or que nosso sistema industrial
não se comporta como um ecossistema, onde o resíduo de uma
espécie pode ser recurso para
outra, reduzindo o uso de matérias-primas e poluição e economizando com o tratamento de resíduos?"
O questionamento foi feito em artigo intitulado Strategies for Manufacturing, publicado em
1989, na Scientific American, por Robert Frosch e
Nicholas E. Gallopoulos.

atividades econômicas em equilíbrio com os
ecossistemas-do planeta.
Os ecologistas industriais são uma espécie
de ativistas intelectuais do século 21. Com sua
visão sistêmica, o que querem é transformar os
processos produtivos, fazendo com que os seres humanos passem a produzir bens e serviços por meio de um sistema sustentável que
aumenta a oferta de recursos dos quais dependem. Em outras palavras: gerando um impacto
positivo no ambiente.

Os dois autores foram responsáveis pela popularização da Ecologia Industrial, disciplina que
combina elementos das Ciências Naturais, Sociais
e Engenharia com vistas a pensar e implantar

Cada dia mais c o m u m entre empresas, a
Análise do Ciclo de Vida é a principal ferramenta desses profissionais. Isso porque ela possibilita uma visão abrangente sobre o conjunto dos

impactos socioambientais gerados em um processo produtivo e na deposição de determinado produto.
Os avanços registrados nesse campo de conhecimento contemporâneo, somados aos do
movimento de consumo responsável, ajudam a
compreender a tendência emergente de transparência radical. Este termo, apresentado pelo
psicólogo Daniel Goleman, em seu livro Inteligência Ecológica, define uma pressão crescente
por parte de consumidores, investidores, agências reguladoras e ONGs para que as empresas
revelem e comuniquem os impactos ocultos em
todos os elos da cadeia produtiva de um produto ou serviço.
Em artigo publicado no jornal japonês Nikkei
Ecology, Bennett Cohen, pesquisadora do Rocky
Mountain Institute, cita o exemplo do Walmart,
que, em 2009, formou um consórcio com a Universidade Estadual do Arizona e do Arkansas
(leia mais na pág. 76). Em cooperação com forne-.
cedores e varejistas, eles desenvolvem um banco
de dados global com informações sobre o ciclo
de vida dos produtos. A ideia do maior varejista
do planeta é tornar essa ferramenta disponível
para todas as pessoas.
Goleman descreve a iniciativa como "o desencadeamento de um terremoto ecológico",
cujos tremores — obviamente — serão sentidos e comemorados em todos os seus graus
Richter pelos atentos ecologistas industriais. Segundo Bennet, um movimento como este do
Walmart, ao exigir de mais de cem mil fornecedores que revelem os impactos de seus produtos
Cada dia mais, a resposta parece ser sim. Segundo o relatório State of Green Business 2010, a tecnologia pode fazer a diferença, encurtando a
distância entre o consumidor e a informação estratégica. Novas plataformas virtuais já permitem que ele realize escolhas mais inteligentes e
conscientes, muitas nascidas de redes sociais, de
uma nova geração de blogs, widgets, websites e
aplicativos disponíveis, como GoodGuide.com e
HealthyStuff.org.
Ainda de acordo com esse estudo, informações detalhadas sobre empresas e produtos
também começam a ser cada vez mais divulgadas por organizações da sociedade civil, jornais,
revistas e TVs. A idéia é que o consumidor possa ter acesso à informação para fazer uma escolha consciente na hora da compra, sem ter de se
tornar um especialista em ecologia industrial.

práticas menos responsáveis. Setores como os de
cosméticos, cuidados pessoais e alimentos enfrentam baixos níveis de confiança. Apenas um
entre três consumidores norte-americanos e europeus acha, por exemplo, que essas indústrias
tratam com o devido cuidado ético o patrimônio
natural das florestas.
O documento alerta para o fato de que as
empresas de cosméticos e alimentos estarão sob
análise, devendo se preparar para uma avaliação
aprofundada das suas práticas de exploração dos
ativos da natureza. Apenas 21 entre as 100 maiores companhias de cosméticos, por exemplo, reportam informações referentes à biodiversidade.
Esse índice também é baixo para as empresas de
produtos naturais e orgânicos do setor. Em tempos de transparência radical, a vigilância e a cobrança vão crescer, representando uma espécie
de nova demanda.

O QUE DIZEM
AS EMPRESAS
Primeira entre as tendências mais citadas pelas empresas ouvidas por Idéia Sustentável, a
transparência radical ocupa posição de destaque no radar dos gestores de sustentabilidade.
Com a cobrança crescente da sociedade por informações claras que revelem de fato se as companhias consideram questões socioambientais
em sua gestão, práticas como a do greenwashing
(ver Dossiê Verde nesta edição) t e n d e m a ser
cada vez mais percebidas e menos toleradas
pelos consumidores.
No esforço de atender às demandas por mais
informações — e apesar de no Brasil o movimento estar ainda em estágio preliminar — algumas
companhias líderes começam a mudar padrões
de gestão e comunicação. "Essa tendência é

da pressão dos públicos interessados por dados,
indicadores e processos socioambientais auditados externamente", completa Luciana Alvarez,
gerente de Comunicação Externa e Responsabilidade Social da AES Brasil. "A partir do momento que houve uma conscientização, uma série de
oportunidades de transformação começaram a
surgir e várias empresas se reposicionaram no
mercado. O processo de transparência é uma
"provocação", um compartilhamento de preocupações na busca de uma solução conjunta" avalia Linda Murasawa, superintendente de Desenvolvimento Sustentável do Santander.

Fonte: Idéia Socioambiental, São Paulo, n. 21, p. 18-21, set. 2010.

