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A libanesa Zeina Al-Hajj tinha 7 meses quando a guerra
Tl-civil estourou no seu país, em 1976. Ela cresceu em Bei-
rute e teve uma infância comum, apesar dos bombardeios.
"O problema foi após a guerra, quando descobri o que signi-
fica a paz. Aí você enxerga a complexidade da vida e o quan-
to ela pode ser insegura", afirma Zeina. "Passei 17 anos sem
ter tido a chance de pensar no amanhã." Hoje, aos 34 anos,
formada em ciências políticas e em administração pública,
Zeina é uma das principais líderes globais do Greenpeace.
Está à frente de uma campanha mundial do grupo contra os
alimentos transgênicos. Também é quem comanda a campa-
nha e-waste, lançada em 2004 para conter o lixo eletrônico
gerado pelo descarte de celulares, computadores, TVs e toda
a parafernália eletrônica que vai parar nos lixões sem trata-
mento prévio. Segundo dados da ONU, pelo menos 20 mi-
lhões de toneladas de e-lixo são geradas por ano no mundo.

Diminuir esse volume é algo complexo, mas possí-
vel, especialmente se o trabalho começar já na produ-
ção. Zeina e sua equipe atuam para convencer os prin-
cipais fabricantes a criarem produtos sem substâncias
tóxicas, como cádmio, chumbo e mercúrio, e sem PVC.
Também exigem que essas companhias, a maioria multi-
nacional, lancem campanhas globais de coleta e reciclagem.

O prazo para que os fabricantes se comprometam publi-
camente com algum dos compromissos verdes listados há
cerca de quatro anos pelo Greenpeace vai até 2010. Até ago-
ra, 16 empresas assumiram algumas metas (veja quadro com
o ranking das mais verdes). A única das grandes que ignora a
iniciativa é a japonesa Nintendo. "A empresa nem responde
às nossas tentativas de contato", diz Zeina. O que acontecerá
se a Nintendo não mudar sua postura até o final de 2010?
"Nós sabemos ser muito criativos", diz Zeina, dando uma
risada ampla e espontânea, numa referência às ações do Gre-
enpeace, famoso no mundo por seus protestos inusitados.
Há um ano, restos de aparelhos da Philips foram colocados

em frente às subsidiá-
rias da empresa em vá-
rios países. O objetivo
era chamar a atenção
dos consumidores para
o fato de a Philips não
possuir um programa
global de reciclagem.

"No geral, as compa-
nhias estão dispostas a
discutir o assunto", diz
Zeina, que está há 12 anos
no Greenpeace, os pri-
meiros cinco no Líbano e
os outros sete na Holan-
da, sede do grupo. Um
exemplo que Zeina gosta
de citar é o da Apple. A
empresa achou uma bo-
bagem participar da cam-
panha. Alegava que seus
produtos já eram verdes.
Testes feitos pelo Gre-
enpeace mostraram que

a situação não era bem essa. O grupo lançou, então, a campa-
nha Green my Apple, em 2006, incentivando admiradores da
marca a pressionarem a empresa. "Não criticamos a Apple. Só
a desafiamos a ser líder em sustentabilidade, como é em inova-
ção e design", diz Zeina. A estratégia deu resultado. Em setem-
bro de 2008, Steve Jobs apresentou a nova linha de iPods feita
sem PVC, brominato e mercúrio. "A adesão da Apple à cam-
panha foi um divisor de águas, porque ela é formadora de opi-
nião", diz Zeina, que comprou seu último celular há três anos,
porque a tela do anterior quebrou. "Temos como princípio usar
os equipamentos até que eles literalmente apaguem", afirma.
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