma das eta-
pas do processo de produção, há
grande consumo de energia e são
geradas toneladas de lixo.

Há cerca de 12 anos, na época
em que surgia o movimento em fa-
vor dos "edifícios verdes" (ambien-
talmente corretos), o presidente da
Interface, Ray Anderson, compro-
meteu-se a reinventar a empresa
para que ela se tornasse um mode-
lo de sustentabilidade. O principal
designer da Interface, David Oakey,
que acabara de ler meu livro, pediu
que Dayna Baumeister, co-funda-
dora do Biomimicry Guild, fosse à
empresa realizar um workshop com
os designers. A questão era: como a
natureza projetaria um carpete?

Como fazemos em todos nossos
workshops, começamos levando o
grupo para fora do escritório, ao
ar livre. Fomos procurar as respos-
tas que a Interface queria em um
bosque.

O grupo observou que, quando
você pega uma folha no chão da
mata e olha de novo para baixo, o
chão continua bonito. Para todo
lado que o grupo olhava, observava
certo caos organizado. Não havia
dois galhos ou duas folhas iguais,
masjuntos formavam um bonito
conjunto. Utilizaram essa observa-
ção para repensar sua abordagem
em relação ao design e ã produção
de carpetes.

Cada carpete tem um padrão de
tecido, e, quando ele é cortado em
placas, deve-se assegurar que elas
serão colocadas perfeitamente, para
que o padrão se encaixe. O final de
cada rolo se toma lixo, porque não
encaixa no padrão.

Outro problema corn as placas
de carpete é o fato de elas nunca
serem tão flexíveis quanto deveriam
ser. A idéia original era que, quan-
do uma placa precisasse ser substi-
tuída, você pudesse tirar e colocar
outra, sem que ninguém notasse a
diferença.

Bem, nunca funcionou dessa
forma. Quando você coloca a placa
substituta, é evidente que ela é nova,
levemente fora do padrão ou com
cores que não se encaixam perfei-
tamente. Então, as pessoas acabam
trocando todo o carpete.

Em vez disso, a Interface decidiu
seguir o caminho da natureza e dar
a cada placa de carpete uma padro-
nagem e um tom, para reproduzir a
beleza aleatória das folhas no chão
da mata. Assim é possível substituir
placas sem que destoem. E a empre-
sa ainda passou a usar o final dos
rolos, reduzindo as perdas. O novo
produto, chamado Entropy, foi revo-
lucionário. Em três anos se tornou
o produto número um em vendas
da empresa, e hoje corresponde a
40% de suas vendas de carpetes.

O produto fez sucesso porque deu
mais flexibilidade aos clientes.

Seus clientes usam o argumento da sus-
tentabilidade como apelo de venda?

Alguns, sim, como a Interface,
mas nem todos. A SC Johnson,
empresa familiar de produtos de
limpeza, está tentando trabalhar
rumo à sustentabilidade de modo
silencioso. Conversei com eles sobre
várias idéias: adesivos baseados nas
patas das lagartixas, embalagens
baseadas em conchas, sensores de
dióxido de carbono para as casas
baseados nas células humanas.

Eles estão muito interessados
em lançar toda uma linha de colas
sem formol, baseadas em superade-
sivos produzidos por moluscos. O
problema das colas utilizadas nos
aglomerados de madeira é que mui-
tas delas contêm formol, conhecido
cancerígeno, para torná-los à prova
d'água.

O apelo da cola de moluscos está
no fato de não ter formol e, além
disso, ser mais à prova d'água do
que as colas utilizadas normalmen-
te. Não acredito que a SC Johnson
me chamou necessariamente para
promover a sustentabilidade.

Na verdade, grandes empresas,
como General Electric e Procter
& Gamble, nos procuram princi-
palmente para falar de inovação.
Elas estão interessadas na forma
como estudamos a adaptação no
mundo natural; estão em busca
de pistas para repensar produtos
e processos.

Por exemplo: temos trabalhado
com especialistas em tratamento de
água da Carollo Engineers, empre-
sa de Phoenix, que toca projetos do
setor público, tentando descobrir
um modo melhor de recuperar
água potável sern grande uso de
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produtos químicos e energia. Há
muitos processos naturais para
"limpar" água, inclusive os rins
humanos e o metabolismo de al-
guns peixes de água doce que con-
seguem sobreviver na água salgada.
Em 2001, passamos sete dias nas
Ilhas Galápagos, mergulhando
com especialistas em purificação
de água para estudar os processos
de filtragem da natureza.

O interesse das empresas na sustenta-
billdade está aumentando. O que está
determinando esse crescimento? A
demanda dos consumidores?

É complexo. Posso mencionar
meia dúzia de razões, entre cias está
certamente a demanda do mercado.
Os setores que primeiro procuraram
o biomimetismo foram a arquitetu-
ra e o comercio de interiores, ainda
em meados da década de 1990. Os
clientes deles pediam atitudes so-
cialmente responsáveis.

De maneira semelhante, a In-
terface se envolveu primeiramente
com a sustentabilidade por causa de
seus clientes comerciais que que-
riam escritórios "verdes". Também
observamos o interesse crescente
em prédios "verdes" por parte dos
mesmos consumidores que haviam
migrado para a medicina alternativa
e os alimentos orgânicos.

A legislação é outro fator im-
portante. Desde a década de 1970,
muitas leis de proteção ao rneio
ambiente trouxeram restrições à
atividade industrial. Ficou caro "fa-
zer sujeira". Lidar com solventes,
por exemplo, está ficando muito
caro. Mas, se você faz suas ope-
rações químicas dentro da água,
como a natureza, não precisa usar
ácido sulfúrico. E não tem de se
preocupar com a segurança dos
trabalhadores, além de gerar lixo
que pode ser jogado fora.

Práticas ambientalmente res-
ponsáveis estão poupando as em-
presas de todo tipo de problema
legal. A sustentabilidade também
está fazendo com que as empresas
economizem dinheiro. Ao se tornar
"verde", você basicamente utiliza um
processo de fabricação mais enxuto;
gera menos lixo e assim economiza
dinheiro.

Investidores institucionais come-
çam a pressionar também. Eles estão
se concentrando no tema da susten-
tabilidade porque querem garantir
que seus clientes tenham retorno
daqui a 20 anos. Querem fazer uma
aposta segura, o que, para investi-
dores de peso, quer dizer, cada vez
mais, aposta "limpa"; significa inves-
tir em empresas que sejam proativas
ao lidar com riscos ambientais e à

saúde. Em outras palavras, os in-
vestidores querem garantir que as
empresas em que estão colocando
dinheiro vieram para ficar. Compa-
nhias de seguro estão adotando a
mesma abordagem. Nenhuma delas
quer sofrer um processo daqui a
20 anos por problemas causados
por algum produto químico que
hoje suspeitamos ser perigoso para
o meio ambiente.

O setor de tecnologia há muito tempo
encontra inspiração na natureza para
seus designs, A natureza é um modelo
fácil de seguir?

Sim e não. Em computadores, o
trabalho biomimético tem aconteci-
do geralmente no lado dos softwares.
Você o encontra em redes neurais
e em softwares que agem como um
sistema imune, por exemplo.

Os softwares estão se aproximan-
do cada vez mais dos modelos bio-
lógicos, mas o hardware, é arcaico
e utiliza processos de fabricação
tóxicos e caros. As fábricas de chip
de silicone, com suas "saias limpas",
são ótimos exemplos: elas limpam
os chipscom solventes orgânicos ou
com reagentes inorgânicos como
ácido sulfúrico, que são perigosos.

Isso está começando a mudar,
porém, e veremos transformações
radicais na tecnologia do chip, uma
vez que cientistas das universida-
des de Princeton e da Califórnia
estão pesquisando novos e melhores
modos de fabricá-lo, Os processos
químicos passarão a acontecer na
água, sem necessidade de solventes
tóxicos ou reagentes.

Setores que querem limpar seu
processo de fabricação devem inves-
tigar esse novo processo. Pesquisa-
dores também estão observando a
natureza para encontrar maneiras
de resolver o problema de supera-
quecimento dos eletrônicos. Há pes-
soas procurando saber como mime-
tizar as estruturas dissipadoras de
calor da asa da borboleta.



Parece que muito do progresso em tec-
nologia vem da ciência de materiais...

Os processos tradicionais para
transformar materiais em produtos
acabados são incrivelmente poluen-
tes. São chamados de "esquenta,
bate e trata". Você começa com
material bruto, esquenta, bate com
enorme pressão e trata com produ-
tos químicos. O que você consegue
é 96% de lixo e 4% de produto.

Pesquisadores estão observando
os processos que a natureza usa para
fazer seus materiais -de cerâmicas
de conchas, ossos e dentes até mate-
riais macios, e mesmo assim muito
duráveis, como teia de aranha- para
identificar princípios comuns.

Ha diversas diferenças primor-
diais. Primeiro, a natureza fabrica
no próprio corpo ou perto dele, o
que faz com que seus métodos não
possam ser agressivos para a vida.

Segundo, a natureza conduz
seus processos químicos na água.
Nós conduzimos nossas operações
químicas em solventes como áci-
do sulfúrico. Terceiro, nossos pro-
cessos de fabricação usam todos
os elementos da tabela periódica,
mesmo os mais tóxicos, além de
receitas baseadas na força bruta.
A natureza usa urn subconjunto

desses elementos, apenas alguns,
c receitas muito suaves, de baixa
utilização de energia.

Um dos problemas do método
"esquentar, bater e tratar" esta no
fato de ele tender a produzir mate-
riais que quebram com facilidade. A
abalone, por sua vez, é um modelo
de flexibilidade e resiliência. Essa
concha utiliza um sistema de "au-
tomontagem" para a fabricação de
sua pérola. Além disso, a abalone é
duas vezes mais durável do que as
cerâmicas que utilizamos em jatos.
O produto natural funciona me-
lhor, é mais forte, e fabricado em
silêncio, na água. E não usa grandes
quantidades de energia.

E as indústrias estão tentando se espe-
lhar no processo da abalone?

Qualquer fabricante de cerâmica
estaria interessado em um material
que é duas vezes mais forte do que
o que está produzindo. Um grande
obstáculo está no fato de que tra-
duzir o processo natural para um
processo industrial é muito desa-
fiador. No entanto, isso está sendo
feito em diversos locais, como o
Sandia National Laboratories, em
Albuquerque, que estuda materiais
"autofabricados".

O que é preciso para que se abandone
o "esquentar, bater e tratar" e se ado-
tem processos naturais, como os de
"autofabricação"?

É difícil prever quando as em-
presas vão começar a embarcar nes-
sa tendência. O aumento dos custos
de energia será um fator de pressão.
No entanto, para isso, qualquer téc-
nica de fabricação tem de oferecer
desempenho mais alto e ser eficaz
do ponto de vista dos custos.

Quando se trata de biomateriais,
as pessoas buscam primeiramente
produtos de alto valor. Assim, por
exemplo, empresas de produtos mé-
dicos financiam a pesquisa sobre
cola de moluscos e têm investigado
essa possibilidade para propósitos
cirúrgicos.

Essa possibilidade era vista es-
tritamente para aplicações médicas
de alto valor até que elas descobri-
ram como fazer um mimetismo da
cola de moluscos a custos baixos,
com aglomerados de madeira. Os
produtos da Columbia Forest são
agora um grande proponente da
cola de molusco.

Várias empresas estão no ponto
em que colocaram à prova o con-
ceito e já faz sentido do ponto de
vista de um fabricante com uma
aplicação de alto valor financiar
os custos de desenvolvimento. Essa
nova etapa de financiamento é fun-
damental para que a idéia ganhe
escala industrial.

A mudança real acontecerá
quando tivermos mais produtos
radicais que apresentem desempe-
nho melhor, sejam mais baratos,
usem menos energia e deixem a
empresa menos exposta do ponto
de vista legal. Em seguida, os pro-
jetistas e engenheiros começarão a
conhecer melhor as metodologias
do biomimetismo. Ainda assim, essa
não será a única metodologia, nem
mesmo a primordial; ela se tornará
uma de um conjunto de ferramen-
tas disponíveis para as empresas.
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Quando estiverem tentando resolver
um problema, elas se perguntarão:
como a natureza faria isso? E como
resposta surgirão produtos com os
quais ainda só podemos sonhar.

Consegue ver algum sinal de que as
empresas líderes em inovação estão co-
meçando a incorporar o biomimetismo
em seus conjuntos de ferramentas?

Certamente. Estou trabalhando
com projetistas da GE e eles são mo-
tivados pelo presidente Jeff Immelt e
pelo Ecomagination, iniciativa verde
de pesquisa c desenvolvimento, lan-
çada no ano passado. Immelt pro-
põe dobrar os gastos em P&D, para
USS 1,5 bilhão, até 2010, para finan-
ciar pesquisas em tecnologias am-
bientais, tais como energia solar.

A GE registrou que o faturamen-
to com as vendas de produtos e servi-
ços avançados e eficientes do ponto
de vista da energia utilizada e do
meio ambiente chegou a US$ 10,1
bilhões em 2005, ante USS 6,2 bi-
lhões em 2004. O objetivo c chegar
a USS 20 bilhões em 2010. Como
parte desse esforço, a GE levou para
dentro da empresa biólogos. Eles
estão estudando abordagens bio-
miméticas para a inovação.

O Wal-Mart também está fazen-
do progressos nessa área. Acredito
que o Wal-Mart percebeu que a
próxima grande onda de inovação
e redução de custos será no cam-
po das tecnologias sustentáveis. O
presidente da empresa, Lee Scott.
anunciou, no final de 2005, três me-
tas ambientais: "100% de energia
renovável, zero produção de lixo e
vender produtos que sejam susten-
táveis". Esses objetivos devem ser
alcançados em dez anos.

Mesmo antes de esse programa
estar totalmente implantado, o Wal-
Mart já dá tratamento preferencial a

fornecedores que demonstrem com-
promisso com a sustentabilidade
ambiental. Isso se traduz inclusive
em ações como comprar pescados
de fornecedores que tenham obtido
certificado das autoridades com-
petentes, assim como aumentar a
oferta de alimentos orgânicos nos
supermercados da rede.

Esse tipo de movimento que se
verifica na cadeia de fornecimento
mostra que a mudança está a cami-
nho. Quando dois titãs colocam sua
reputação em jogo, com elevadas
e audaciosas metas, a grande mu-
dança começa a parecer algo que
realmente pode acontecer.

Sei muito bem que o Wal-Mart
ainda é uma empresa com preo-
cupações importantes em outras
áreas. Mas, como a GE, eles estão
fazendo da sustentabilidade o cri-
tério importante para avaliar seu
desempenho corporativo.

Até agora isso era pouco ouvido.
E eles estão praticamente convidan-
do os concorrentes a seguir o mes-
mo caminho. Então podemos entrar
numa espécie de competição: quem
é mais verde? Quem desperdiça me-
nos? Quem utiliza menos energia?
Esse é o tipo de efeito amplificador
que pode trazer à tona uma fase de
mudanças.

Como saberemos quando essa mudan-
ça realmente chegar?

Preste atenção em como nossa
cultura muda. A força dos tabus e
do status ainda é grande, e isso se
reflete nos produtos que os con-
sumidores valorizam e no tipo de
mercadoria que as pessoas param
de comprar de repente. Eu posso
imaginar um momento em que você
dirá: "Meu Deus, seu carro não tem
energia híbrida!", do mesmo modo
como você vai a alguns restauran-

tes atualmente e diz: "Não há nada
nacional neste cardápio".

De repente, essas preocupações
tornam-se simplesmente parte de
nossa experiência de compras,
como ferramentas que utilizamos
para escolher melhor, e os varejistas
começam a usar esses parâmetros
com maior freqüência para se dife-
renciar e para atrair clientes.

Esse movimento se inicia com
precursores. Em seguida, a mídia
começa a fazer reportagens sobre
alimentos orgânicos para bebês e,
de repente, ser boa mãe é comprar
comida orgânica para o filho. De-
pois, um grande varejista como o
Wal-Mart começa a vender alimen-
tos orgânicos para bebês. E, claro,
é preciso haver um momento de
ruptura em que o preço se torna
acessível. Então, os clientes desses
produtos deixam de ser os precur-
sores e passam a ser consumidores
pragmáticos, aqueles que querem
comprar algo que funcione bem,
que seja tão bom quanto o antigo
produto e que seja acessível.

Como essa dinâmica funciona na GE?
A GE está adotando uma posi-

ção importante ao utilizar a sus-
tentabilidade não apenas como seu
diferenciador, mas como afirmação
do senso comum: "Uma vez que te-
nhamos descoberto uma máquina
locomotiva 'limpa', por que conti-
nuaríamos a fabricá-la do modo
'sujo?"

Isso é fazer o marketing de si
própria como uma companhia ino-
vadora e estabelecer o padrão para
seus competidores. Qualquer outra
empresa que continue vendendo
tecnologia antiga vai parecer ob-
soleta. No final das contas, serão
fabricadas locomotivas "limpas" em
quantidade suficiente para que o



preço caia e se torne acessível e,
uma vez que isso aconteça, qual-
quer outra empresa perceberá: "É
melhor descobrirmos algo que seja,
pelo menos, tão ou mais eficiente
em uso da energia".

Então, podemos ver surgir uma espécie
de ciclo virtuoso, em que o movimento
de uma empresa rumo à sustenta-
bilidade gera maior demanda nesse
sentido e assim por diante...

Sim. Estou vendo empresas que
estão abraçando a causa da susten-
tabilidade dependerem fortemente
de seus clientes para desfrutar um
novo tipo de lealdade; mais do que
lealdade, trata-se do que podería-
mos chamar de "coevolução".

O consumidor que quer produ-
tos sustentáveis está estimulando a
empresa a fabricar esses produtos, e
a empresa, por sua vez, está ouvindo
esse consumidor e tentando atender
a suas necessidades, além de educá-
lo sobre os próximos passos no que
diz respeitosa sustentabilidade.

Isso é o que se observa em ecos-
sistemas complexos: simbiose. Hoje
você não consegue imaginar a base
de clientes do Wal-Mart demandan-
do práticas verdes; pensamos nesses
clientes como aqueles que escolhem
por preço -e é assim que o Wal-Mart
faz o marketing de sua marca. No
entanto, pode chegar o momento, à
medida que a cadeia de fornecimen-
to verde educar o Wal-Mart, que
a própria rede de supermercados
levará a cadeia de fornecimento a
se tornar ainda mais verde.

Há uma coevolução que pode ir
ainda mais além. O Wal-Mart pode
se promover a partir dos produtos
verdes e assim começar a educar
seus consumidores e, então, essa
base de clientes levará o Wal-Mart
mais além.

É realmente como a história da
evolução. Você tem organismos que
estão tentando se superar no que fa-
zem, enquanto outras espécies estão
sempre chegando e buscando opor-
tunidades de se superar, e todas elas
precisam ser econômicas. Portanto,
há um padrão e esse padrão está
sempre aumentando.

Organizações líderes podem
expandir esse padrão, como a GE e
o Wal-Mart, que colocam sua posição
na mesa e dizem: "Aqui está a nova
linha de chegada". Ou como a Nike,
outra líder, que diz: "Não há mais li-
nha de chegada", porque felizmente
a linha continua sempre se movendo
para frente e todos podemos apertar
o passo para seguir o ritmo.

E o custo de não acompanhar o ritmo
se torna proibitivo...

O custo de não acompanhar
o ritmo pode ser não atender aos
marcos regulatórios ou perder par-
ticipação no mercado, ou ainda ter
de comprar créditos de carbono de
outras empresas. Ninguém pode
realmente afirmar quão "inteligen-
tes" os consumidores serão. Mas, se
há uma empresa não inovadora em
seus processos, ela pode se pergun-
tar: "Quanto tempo levará até que
o conhecimento sobre ecologia de
meus clientes aumente e meu pro-
duto seja visto como de risco?".

Há otimismo em seu trabalho, se
comparado a outros que escrevem
sobre mudanças climáticas e danos
ambientais. Por quê?

Minha única razão para fazer
esse trabalho é entender que as coi-
sas vão bem mal mesmo. Dee Hock,
presidente da Visa International, di/.
que as coisas estão muito mal e que
é tarde demais para o pessimismo.
Eu optei por me concentrar nas

"Mimetiza-se criando cadeias
alimentares em que o lixo de uma
empresa seja matéria-prima da outra"

soluções, me aliar a empresas que
estão indo na direção da sustentabi-
lidade. Assim, eu preferi descobrir
o que está funcionando e fazer o
máximo com isso. É assim que é
a vida. É disso que trata a biomi-
mética: achar o que funciona na
natureza e dividir essa informação.
Observamos as "melhores práticas"
entre 30 milhões de espécies, que
estão tentando viver neste planeta
sem destruir o lugar que as sustenta.
Estamos no mesmo barco, tentando
viver no planeta sem destruir o que
nos sustenta. Vamos compartilhar as
melhores práticas a nosso redor.

Quando percebe que os organis-
mos vivos são ilustrações da sabe-
doria de viver direito, você começa
a ver a natureza com novos olhos.
Tudo que precisamos é desenvolver
uma estrutura para fazer com que
as idéias da biologia possam fluir até
os projetos humanos.

É possível utilizar a receita das
aranhas para fabricar fibras mais
fortes. Mas se perderia o valor ho-
lísúco do biomimetismo se simples-
mente essa fibra, usada para fazer
roupas, fosse transportada em um
caminhão que soltasse fumaça. A
menos que se biomimetize tudo -o
produto, o processo e toda a econo-
mia- ainda não chegamos lã.

Vejo a biomimética como um
sistema de três partes. Mimetiza-
se o projeto, depois o processo de
fabricação e por fim o ecossistema
dentro no qual as empresas operam,
criando cadeias alimentares em que
o lixo de uma empresa seja a maté-
ria-prima de outra. Se aplicarmos
os princípios da natureza em cada
um desses níveis, poderemos ob-
ter algo que se aproxima de corno
esses sistemas funcionam na natu-
reza. Demanda mais que know-how
tecnológico. Demanda humildade,
vontade e sabedoria.
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A entrevista é de Amy Bernstein, colabora-
dora da revista strategy+business.
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