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Novos conhecimentos estão mudando o cenário do ecologicamente correto e do 
"inteligentemente" sustentável. Indústrias brasileiras de placas para informática estão 
evitando o chumbo e o cádmio, substâncias barradas na Europa. Plantar mudinhas já não é o 
melhor gesto para salvar a natureza, mas preservar áreas remanescentes antes que o 
ecossistema se desequilibre. E já há associações premiando quem vende valendo- se de 
motivações ecológicas.  
 
Quinze anos atrás, acreditava-se que a queima total dos combustíveis fósseis resolvia a 
questão da poluição. Hoje se sabe que o CO2 resultante dessa queima é a principal causa do 
aquecimento global e a prioridade passou a ser a busca de energias limpas e renováveis, 
como a hidrelétrica, a eólica , a biomassa. "Para o mundo, trata-se de um novo sinalizador e 
um novo desafio, pois 80% da energia vêm do petróleo", diz Nelson Pereira dos Reis 
presidente da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) e diretor do 
Departamento de Meio Ambiente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.  
 
Para Reis, "é o conhecimento e as novas descobertas que estão fazendo a diferença" também 
na questão ambiental. No caso do Brasil, o país tem o privilégio de utilizar 47% de energia de 
fontes renováveis, contra uma média de 12% no mundo. O Brasil está fazendo sua parte, 
mas o aquecimento global - como diz o termo não obedece fronteira. 
 
No consumo da água, lembra o diretor da Fiesp, as indústrias estão "fechando" todos os 
sistemas com uso e reuso, utilizando o mínimo de "água nova" nos seus processos. Outras 
mudanças vêm ocorrendo com a reciclagem, especialmente de embalagens. Segundo Reis, a 
indústria da reciclagem já movimenta R$ 1 bilhão por ano no Brasil, e técnicas modernas 
estão permitindo, com autorização da Anvisa, que embalagens como as de PET sejam 
reutilizadas para embalar alimentos. No final do processo, boa parte do material que abarrota 
os lixões pode virar energia.  
 
Segundo Reis, um quilo de plástico contém o valor energético de um litro de diesel.  
 
Num território industrial onde exportar e importar são práticas cotidianas, pequenas e médias 
empresas preparam-se para enfrentar as regras exigidas pelo Primeiro Mundo. Cumprir o que 
prevê nossa legislação já não basta. Com essa proposta, a Fundação Certi, de Florianópolis, 
vem preparando pequenos e médios exportadores para atender à diretiva RoHS, sigla em 
inglês para Restrição de Certas Substâncias Perigosas, já implantada em países europeus. 
 
A diretiva RoHS proíbe que chumbo, cádmio, mercúrio, entre outras substâncias pesadas 
consideradas nocivas, sejam utilizadas na produção de materiais, especialmente placas para 
a indústria eletroeletrônica, disjuntores, etc. "Nosso foco é dar suporte de pessoal e 
laboratório às médias e pequenas empresas inovadoras com potencial de exportação", diz 
Gunther Pfeiffer, engenheiro mecânico e um dos diretores da Fundação Certi, onde está 
desde seu início, 25 anos atrás.  
 
"Oferecemos a essas empresas um ambiente de suporte no redesenho de um produto ou de 
um projeto que se deseja exportar. A empresa traz seu produto e encontra aqui laboratórios, 
especialistas e apoio para toda uma mudança no seu processo produtivo."  
 
Segundo Pfeiffer, a fundação fechou um ciclo de trabalho com 23 empresas com 15 produtos 
que tiveram toda a parte eletrônica redesenhada para exportação em conformidade com a 
diretiva RoHS. A Fundação Centro de Referência em Tecnologia Inovadoras tem parceria com 
a Universidade Federal de Santa Catarina em quase todas as suas atividades de inovação. 
 
Plantar mudas sempre foi visto como o gesto simbólico de recuperação ambiental e de 
contribuição para com a natureza ameaçada. O gesto continua tendo seu valor, mas há quem 
diga que já se tornou ultrapassado. "Hoje se sabe que antes de plantar mudas, é preciso 



proteger os remanescentes que ainda existem, porque uma vez destruídos ou deteriorados, 
talvez não se consiga mais recuperá-los, nem com mudas", diz Clóvis Borges, diretor 
executivo da ONG paranaense SPVS, Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem.  
 
Borges relata que ainda nos anos 80 a organização foi das primeiras a defender essa visão de 
conservação da natureza: pensar de forma "capitalista" na importância da preservação das 
matas.  
 
Uma das iniciativas da ONG, que é formada principalmente por biólogos, foi o "seguro verde" 
criado em parceria com o banco HSBC. Parte do dinheiro das apólices de seguro de casa ou 
automóvel vai para a SPVS, que repassa para as áreas protegidas. Segundo Borges, já são 
vinte áreas com mais de cem hectares cada, adotadas por investidores privados, só no 
Paraná. O Estado tem menos de 3% de sua área preservada.Das florestas de araucária 
restou menos de 0,5%.  
 
Ao proteger áreas remanescentes, devolve-se um valor agregado àquela área, desde o 
turismo à melhor qualidade de vida. A polinização das flores e árvores frutíferas, por 
exemplo, vem custando milhões de dólares ao Reino Unido que, na falta de abelhas, está 
fazendo a polinização manualmente. Na China, a polinização é feita com pauzinhos, depois 
que a derrubada das áreas remanescentes acabou com as abelhas. 
 
O mercado já assumiu a "bandeira verde" e até organiza concurso para premiar as empresas 
que "usam a sustentabilidade como instrumento de vendas". Esse é o critério de premiação 
do Top Ambiental, concurso que a ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing 
do Brasil, organiza desde 2003. O último deles teve a participação de 26 cases.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27e 28 jun. 2009, Negócios Sustentáveis, p. 
F4. 


