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{Com reportagem de Cristina Cassiano e edição de Stefan Ligocki} 

No rótulo de um produto exposto na 

gôndola do supermercado, você já 

deve ter visto essa expressão: pro-

duto sustentável. Já faz algum tempo que 

as empresas investem na preocupação 

com a sustentabilidade ambiental como 

diferencial competitivo. São muitas as 

companhias que criaram - ou garantem 

ter criado - algum tipo de produto, 

serviço ou processo de baixo impacto 

ambiental e estão faturando com isso, 

seja em fortalecimento de marca ou em 

rentabilidade. No entanto, em meio à 

crescente consolidação do apelo verde das 

empresas, um conceito começa a ganhar 

força e está levando essa tendência de 

aposta na sustentabilidade a um outro 

nível: o ecodesign. 

Segundo o conceito, para que um 

produto seja considerado "ecoplanejado" 

deve ser projetado para que proporcione 

ganho ao meio ambiente antes, durante 

e depois de ser consumido. "O ecodesign 

tem uma abordagem pró-ativa, busca 

minimizar os impactos ambientais antes 

que eles aconteçam, ou seja, ainda no 

projeto do produto. Atua na prevenção do 

impacto'', sintetiza Daniela Pigosso, pes-

quisadora de ecodesign da Universidade 

de São Paulo (USP). Diretor do Centro de 

Excelência em Inovação e Liderança de 

Cambridge (EUA) e autor do conceito 

de greenovation, Hitendra Patel diz que 

nos Estados Unidos, no Japão e na Euro-

pa, o ecodesign já é reconhecido pelas 

empresas como forte diferencial de valor 

corporativo. "Em função da crescente 

tendência das empresas de caminharem 

em direção à sustentabilidade, ao verde, 

a ideia de que não devemos pensar sobre 

a concepção de produtos e serviços ape-

nas do berço ao túmulo, mas do berço 

ao berço, é uma vantagem competitiva, 

com certeza'', argumenta Patel, que tam-

bém é colunista de AMANHÃ. Entre as 

companhias que já investem em produtos 

calcados no conceito em nível global, Patel 

cita a Toyota, com seus veículos ambien-

talmente eficientes - como o Prius a 

Patagônia, com suas roupas altamente 

recicláveis feitas de matérias-primas orgâ-

nicas, e a Cisco, que desenvolve sistemas 

inteligentes com menor gasto de energia. 

Apesar de ser um conceito em cres-

cente difusão no mundo, o ecodesign 

ainda é pouco conhecido no país. A boa 

notícia para as empresas brasileiras é que 

várias já vêm desenvolvendo produtos 

dentro da lógica do ecodesign, ainda que 

não conheçam o termo - na produção 

dessa reportagem, alguns executivos de 

companhias consultados por AMANHA 

ainda não tinham ouvido falar de eco-

design, mas entendiam estar criando 

produtos ecoplanejados. O desafio dessas 

empresas agora é exatamente dar visibili-

dade aos produtos, serviços e processos 

sustentáveis desenvolvidos dentro do 

conceito. "Quando aliado ao marketing 

verde, que comunica efetivamente os 

ganhos obtidos com a aplicação do eco-

design, o conceito pode trazer grandes 

benefícios e alta competitividade para 

as empresas" sintetiza a pesquisadora 

Daniela Pigosso. Um estudo divulgado 

recentemente sugere que vale a pena 

investir em idéias sustentáveis. De acordo 

com a pesquisa ImagePower Green Brands 

2011, que consultou 9 mil pessoas em 

oito países (1,1 mil delas no Brasil), 77% 

dos consumidores brasileiros estão mais 

atentos aos problemas ambientais do que 

aos econômicos e 48% estão dispostos a 

gastar mais em produtos sustentáveis. 

Algumas empresas brasileiras já 

desenvolvem produtos ecoplanejados e 

vêm ganhando com essa aposta. É o caso 
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da Goóc Eco Sandals, de São Paulo. Desde 
2004, a empresa utiliza pneus descartados 
para criar sandálias 100% recicláveis. Hoje, 
é referência em ecodesign no Brasil - neste 
ano, venceu o Greenbest, prêmio para 
iniciativas sustentáveis, na categoria moda. 

O diretor da Goóc, Thai Quang 
Nghiã, projeta crescimento de 25% ao ano 
até 2014, com uma expectativa de produ-
ção mínima de 600 mil pares de sandálias 
por mês em sua nova unidade fabril, em 
Brotas (SP), inaugurada em 2010. "Quere-
mos posicionar a Goóc como uma empre-
sa que nasceu com a proposta de ecodesign 
da concepção ao posicionamento do 
produto, que não é só ambientalmente 
sustentável. Com essa sandália, queremos 
incentivar a caminhada, um estilo de vida 
mais simples, com menos consumismo" 

explica Nghiã, um refugiado vietnamita 
que veio parar no Brasil aos 21 anos, em 
1979, e de lá para cá produziu calçados e 
bolsas artesanais até conseguir viabilizar 
seu negócio no início dos anos 2000, em 
parceria com a ONG Endeavor, que auxi-
lia empreendedores. Além de recolher as 
sandálias usadas por seus consumidores 
- e transformá-las em novos calçados a 
Goóc tem enorme potencial de matéria-
-prima à disposição. Segundo a Associação 
Nacional da Indústria de Pneumáticos, o 
Brasil produz mais de 45 milhões de pneus 
por ano. No mesmo período, outros 30 
milhões são descartados. 

A Greca Asfaltos, do Paraná, também 
aproveita esse farto material para pôr em 
prática os princípios do ecodesign. A com-
panhia desenvolveu o ecoflex, um asfalto 

ecológico que utiliza pneus descartados 
na produção de um pavimento que dura 
cinco vezes mais do que o asfalto comum, 
reduzindo, portanto, os impactos ambien-
tais durante o consumo do produto. Nas 
primeiras versões, desenvolvidas há dez 
anos para uso em trechos experimentais, 
o asfalto ecológico não seria um case ade-
quado ao conceito de ecodesign, admite o 
engenheiro Wander Omena, gerente de 
pesquisa e desenvolvimento da Greca. Entre 
a primeira geração do Ecoflex, de 2003, e a 
atual - a terceira -, o produto sofreu várias 
inovações. "Com a nova geração, conse-
guimos chegar a um produto que precisa 
de menores temperaturas na produção e, 
portanto, lança muito menos carbono na 
atmosfera do que o asfalto convencional'', 
esclarece. Conforme Omena, o produto se 
encaixa no conceito de ecodesign também 
pela possibilidade de reciclagem, ainda que 
essa fase fique por conta do cliente. "Esse 
asfalto pode ser completamente reciclável, 
já que pode ser raspado e misturado a um 
pavimento mais novo'', explica o engenheiro. 

A concessionária de rodovias CCR 
Rodonorte optou pela reciclagem total do 
asfalto produzido pela Greca e se tornou 
uma das empresas que mais utilizam a 
técnica na América Latina. Nos mais de 
300 quilômetros operados pela empresa no 
Paraná, praticamente todos os trechos já fo-
ram reconstruídos com o ecoflex. Até hoje, 
a concessionária utilizou a borracha extraída 
de quase 1 milhão de pneus descartados. O 
gestor de engenharia da CCR RodoNorte, 
Fernando Levy, enumera uma série de 
vantagens do ecoflex: diminui o ruído da 
viagem, aumenta a segurança na rodagem 
e proporciona a redução da formação de 
poças em dias de chuva, entre outras. "O 
ecoflex resiste a extremos de temperatura, 
porque toma para ele as propriedades dos 
aditivos e polímeros da borracha, que dão 
durabilidade ao pneu. Essas propriedades 
enriquecem o asfalto'', ressalta. "Mas o be-
nefício ecológico é o melhor de tudo, sem 
duvidai' avalia. 
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Verde e ecoplanejado 
Uma garrafa pet comum não pode 

ser considerada um produto ecologi-
camente planejado, já que é produzida 
com derivados de petróleo, nocivos ao 
meio ambiente. Mas ao desenvolver o 
seu "plástico verde" a Braskem tornou a 
garrafa pet fabricada com esse material 
um produto ecoplanejado - nos Estados 
Unidos, a Coca-Cola já vende suco em 
embalagens feitas com o material desen-
volvido pela Braskem. 

O polietileno verde, feito a partir de 
matéria-prima renovável - o etanol pro-
veniente da cana-de-açúcar - é resultado 
de um investimento de US$ 5 bilhões da 
Braskem apenas em pesquisa. Segundo 
o gerente de relações institucionais da 

empresa, João Freire, o plástico verde 
captura 2,5 toneladas de carbono da at-
mosfera para cada tonelada de polietileno 
produzido, contribuindo para a redução 
do efeito estufa. Até então, todos os polie-
tilenos eram gerados a partir do petróleo, 
como a nafta e o gás natural. 

O enorme potencial de mercado 
identificado pela Braskem fez com que 
a empresa investisse R$ 500 milhões em 
uma planta em Triunfo (RS), especial-
mente para produzir o plástico verde. A 
companhia fechou contratos com em-
presas como Procter & Gamble, Natura, 
Estrela e Johnson & Johnson, entre outras. 
"O mercado do plástico verde é promissor. 
A demanda por esse produto pode chegar 
a 2 milhões de toneladas por ano, nos pró-

ximos dez anos, o que deve dar impulso 
aos projetos de fabricação de resinas com 
cana-de-açúcar" explica Freire. 

Por acreditar que a demanda pelo 
produto é até três vezes maior do que sua 
capacidade de produção, a Braskem pla-
neja a instalação de uma nova planta nos 
próximos anos. "O motivo principal que 
leva nossos clientes a optar pelo plástico 
verde na sua produção é, com certeza, o 
comprometimento com um futuro mais 
ecossustentável para o planeta" analisa 
Freire, acrescentando que, ao optarem 
pelo plástico de etanol, as empresas aten-
didas pela Braskem acabam agregando o 
"verde" à sua imagem. 

Um dos clientes da Braskem que 
acreditam no ecodesign é a multinacional 
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sueca Tetra Pak. A companhia fechou um 
acordo com a Braskem que é qualificado 
pelo vice-presidente de estratégia de ne-
gócios da multinacional, Eduardo Eisler, 
como "um marco na trajetória da Tetra 
Pak rumo à sustentabilidade" A empresa 
será pioneira mundial entre os fabricantes 
de embalagens cartonadas para alimentos 
líquidos na utilização do polietileno verde. 

A Tetra Pak vem planejando todas as 
fases do seu processo de produção visan-
do à minimização do impacto ambiental. 
Eisler sustenta que todo papel usado na 
fabricação das embalagens da Tetra Pak 
no país é proveniente de florestas certifi-

cadas de acordo com princípios de ma-
nejo florestal responsável. O maquínário 
da Tetra Pak segue o conceito de design 
for environment, o que gera economia 
de recursos como água e energia elétri-
ca, reduzindo o impacto ambiental. "A 
sustentabilidade está no nosso DNA. 
Investimos R$ 10 milhões por ano em 
campanhas educativas e projetos socio-
ambientais de reciclagem" informa Eisler. 

Visão de sustentabilidade 
Embora a preocupação com a susten-

tabilidade venha ingressando na pauta das 
empresas, ainda é preciso avançar muito, 

sobretudo no que se refere a produtos eco-
planejados. A consultora de ecodesign Ber-
nadete Brandão ainda identifica resistência 
das companhias em fazer investimentos 
para redução dos impactos ambientais. 
"Há dois tipos de ações, a que preserva e a 
que compensa. Muitas empresas estão se 
especializando em ações compensatórias, 
como o resgate de carbono, que é aceito 
na Bolsa de Valores (Bovespa). Mas o 
estrago já está feito. Resgate de carbono 
é obrigação, não é sustentabilidade" 
analisa Bernardete. Para ela, as empresas 
precisam repensar produtos e processos 
de forma a mitigar as agressões ao meio 
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ambiente. "É fundamental mudar, ter 
criatividade, inovar, para proporcionar 
ganhos ambientais',' salienta. 

A AST Facilities, de Porto Alegre, 
decidiu seguir esse caminho. Quando 
foi criada, há 13 anos, era uma agência 
de empregos. Ao ingressar no setor de 
higienização corporativa, em setembro de 
2009, investiu na criação de um sistema 
de limpeza com foco na sustentabilida-
de. Para reduzir as agressões ao meio 
ambiente e aos próprios colaboradores, 
desenvolveu um produto de limpeza 
ecoplanejado, do conteúdo à embalagem. 
O BrilhAST utiliza em sua fórmula com-

ponentes naturais como óleo de babaçu e 
um solvente natural extraído da casca de 
laranja, que amplia a capacidade de lim-
peza do produto. O vasilhame de plástico 
que acomoda o BrilhAST conta com uma 
válvula especial, importada da Alemanha, 
que permite o melhor controle do jato 
de spray e, por conseqüência, a redução 
do impacto ambiental. "Em casa, usamos 
até dez produtos diferentes para limpeza, 
entre desinfetantes e desengordurantes. 
O BrilhAST faz tudo isso sozinho e é 
completamente biodegradável. Temos 
um laudo da Anvisa, comprovando que 
o produto desaparece da natureza em 

até 28 dias'', inflama-se o diretor da AST 
Facilities, Flávio dos Santos. 

Ecodesign x greenwashing 
Se o conceito de ecodesign ainda 

é pouco conhecido no Brasil, como 
identificar um produto ecoplanejado? 
Como dizer se um produto realmente 
cabe no conceito de ecodesign? No país, 
não há quem forneça um certificado de 
identificação de produtos ecoplanejados. 
Na vanguarda, a comunidade acadêmi-
ca trabalha para criar um selo ou uma 
identificação institucional. Doutor em 
Inovação Tecnológica e Sustentabilidade 
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pela Universidade Federal Tecnológica 
do Paraná (UTFPR), Eloy Casagrande Jr. 
explica que já existe uma ferramenta teó-
rica - a Análise de Ciclo de Vida (ACV) 
- que examina todo o ciclo do produto, 
passando pelas etapas de produção, dis-
tribuição, utilização e destino final. Ele 
chama a atenção para o risco de que, com 
a popularização do ecodesign, surja uma 
nova onda de greenwashingde produtos, 
a exemplo do que já ocorre com marcas 
que se apresentam como sustentáveis, 
mas que na verdade não o são - apenas 
sofrem uma espécie de "lavagem verde" 
para parecerem menos agressivas ao meio 
ambiente. "É preciso separar as empresas 
sérias daquelas que usam abusivamente 
termos como 'sustentável,' écoplanejado' 
e 'amigo do meio ambiente' para evitar 
que o consumidor seja enganado" alerta 
Casagrande. Ele está convicto de que é 
preciso criar sistemas de avaliação desses 
produtos, "selos verdes" que possam ser 
emitidos por instituições isentas, como 
ocorre nos Estados Unidos, no Canadá, 
no Japão e em países da Europa. 

Para preencher essa lacuna, a pes-
quisadora Daniela Pigosso, da USP, está 
desenvolvendo o Modelo de Maturidade 
em Ecodesign (EcoM2) que engloba, 
entre outras coisas, a realização de um 
diagnóstico da situação atual das em-
presas quanto à aplicação das melhores 
práticas do ecodesign. Como resultado, 
é elaborado um radar que indica o perfil 

de maturidade das empresas, com uma 
indicação das práticas que são aplicadas. 
A partir daí, o modelo propõe um road-
map para a implementação do ecodesign. 
"Estamos estudando a criação de um selo 
de ecodesign baseada no EcoM2" adianta. 
De acordo com Daniela, o EcoM2 já foi 
validado por alguns especialistas interna-
cionais de ecodesign. Algumas empresas 
brasileiras dos setores de bens de con-
sumo e de capital já teriam manifestado 
interesse em obter esse selo. 

Riscos ao ecodesign 
Falar em ecodesign é tratar também 

de logística reversa. Os dois conceitos 
consideram o ciclo de vida de um produto 
como algo fundamental a ser pensado. 
A logística reversa, que prega o retorno 
de um produto à sua origem para ser 
reciclado ou reaproveitado, é a etapa 
final do ciclo proposto pelo ecodesign. 
Nesse contexto, como imaginar um fu-
turo seguro para o ecodesign se ainda há 
setores da indústria que, além de gerar alto 
impacto ambiental, tradicionalmente têm 
dificuldade de praticar a logística reversa? 
A pergunta vale especialmente para a 
indústria de eletroeletrônicos, que produz 
enorme quantidade de equipamentos 
cuja destinação é incerta após o consumo. 

Diretor da Logam do Brasil, empre-
sa especializada em logística reversa, 
Gelson Araújo diz que a nova Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
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recém-implantada no país, contempla o 
ecodesign ao sugerir que o ciclo de vida 
de qualquer produto é responsabilidade 
do poder público, do setor empresarial 
e até da sociedade. Araújo sustenta que 
a PNRS traz avanços ao incluir novos 
produtos na lista dos que devem ser 
recolhidos pelas empresas após o uso. 
Entre eles estão lâmpadas fluorescentes, 
geladeiras e outros eletromésticos, além 
de computadores. 

Otimista em relação ao futuro do 
ecodesign, Araújo afirma que, mais do 
que uma obrigação para as empresas, 
a logística reversa se transformou em 
um negócio em franca expansão. "Os 
novos computadores já usam materiais 
bem menos nocivos. De qualquer forma, 
hoje quase todos os componentes de um 
computador podem ser reciclados e há 
várias empresas, no Brasil e no mundo, 
interessadas nesse lixo eletrônico. Esse 
mercado vai ajudar a consolidar a idéia 
de pensar o ciclo de vida dos produtos, 
estimulando o ecodesign" aponta Araújo. 

Out ros especialistas acreditam 
que há riscos para a consolidação do 

ecodesign se não houver uma mudança 
de mentalidade do poder público, das 
empresas e dos consumdiores. Ely José 
de Mattos, pesquisador na área de desen-
volvimento sustentável e professor de 
Economia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 
entende que, para almejar um baixo 
impacto ambiental em todo o ciclo de 
vida de um produto, é preciso avaliar 
também qual é a matriz energética usada 
nas fases de produção e reciclagem. "O 
ecodesign é um conceito muito saudável, 
mas não sei dizer até onde consegue ir. 
Toda vez que um produto é desenvolvido 
ou reciclado, gera energia. Por mais eco-
planejado que seja um produto, por mais 
logística reversa que haja, esse produto 
causa um impacto ao meio ambiente. 
Resta saber qual é o tipo de energia que 
está sendo usada nesse ciclo'', questiona. 

Na ótica de Mattos, aperfeiçoar a 
matriz energética, investindo em ener-
gias mais limpas - como a eólica -, é 
uma forma de tornar um produto ainda 
mais ecoplanejado. Ele também chama a 
atenção para a necessidade de a sociedade 

apostar em um consumo sustentável. 
"Temos de consumir menos e de forma 
melhor. Caso contrário, não há ecodesign 
que possa prosperar'', alerta. 

Especialista em inovação, Hitendra 
Patel acredita que as práticas de eco-
design vão tornar os produtos cada vez 
mais inteligentes, eficientes e compostos 
por matérias-primas mais sustentáveis. 
No entanto, sustenta Patel, é preciso 
pensar na "base da pirâmide''. "Temos de 
garantir que os consumidores, nos países 
em desenvolvimento, possam ter acesso 
a produtos ambientalmente sustentáveis 
e alterar seu comportamento para que 
o impacto sobre o meio ambiente seja 
reduzido'', propõe. Ou seja, não basta 
que as empresas desenvolvam produtos 
ecoplanejados se o consumidor não 
souber usá-los de forma que gere menos 
impacto ambiental e, principalmente, 
descartá-los - ou reciclá-los - de maneira 
correta. Também é responsabilidade do 
consumidor tornar verdadeiro o selo 
"sustentável" ou "ecoplanejado" presente 
no rótulo de cada produto exposto na 
gôndola do supermercado. • 
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Text Box
Fonte: Amanhã, Porto Alegre, ano 25, n. 276, p. 34-41, jul. 2011.




