
GESTÃO sustentabilidade

A nova obsessão
Depois de calcular as
emissões de carbono,
agora as empresas
correm para rastrear
o uso de água em
seus produtos desde
a matéria-prima até
o consumidor final
SERENA CALEJON
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os últimos anos, a onda verde
transformou urna expressão
quase incompreensível em algo
corriqueiro dentro de muitas

empresas — a contagem de emissões de
carbono. É comum hoje encontrar exem-
plos de cálculos meticulosos de gases de
efeito estufa jogados na atmosfera até
mesmo em atividades cotidianas, como
viagens aéreas de executivos. Na busca
para reduzir o próprio impacto ambien-
tal, porém, já não basta diminuir (ou
mesmo neutralizar) essas emissões, A
nova obsessão das empresas é rastrear o
consumo de água envolvido na produção
de um bem. Como era de esperar em se

tratando desse mercado, a tendência vem
acompanhada de um conceito um tanto
obscuro: água virtual. A nova bandeira
dessa corrida sustentável foi levantada
para valer em abril pela Raisio. fabrican-
te de cereais finlandesa, com faturamen-
to de 500 milhões de euros em 2008. A
Raisio não apenas mediu o uso de água
para a produção da linha Elovena — dos
campos de aveia ao supermercado —
como também se tornou'a primeira com-
panhia no mundo a estampar em sua
embalagem o número de sua "pegada"
(jargão que no mundinho verde significa
o impacto ambiental de uma empresa).
Segundo a Raisio. para fabricar 100 gra-



mas de aveia em flocos são consumidos,
ao longo de toda a cadeia de produção.
101 litros de água. "Boa parte dos con-
sumidores ainda não entende o concei-
to", disse a EXAME Pasi Lahdctie. vice-
presidente de comércio de grãos da
Raisío. "No futuro, porém, será algo tão
compreendido como o carbono."

O movimento feito pela Raisio come-
ça a ser trilhado também por outras
grandes companhias em todo o mundo
(veja quadro}. A americana Levi Strauss
calculou que a fabricação de cada jeans
do tradicional modelo 50! consome
quase 2 000 litros de água. A Coca-Co-
ía estimou que a fabricação de uma lata
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de 300 mililitros do refrigerante exija
até 60 litros de água (quase 200 vezes o
volume de uma latinha). A rede de ca-
feterias Starbucks anunciou que conclui-
rá neste ano o primeiro rastreamento de
consumo de água por toda a empresa
— das lojas c escritórios até seus forne-
cedores de café. Todas seguem o con-
ceito criado em 2002 pelo holandês
Arjen Hoekstra, professor de gerencia-
mento de água da Universidade de
Twente. na Holanda. Do ponto de vista
ambiental, trata-se de um tema tão pre-
mente quanto o aquecimento global —
tanto para empresas quanto para gover-
nos. Segundo o mais recente relatório
do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Unep, na sigla em in-
glês), em pouco mais de 15 anos dois
terços da população mundial deverão
enfrentar escassez de água. "Não esta-

mos usando esse recurso de maneira
sustentável", afirma Hoekstra. "E ras-
trear a cadeia é o primeiro passo para
tornar esse consumo mais racional."

A PRIMEIRA DIFICULDADE da emprei-
tada é que, ao contrário das emissões de
carbono, não há modelos prontos dispo-
níveis para ser seguidos. Em dezembro,
uma rede mundial de ONGs, cientistas
e cerca de dez empresas criou a Water
Footprint Network para discutir pela pri-
meira vez uma metodologia única para
a avaliação da água virtual. As compa-
nhias que jã começaram a estimar a
quantidade do recurso utilizado nas ca-
deias de produção, portanto, criaram os
próprios métodos dentro de casa a partir
do ponto zero. No caso da Raisio, o pro-
cesso levou cerca de três meses e exigiu
uma equipe de seis funcionários de áreas
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distintas (entre fábrica e relacio-
namento com fornecedores),
além de um consultor externo,
que já havia ajudado a empresa
na determinação da pegada de
carbono. Trata-se de uma tarefa
complexa, sobretudo porque o
levantamento considera infor-
mações que estão fora da empresa. Par-
te do trabalho incluiu visitas a produtores
atrás de informações, como o tipo de
fertilizante usado na preparação do solo.
Por enquanto, a única medida prática
tomada pela companhia finlandesa foi
colocar a informação na embalagem dos
produtos. "O próximo passo é reduzir
nosso consumo", afirma Lãhdetie.

Eis aí uma etapa tão ou mais comple-
xa que o cálculo do rastro ambiental. Os
estudos da Levi Strauss, por exemplo,
mostraram que apenas 6% do consumo
de água estava associado aos processos
industriais da empresa. A maior parte
do recurso é consumida pela agricultu-
ra do algodão (49%) e pelo pós-consu-
mo (45%) nas lavagens das roupas,
"Percebemos que. para levar adiante o
compromisso com a susteníabílidade,
era preciso agir no ponto extremo da
cadeia, sobretudo com agricultores- e
não apenas no processo industrial, onde
estávamos focados até então", afirma
Colleen Kohísaat, gerente de sustenta-
bilidade da Levi Strauss. "O desafio é

Loja da que temos uma capacidade
Starbucks, menor de influenciar esses ex-
em Seattle: iremos do que temos de agir
rastreamento em nossas próprias opera-
completo ções." Na prática, a constata-
até o final cão levou a empresa a investir
deste ano em parcerias com ONGs como

a Better Cotton Initiative, que
atua na educação de agricultores do se-
tor algodoeiro, para adotai- técnicas com
menos impacto ambiental. A Coca-
Cola tomou a mesma decisão ao incen-
tivar métodos literalmente mais enxutos
de produção de beterraba e cana-de-
açúcar, usados como matéria-prima na
composição dos refrigerantes.

DIFERENTEMENTE DO QUE OCORRE
com as emissões de carbono, que podem
ser compensadas com a compra e a ven-
da de créditos, num mercado já estrutu-
rado, o sistema de compensação da pe-
gada de água ainda é nebuloso. Por isso,
muitas empresas estão criando EIS pró-
prias regras. Uma delas é a Pepsico. A
companhia iniciou um projeto em lavou-
ras de arroz da índia, no qual substitui
a tradicional irrigação por alagamento
por uma técnica capaz de reduzir 30%
do uso de água (o arroz é usado na fa-
bricação de alguns salgadinhos). Segun-
do a empresa, se estendesse a área de-
dicada ao novo sistema de plantio dos
atuais 400 hectares para 2 000 hectares.

a economia gerada seria capaz de com-
pensai' toda a água usada pelas três fá-
bricas da Pepsico na índia. "Uma mu-
dança pequena pode ter um impacto
enorme", diz Dan Bena. diretor de de-
senvolvimento sustentável da Pepsico.
Os especialistas, no entanto, são mais
céticos. "No caso da água. não há como
compensar os danos", afirma o profes-
sor Hoekstra. "A não ser que você repo-
nha água na mesma qualidade, quanti-
dade e exatamente no mesmo local, não
existe como neutralizar seu impacto."

Em alguns pontos do planeta, a falta
de água já é um problema concreto para
muitas empresas. Há dois anos, a fabri-
cante de cerveja sul-africana SABMiller
identificou que 30 de suas fábricas es-
tavam em regiões que corriam risco
iminente de falta de água. Uma das ope-
rações mais arriscadas era a da Tanzânia,
onde o uso excessivo das reservas sub-
terrâneas por indústrias locais estava
reduzindo a quantidade e piorando a
qualidade das fontes de água potável. A
saída foi iniciar um programa de reuti-
lização do recurso na unidade. Em no-
vembro, a cervejaria anunciou a meta de
cortar 25% de seu consumo de água em
todas as suas 139 fábricas até 2015. A
medida representará uma economia de
20 bilhões de litros de água por ano — e
pode determinar a própria perpetuação
de seu negócio.
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