
Nem todos os produtos trazem
informações sobre seus impactos
ambientais na embalagem, e
aqueles que revelam esses dados
muitas vezes se expressam de
forma confusa e incerta. Será
que a mensagem correta está
chegando aos consumidores?

uai o primeiro passo que a sua
companhia deu quando começou
a cortar as emissões de carbono?

Adaptou o esquema de transporte e lo-
gística? Educou seus funcionários sobre
desperdício de energia? Procurou práti-
cas de construção sustentável? Ou con-
fiscou os feijões verdes importados da
cantina do escritório?

Esta ultima opção pode parecer ab-
surda, mas os clientes de supermercados
do Reino Unido têm sido surpreendidos,
desde 2007, com eco-rótulos nos produtos
importados. Quem poderia imaginar que
a importação de feijões para o Reino Uni-
do poderia ser uma das maiores ativida-
des emissoras de carbono dos ingleses?

No ano passado, quando a Tesco e
a Marks&Spencer começaram a rotu-
lar produtos agrícolas transportados por
aviões com um adesivo ilustrando uma
pequena aeronave, a mensagem parecia
clara: "este produto causa impacto am-
biental devido ao transporte aéreo para
o Reino Unido".

De qualquer forma, ao invés de simpli-
ficar o debate sobre as emissões de carbo-
no, os supermercados acabaram compli-
cando o assunto. Um porta-voz da Tesco
admitiu ao jornal britânico The Guardian,
no último mês de março, que "um adesivo
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de avião no produto não tem absoluta-
mente valor ambiental." Em sua defesa,
alegou a existência de estudos recentes
segundo os quais mercadorias locais cul-
tivadas em estufas aquecidas podem emi-
tir mais carbono que feijões transportados
por avião, pois o aquecimento das estufas
gasta muita energia.

O rótulo de transporte aéreo criou cer-
ta agitação na imprensa britânica assim
que as pessoas começaram a questionar
se existia um acordo de comércio justo
para apoiar os produtores pobres de fei-
jões verdes no Quênia e, ao mesmo tem-
po, combater as mudanças climáticas.

PADRÕES DUPLOS

As empresas conscientes das emissões
de carbono tendem a concentrar os pri-
meiros esforços na redução de suas maio-
res fontes de emissão, mesmo porque, ao
economizarem energia e recursos, tam-
bém economizam dinheiro.

Segundo John Arnold, gerente da Fair-
trade para novos produtos e desenvolvi-
mento de cadeias produtivas, os consumi-
dores estão escolhendo os focos errados
para exercer o seu ato de consumo cons-
ciente em relação às mudanças climáticas.
Para Arnold, de nada adianta os consumi-
dores se preocuparem com a pegada de
carbono dos feijões, se eles próprios con-
tinuam voando, dirigindo e queimando
combustíveis fósseis para aquecer suas ca-
sas. Este comportamento não representa
apenas uma hipocrisia, também não faz
sentido sob os pontos de vista ambien-
tal e financeiro.

"Os fazendeiros do Quênia provavel-
mente não têm carro e com certeza nun-
ca voaram para outros países", afirma
Arnold, Em sua opinião, as pessoas são le-
vadas a aceitar com naturalidade a absur-
da idéia de que apenas as atividades dos
outros emitem carbono. Nunca aceitam a
sua parte de responsabilidade. A título de



comparação, hoje cada indivíduo residen-
te no Reino Unido emite uma média de 11
toneladas de CO2 por ano, enquanto a mé-
dia africana não passa de uma tonelada
por pessoa. Uma grande diferença.

A ROTULAGEM ESTÁ CONDENADA?
Para surpresa geral, e contrariando ten-
dências, a Tesco e a Marks & Spencer ad-
mitiram que os controversos adesivos so-
bre transporte aéreo adicionados a novos
pacotes de produtos não produziram ne-
nhum impacto nas vendas. Isso significa
que os consumidores são mais espertos do
que supõem o especialista da Fairtrade, não
lêem os rótulos ou não os compreendem?

Possivelmente, o motivo esteja no úl-
timo ponto. Rotular a pegada de carbono,
prática sucessora dos rótulos de transpor-
te aéreo, surgiu sob pressão, com recla-
mações de que os consumidores não
entendiam as medidas de carbono nos
produtos. No ano passado, por exemplo,
a marca Boots rotulou uma série de sham-
poos com informações sobre emissões de
carbono. Segundo Richard Ellis, diretor de
responsabilidade social da Boots, a com-
panhia retirou essa informação das em-
balagens "porque os consumidores ale-
garam que eram confusas"

Os maiores emissores de carbono —
petróleo, vôos internacionais, eletrônicos
e energia doméstica — ainda serão rotu-
lados. Talvez o problema seja a falta de
comparação. Euan Murray, gerente de es-
tratégia da Carbon Trust, justifica a rotu-
lação de itens menores dizendo que, da
média de emissões pessoais de 11 tonela-
das de COj, sete toneladas são geradas a
partir das "emissões de fazer, usar e des-
cartar produtos e serviços que todos gos-
tamos". O resto decorre do aquecimento
doméstico e das viagens. Para Murray, o
esquema pioneiro de rotulagem de carbo-
no está evoluindo na direção de se tornar
mais útil para os consumidores.

Em resposta ao feedback dos clientes,
a Tesco agora está incluindo nas pegadas
de carbono dos produtos o ciclo de vida
completo de cada item até o seu descarte
(não consideradas apenas as embalagens
de shampoo da Boots). Esse fato tem, por
exemplo, aumentado dramaticamente a

pegada de carbono das lâmpadas da Tes-
co — uma unidade de 60W eqüivale a 34
kg por 1000 horas de uso, comparada aos
12 kg da unidade econômica CFL de 20W.
A Tesco também está transmitindo dicas
nos rótulos para os consumidores, com su-
gestões de como economizar carbono na
fase de uso, mesmo sem mencionar a eco-
nomia financeira proveniente da redução
do desperdício.

Ellis reconhece que os rótulos estão
ficando mais sensíveis. Em sua análise, a
empresa está satisfeita por ter contribuí-
do para o desenvolvimento do sistema e

aberto a rotulação dos produtos. Todo o
dinheiro e tempo investido pela Boots
nesse projeto acabou bem recompensa-
do pela economia de recursos na cadeia
produtiva. "Também fomos capazes de
aplicar em outras áreas o conhecimen-
to adquirido no processo de rotulagem
de carbono de todas as linhas de produ-
tos" afirma Ellis. Mesmo se os rótulos de
carbono fossem populares entre os clien-
tes — crê — seria praticamente impossível
identificar as milhares de mercadorias.

Segundo Murray, a falta de recursos
é um dos obstáculos ao avanço da rotu-
lagem. Há ainda um longo caminho até
a eco-rotulagem obrigatória de carbono
(a União Européia propôs a medida neste
ano). O gerente da Carbon Trust é contra
rótulos compulsórios que poderão con-
fundir as boas com as más companhias.

Prefere que as marcas líderes destaquem
suas boas intenções.

A rotulagem voluntária — acredita —
melhora a reputação da empresa e ofere-
ce benefícios de eficiência para a cadeia
produtiva. Companhias, como, por exem-
plo, a Morphy Richards, têm batido insis-
tentemente à porta do Carbon Trust, para
rotular os seus ferros, a despeito da recusa
da organização.

GRANDES EMISSÕES

"Não pensamos em rotular produtos como
petróleo, assim como as empresas dessa
indústria que ainda não se aproximaram
de nós", afirma Murray, notando que essa
informação já está disponível nas emis-
sões de CO2/g/km de um carro.

Para Ellis, rótulos de carbono em bens
brancos, carros e conveniências apenas
confundirão ainda mais as pessoas. O prin-
cipal problema éque as pessoas não enxer-
gam os benefícios financeiros de comprar
produtos com baixa emissão de carbono.

Os negócios — afirma — estão come-
çando a ver no carbono uma espécie de
moeda corrente, em grande medida por
causa do valorizado mercado de emissões
da União Européia e agora do próprio Rei-
no Unido, o Carbon Reduction Comm/r-
ment. Porém, os incentivos financeiros se
mostram confusos para os consumidores.
"Se dizemos que algo custa £100.000, as
pessoas entendem imediatamente o va-
lor disso. Ao passo que se dissermos que
algo emite 32 toneladas de carbono, elas
não saberão se isso é muito ou pouco."
Ainda assim — crê Ellis —, nos próximos 10
anos, os consumidores vão valorizar muito
essa informação. "Para o CEO do Wal-Mart,
o alarme foi o furacão Katrina. Para nós,
pode ser uma inundação"

Apesar dos entraves iniciais, a Carbon
Trust está insistindo na rotulação de car-
bono, com a promessa de espalhar cen-
tenas de produtos rotulados até 2009. A
Carbon Trust firmou uma parceria com o
Brítish StandardInstitute para disseminar
a metodologia da pegada de carbono para
diversos segmentos, de "holidays" à "crisp
packets" E também trabalha com a Tes-
co para monitorar o feedback dos clientes
nos últimos esforços para rotulagem, s*.
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