


eremy Faludi é um tipo que não passa despercebido. Alto, corpulento, com 
longos cabelos pretos soltos ou amarrados num prosaico rabo de cavalo, o con

sultor e professor de design da Universidade de Stanford chama a atenção tam
bém por suas posições firmes em relação à sustentabilidade. Faludi diz que todo 
empreendimento pode ser "verde", desde um restaurante de luxo até uma cadeia 
de fast-food. Basta analisar em detalhes o ciclo de produção da empresa, enten
der seus reais impactos e, a partir daí, abusar da criatividade para gerar um novo 
modelo de negócio. O problema, diz, é que boa parte das empresas ainda pratica o 
greenwashing, a atitude de fachada, na qual a preocupação maior é com marketing 
e não com ações práticas e transformadoras. Para Faludi, as empresas precisam 
ser mais honestas. Isso quer dizer escancarar sem medo os fatos sobre a compa
nhia e seus produtos. Faludi dedica-se à criação de escolas e escritórios verdes, 
por meio do Project Frog, construtora de edifícios inteligentes e sustentáveis com 
sede na Califórnia. Ainda arruma tempo para outra grande paixão, a fotografia. 

O que é hoje um negócio sus-
tentável?_Tudo começou com a 

responsabilidade social corporativa, 
quando as empresas passaram a se 
preocupar em dar um tratamento 
mais justo a seus funcionários. O 
conceito expandiu-se e acabou por 
incluir a responsabilidade ambien
tal. Isso fez com que o tema da sus
tentabilidade fosse colocado no lu
gar errado dentro das organizações 
- nos departamentos de marketing 
ou ligado aos acionistas, e não nas 
áreas de design e desenvolvimento 
estratégico. A boa notícia é que isso 
começou a mudar. A sustentabili
dade está mais integrada às decisões 
de negócio, o que é importante para 
formar coalisões em torno de um 
mesmo propósito. Quanto mais edu
cados e motivados forem os funcio
nários, mais eficiente será a estraté
gia de sustentabilidade da empresa. 

Todo negócio pode se tornar 
sus ten táve l? Em quais á reas 

é mais fácil fazer isso?_Qualquer 
negócio pode se tornar sustentável. É 

claro que é mais fácil para um restau
rante luxuoso ser verde do que para 
uma cadeia de fast-food, pois o custo 
dos ingredientes orgânicos será uma 
porcentagem pequena do custo total 
desse empreendimento. Mas são jus
tamente os negócios mais difíceis de 
mudar também os mais importantes, 
porque participam de uma teia mui
to maior. Uma empresa de fast-food 
compra 100 vezes mais do que um 
restaurante. Então, ainda que eles 
façam uma melhora de 10% no negó
cio, o impacto direto disso será bem 
maior. Embora os obstáculos sejam 
diferentes para cada setor, os mais co
muns são: falta de políticas de incen
tivo, de interesses dos consumidores 
e a necessidade de um novo modelo 
de negócios. Tudo isso pode ser supe
rado, mas é preciso ter criatividade. 

Qual o papel da l iderança da 
empresa nesse processo?_É 

muito difícil fazer mudanças rumo 
à sustentabilidade sem o apoio de 
um alto executivo. Mas é preciso 
ter um envolvimento de todos os 

níveis. Tanto as pessoas nas trin
cheiras, que implementam novos 
designs e pol í t icas , precisam ser 
motivadas e educadas sobre a sus
tentabilidade, quanto a gerência 
média, que decide como as pessoas 
devem usar seu tempo no trabalho. 

O que torna um produto sus-
tentável?_Esse conceito é va

riável. Para uma lâmpada, o que im
porta é sua eficiência energética. No 
caso de uma cadeira de escritório, por 
exemplo, o que importa é a vida útil, 
os materiais usados e a possibilidade 
de reciclá-la. Para uma lanchonete, a 
questão é escolher os ingredientes sem 
pesticidas e fertilizantes. O ideal para 
determinar quais são os principais 
impactos de um produto é analisar 
todo o seu ciclo de vida e de produção. 

A p r e o c u p a ç ã o com o meio 
ambiente já influencia o com

portamento do consumidor?_Esse 
comportamento ainda é sem foco e 
sem instrução. A maioria das pessoas 
não sabe quais as questões mais im
portantes para um determinado tipo 
de produto e, mesmo quando sabem, 
geralmente não conseguem tomar 
uma decisão fundamentada, porque 
não têm a informação de que preci
sam para isso. Ao escolher entre dois 
celulares, como você sabe qual usa 
menos energia, qual contém menos 
toxinas? Não se sabe. Mas um rótulo 
mais detalhado poderia nos dar essa 
informação e ajudaria o consumidor 
a decidir de forma mais inteligente. 

Tem crescido a busca por fon
tes de energias alternativas?_O 

preço do petróleo influenciou dire-



tamente essa busca. Na crise do pe
tróleo, na década de 70, houve uma 
corrida enorme por energia solar e 
eólica. Depois, o produto voltou a ser 
mais barato e solapou o uso dessas 
fontes. Agora, essas energias já es
tão ficando com preços menores. Ao 
mesmo tempo, o valor do petróleo 
não vai cair para sempre. Há alguns 
parques eólicos que já geram energia 
em grande escala por quase o mesmo 
preço da energia a carvão, historica
mente a fonte mais barata de todas. 

Q u a l o papel do des ign na 
sustentabilidade?_0 design, 

junto com o modelo de negócio, deter
mina todos os impactos ambientais de 
um produto e seu ciclo de vida. É algo 
extremamente importante. Todos os 
designers devem ter algum grau de 
conhecimento ambiental e metas de 
sustentabilidade para seus produtos. 

Como combater o greenwa-
shing e evitar que a sustenta

bilidade seja fruto do marketing e 
n ã o de p rá t i cas reais?_Para evitar 
o greenwashing é preciso ser honesto 
e expressivo. Ser honesto é mais do 
que não mentir - é dizer toda a ver
dade, de forma clara e com números. 
Não adianta fingir ser sustentável. 
Quantos quilos de C 0 2 esse produto 
emite? Quanto de resíduos sólidos 
ele produz? Colocar informações que 
façam sentido é uma maneira de 
dizer ao cliente o que realmente im
porta. Um fabricante de doces pode 
dizer que o produto não con tém 
gordura, mas o açúcar contido nele 
fará você engordar. Então, esse é o 
tipo de afirmação que não traz um 
dado relevante para o consumidor. 

Pa í ses como Ch ina , Í n d i a e 
Bras i l precisam manter um 

alto n í v e l de crescimento para 
d iminui r a desigualdade social e 
econômica. Como balancear essa 
necessidade com as preocupações 
ambientais?_Não é preciso escolher 
entre crescimento e sustentabili
dade. Alguns anos atrás, o homem 
mais rico da China era o fundador da 
Suntech Power, fabricante de painéis 
solares. Hoje, a mulher chinesa que 
mais enriqueceu por conta do próprio 
esforço é a dona da Nine Dragons Pa
per, empresa de reciclagem de papel. 

E n e r g i a s r e n o v á v e i s e 
emi s sões de carbono são 

temas já em pauta nas discussões 
atuais sobre sustentabi l idade. 
Quais as p róx imas tendências?_A 
água é o próximo grande tema, pois 
já é um problema em algumas partes 
do mundo. O Brasil tem menos razões 
para se preocupar com isso, mas não 
deixa de ser uma questão relevante. 
Outro ponto crucial é a biodiversida
de. Vivemos em um período reconhe
cido como a "sexta grande extinção" 
- a quinta foi quando morreram os 
dinossauros. Perdemos cerca de 30 
mil espécies por ano. Para resolver 
isso, é preciso não só atacar o proble
ma das mudanças climáticas, mas 
também parar de transformar áreas 
de florestas em fazendas, por exem
plo. É obrigatório que a agricultura 
seja mais eficiente. No passado, por 
meio da "revolução verde", provamos 
que é possível fazer isso. Agora te
mos de fazer um processo semelhan
te e de forma sustentável, sem o uso 
de combustíveis fósseis, pesticidas 
químicos e fertilizantes sintéticos. 
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