
• riar produtos e serviços de quali-
dade que consumam cada vez menos
insumos e matérias-primas não é um
desafio novo para as empresas. Há pelo
menos duas décadas, as grandes com-
panhias vêm buscando a ecoeficiência
para atender mercados mais exigentes,
melhorar a competitividade e aumentar
a produtividade. Embora invenções
como torneiras que otimizam o uso da
água, sensores de presença integrados a
sistemas de iluminação, eletrodomésti-
cos, motores industriais e automotivos
que consomem menos energia e com-
bustível representem grandes conquis-
tas, tudo isso ainda eqüivale a
gotas num oceano de incerte-
zas. O que é, afinal, um pro-
duto ecoeficiente?

Um bom exemplo de como
a eventual eficiência ecológi-
ca de um produto pode sur-
preender vem da Basf, a maior
fabricante de produtos quími-
cos do mundo. Preocupada
com a perda de mercado, na
Alemanha, de seu Lucantin

Pink, sintético químico empregado para
garantir a coloração alaranjada ao sal-
mão de cativeiro - nessa situação priva-
do de ingerir algas marinhas que con-
têm a substância natural astaxanthin -,
a empresa decidiu comparar seu produ-
to com as alternativas que o mercado
considerava menos agressivas ao meio
ambiente. E acabou demonstrando, por
meio de sua ferramenta de avaliação de
ciclo de vida (ACV), que, apesar de ob-
tido por processo químico, o produto é
o que causa menor dano ambiental.

O estudo comparou os impactos da
criação de salmão alimentado com ra-

ção enriquecida com asta-
xanthin obtido por três pro-
cessos: o químico (da Basf), o
natural (a substância é extraí-
da de algas cultivadas espe-
cialmente para a finalidade) e
o biológico, que possibilita pro-
duzir astaxanthin por meio
de fermentação.

O sistema natural demons-
trou ser o que mais consome
matéria-prima, mas ficou à
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frente do biológico, o menos eficiente de
todos, em uso do solo, emissão de
poluentes, toxicidade potencial e consu-
mo de energia. Em todos os aspectos, o
Lucantin Pink foi o que apresentou me-
nor impacto, o que lhe rendeu o selo de
ecoeficiência e a reversão da curva de
queda de mercado na Alemanha. "O
custo de produção é semelhante nos três
casos. O maior benefício, justamente do
produto químico, é ambiental", diz
Geórgia Cunha, diretora vice-presiden-
te da Fundação Espaço Eco, da Basf.

Outro exemplo de ecoeficiência com-
parativa que surpreende o leigo, de-
monstrado ainda pela ferramenta de
ACV da Basf, são as embalagens plásti-
cas de 500 ml da fabricante de produtos
lácteos alemã Müller Milch, escolhidas
após análise que bateu as cartonadas e
as de vidro. Este último material rece-
beu a pior avaliação para a finalidade,
pois sua produção exige exploração
maior do solo e mais espaço de armaze-
nagem, além de oferecer mais riscos de
acidentes. A embalagem cartonada per-
deu pontos devido à dificuldade e ao
alto custo de seu processo de reciclagem.

Se o estudo fosse feito para uma em-
presa brasileira, porém, o resultado po-
deria ter sido outro, pois a capacidade
de reciclagem de plástico na Alemanha
- que tem uma rigorosa política de resí-
duos sólidos - é superior à verificá"da
atualmente no Brasil, que recolhe ape-
nas algo em torno de 45% das garrafas
PET, por exemplo. "Na Alemanha, o
consumidor paga pela embalagem e re-
cupera o dinheiro ao devolvê-la para o
varejo", lembra Geórgia.

A ferramenta de ACV da companhia
analisa o produto a partir de 22 referen-
ciais e é considerada superior aos siste-
mas utilizados pelo grupo financeiro
Storebrand para classificar investimen-
tos ambientalmente responsáveis, pela

rentável para pequenas e médias empre-
sas, com recursos da GTZ, agência ofi-
cial de cooperação tecnológica do gover-
no alemão. Esse segmento adota proje-
tos mais pontuais, uma vez que os cus-
tos de ACV são altos em relação a sua
capacidade de investimento.

Banco de dados
O Brasil, por meio do Ministério da

Ciência e Tecnologia, em parceria com
instituições de ensino, órgãos oficiais e
entidades empresariais, começa a prepa-
rar seu próprio banco de dados para uso
em ACV. "O conhecimento está evo-
luindo nessa área. O bambu, antes fes-
tejado como eficiente para fabricação de
fios para a indústria têxtil, acabou con-
denado ao se descobrir que o processo
de produção é muito poluente", diz
Cyntia Malaguti, professora de mestra-
do em design e de graduação em design
de moda, gráfico e industrial do Centro
Universitário Senac, em São Paulo. "Es-
tão surgindo muitos materiais novos e
interessantes para a indústria em geral.
A grande limitação é a falta de um ban-
co de dados brasileiro para ACV."

Ainda assim, a indústria nacional vem
concebendo produtos cada vez mais efi-
cientes. A Mueller, da pequena Timbó,
em Santa Catarina, fabricante de eletro-
domésticos para as classes C e D, é um
exemplo. No final de 2006, lançou a la-

de design Chelíes & Hayashi, de São
Paulo. O projeto também prevê o fim do
ciclo do produto: de acordo com o
designer, todas as peças da lavadora são
identificadas com a simbologia interna-
cional da matéria-prima empregada,
para facilitar o processo de reciclagem.

A simplificação dos produtos de con-
sumo e seu direcionamento a públicos
cada vez mais específicos como forma
de economia de recursos já é tendência
mundial. Cyntia Malaguti cita um exem-
plo: a proposta de telefones celulares da
empresa japonesa Muji, popularizada
por fabricar uma variada gama de pro-
dutos {relógios, malas, artigos para ilu-



minação e papelaria) com materiais ob-
tidos por processos que respeitam o
meio ambiente. Os aparelhos dispõem
do mínimo necessário de funções e têm
como foco o consumidor idoso.

A designer lembra, no entanto, que o
auge da personalização foi atingido pelo
software Bodymetrics, criado na Ingla-
terra por Suran Goonatilake. Com o pro-
grama, a rede Selfridges, de Londres,
abriu, em 2004, uma butique que forne-
ce jeans de grife sob medícla. A iniciati-
va foi seguida pela Harrods em 2006: "O
software possibilifa eliminar o desper-
dício de tecidos", diz Cyntia Malaguti.

No Brasil, a popularização dos progra-
mas de uso racional de água na década
passada promoveu mudanças importan-
tes nas linhas de produção industriais.
O desafio era promover economia, con-
servando os benefícios dos produtos.
Assim, surgiram chuveiros eficientes em
consumo de água, mas que mantêm o
jato forte, bacias e válvulas sanitárias
que demandam 6,8 litros de água por
descarga, torneiras que lançam água
misturada com ar para poupar o insu-
mo, preservando a sensação de frescor.

Em outra frente, foi criado o Progra-
ma Nacional de Conservação de Ener-
gia Elétrica (Procel), cuja conseqüência
foi a produção de motores industriais e
eletrodomésticos mais eficientes. Mas
essa iniciativa ainda precisa evoluir, na
opinião de Marcelo Vespoli Takaoka, do
Conselho Brasileiro de Cons-
trução Sustentável: "O consu-
midor vê um selo do Procel e
fica satisfeito, mas não sabe
que a etiqueta que leva a letra
À [a escala vai de A a G] é a
que indica o equipamento real-
mente mais eficiente".

Agora, a indústria da cons-
trução civil está articulando
urna terceira etapa, que obje-
tiva padronizar medidas de
produtos como esquadrias e vidros, se-
gundo Takaoka, para reduzir resíduos
de fabricação.

De acordo com Vanderley John, pro-
fessor da Escola Politécnica da Uni-
versidade de São Paulo (USP), o setor é
um dos mais ineficientes em termos
mundiais. Para mudar essa situação se-
ria necessário adotar processos de
reciclagem e escolher materiais adequa-
dos e certificados, além de combater a
informalidade.

O Banco Real decidiu dar o exemplo,
e construiu, em 2006, um prédio susten-
tável - o que abriga a agência da Granja
Viana, em Cotia, na Grande São Paulo.
A obra foi acompanhada em todos os
detalhes pela SustentaX Engenharia de

Sustentabilidade, que concedeu no ano
passado à agência o selo USGBC, do U.S.
Green Building Council, que atesta cons-
truções em que se observaram os crité-
rios do Sistema de Avaliação Ambiental
de Edifícios (LEED). Foi o primeiro pré-
dio a receber o selo na América do Sul,
segundo Paola Figueiredo, diretora da
SustentaX.

Como o projeto previa pé-direito alto
e fachada de vidro, a empresa buscou
soluções para reduzir a carga térmica em
todo o edifício. O vidro recebeu película

especial e foram acrescenta-
dos brises e marquises do lado
externo. O sistema de ar con-
dicionado inclui o equipa-
mento conhecido como "eva~
porativo", que consome me-
nos energia, e o tradicional
chiller, acionado somente
quando o calor é intenso. To-
dos os materiais empregados,
como tintas, madeiras, car-
petes e selantes são conside-



rados eficientes do ponto de vista eco-
lógico. E a obra foi conduzida de forma
a causar o menor impacto possível, o que
pode significar preocupação com deta-
lhes aparentemente irrelevantes. Por
exemplo: os caminhões só deixavam a
construção após ter os pneus lavados
(com água de reúso), para evitar polui-
ção do ar com a dispersão de areia e ou-
tros materiais.

É difícil compilar produtos eficientes
no Brasil, onde ainda não existem testes
de qualidade. "Por isso, criamos o selo
SustentaX, que já foi concedido ao piso
elevado Tate, da Giroflcx, após a empre-
sa ter trocado o selante por um produto
não tóxico", conta Paola Figueiredo,
lembrando que um outro piso,
da Paviflex, está em vias de re-
ceber a certificação e que ou-
tros 50 produtos estão sendo
avaliados. "As empresas estão
se interessando."

Evolução
O setor de embalagens tam-

bém vem evoluindo, como
lembra Luciana Pellegrino, di-
retora executiva da Associação
Brasileira de Embalagem (Abre). Basta
comparar a espessura das garrafas de
vidro de refrigerante de cerca de duas
décadas atrás com a de hoje, muito mais
fina - o que representa, por exemplo,
economia de recursos naturais e de com-
bustível (pela redução do peso da carga
no transporte). Ou relembrar as antigas
garrafas PET, que agregavam uma base
de cor preta, descartada após a evolu-
ção do design.

Segundo a executiva, no entanto, o
consumidor muitas vezes resiste às mu-
danças, pois tende a entendê-las como
perda de qualidade: "Já é possível fabri-
car vários tipos de embalagem com ma-
teriais reciclados, mas não se pode co-
municar isso ao consumidor brasileiro,

que eventualmente compreen-
de tal fato como negativo".

Algumas empresas, porém,
começam a enfrentar esse de-
safio. Uma delas é a Natura,
que informa na embalagem
atual de sua linha de cosméti-
cos Ekos o percentual de ma-
teriais recicláveis e o fato de
esta ser mais leve do que a
versão anterior.

É uma forma de conscien-
tizar o consumidor e prepará-lo para um
novo cenário, que já começa a se confi-
gurar com os recém-lançados programas
de recolhimento de embalagens e arti-
gos tóxicos, como pilhas, das grandes
redes varejistas e até de um banco (o
Real). As empresas se antecipam à polí-
tica nacional de resíduos sólidos, que
está prestes a entrar em vigor, após sete
anos de debates. A lei determinará o
papel de consumidores, varejo e indús-
trias na destinação final dos produtos.

Luciana Pellegrino enfatiza ainda que
a concepção da embalagem considera
qualidade (para assegurar a conserva-
ção do produto e a segurança no trans-
porte), redução de eventual desperdício
e otimização - tamanho e formato de-
vem permitir o acondicionarnento da
quantidade máxima possível, sem dei-
xar vazios desnecessários: "Algumas
embalagens, como as de salgadinhos,
exigem até 10% de espaço vazio, para
que o conteúdo não se danifique no
transporte", diz, lembrando
também que o processo de
preencher embalagens de ali-
mentos em pó, que entram
misturados com ar, evoluiu:
"O sistema empregado nos
produtos da marca Toddy já
permite que praticamente todo
o invólucro seja ocupado".

Cada componente da emba-
lagem moderna também leva
a simbologia internacional

para os vários tipos de plásticos e pa-
pel, que facilita a separação e a recicla-
gem. "Não se propõe substituir mate-
riais, como o plástico, mas estender ao
máximo seu ciclo de vida", diz a direto-
ra da Abre. A entidade está lançando
uma cartilha para estimular o consumi-
dor a identificar e separar os materiais.
"É preciso esclarecer também que os
biomateriais, extraídos de fontes renová-
veis, ainda não receberam aprovação da
Anvisa para aplicação em alimentos, res-
ponsáveis por cerca de 40% do consu-
mo de embalagens."

Contudo, o grande gargalo do eco-
design, especialmente no Brasil, está no
setor automobilístico, até por causa de
seu gigantismo e sua importância eco-
nômica. "A cadeia automotiva continua
sendo a principal indústria no século
21", explica Sérgio Casa Nova, coorde-
nador dos cursos de design industrial,
gráfico e de produto do Centro Univer-
sitário Belas Artes de São Paulo.

Os veículos evoluíram bastante nos
últimos 20 anos. Passaram a incorporar
motores mais eficientes (e agora com ca-
pacidade para operar com vários tipos
de combustível), peças de plástico reci-
cláveis, que reduziram significativamen-
te seu peso, componentes feitos a partir
de fibras longas naturais biodegradáveis
(que substituíram a fibra de vidro) ou to-
talmente confeccionados com PET reci-
clado, como carpetes e revestimentos.

Apesar de alguns modelos estarem
perto de se tornar totalmente
recicláveis, ainda não há estru-
tura para tanto, apenas inicia-
tivas isoladas em todo o mun-
do. O principal problema, po-
rém, continua sendo o do con-
sumo, na opinião de Casa
Nova: "Os veículos ainda são
máquinas burras, pois preci-
sam de muito mais energia
para transportar a si próprios
do que aos passageiros".
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