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Por um jeans que gaste menos ÁGUA
O que a Levis e outras empresas americanas estão fazendo para reduzir o consumo – e garantir a própria sobrevivência

Uma poltrona
para quem
quer ter ideias

Design & Inovação

Para o próximo verão, a loja
Collectania/Dedon, em São
Paulo, já tem a sua aposta: a
poltrona Play Tan, desenhada
pelo designer Philippe Starck.
A peça foi apresentada no Sa-
lão Internacional de Milão, na
Itália, deste ano e deve come-
çar a ser produzida até o fim
do ano. O móvel foi projetado
para os banhos de sol, mas
também pode ser utilizado pa-
ra pequenos cochilos, segun-
do Starck. Fabricada com alu-
mínio e madeira Teca, a pol-
trona foi pensada para repro-
duzir um ângulo de 45 graus
no encosto. Essa posição, diz
o designer, ajuda o usuário a
alcançar o estado mental en-
tre o sono e a consciência, o
que, segundo ele, é benéfico
para fantasiar e criar ideias. A
poltrona também vem com
um banquinho que pode ser
posicionado a uma distância
mais confortável ou usado pa-
ra diferentes funções.

Leslie Kaufman
THE NEW YORK TIMES

Do algodoal na Índia ao cesto de
roupa suja local, uma típica calça
jeans consome 3.480 litros de
água durante seu ciclo de vida,
diz a Levi Strauss, o suficiente
para encher cerca de 15 banhei-
ras de spas. Isso inclui a água que
entra na irrigação da plantação
de algodão, na costura da calça e
na sua lavagem inúmeras vezes
em casa. A companhia quer redu-
zir esse número – e não só para
projetar responsabilidade am-
biental. Ela teme que a escassez
de água causada pelas mudanças
climáticas possa colocar em ris-
co sua própria existência nas pró-
ximas décadas ao tornar o algo-
dão demasiado caro ou escasso.

Portanto, para proteger seus
lucros, a Levis ajudou a capita-
near um programa sem fins lu-
crativos que ensina agricultores
na Índia, Paquistão, Brasil e na
África Ocidental e Central as
mais avançadas técnicas de cap-
tação de água da chuva e irriga-
ção. Introduziu uma marca com
brim desbotado amaciado com
pedras, mas não com água. E es-
tá costurando etiquetas em to-
dos seus jeans conclamando os
consumidores a lavarem menos
o produto.

As preocupações com conser-
vação não se limitam às gigantes
de vestuário: conglomerados de
alimentos e bebidas, empresas
de tabaco e companhias de mine-
ração e metalúrgicas estão come-
çando a admitir sua pesada de-

pendência de água. A Pepsico,
por exemplo, adotou um méto-
do de desinfetar garrafas plásti-
cas com ar purificado em vez de
água em uma fábrica na Geórgia.

Enchentes. A ameaça de escas-
sez de água foi trazida para a Le-
vis em 2010, quando enchentes
no Paquistão e campos esturrica-
dos na China destruíram cultu-
ras de algodão e fizeram os pre-
ços disparar. A companhia usa
cerca de um quilo de algodão em
cada calça fabricada.

Upmanu Lall, diretor do Co-
lumbia Water Center do Institu-
to da Terra da Universidade Co-
lúmbia, disse que as implicações
locais das mudanças climáticas
ainda estão sendo elaboradas,
mas que “a agricultura, que fun-
ciona melhor com um suprimen-
to relativamente consistente de
água, será a mais impactada”.
Muitos grandes produtores, co-
mo a Índia, que tem dezenas de
milhares de pequenos plantado-
res de algodão, não têm reserva-
tórios para armazenar água, ele-
vando o risco de escassez.

As companhias com opera-
ções no exterior também estão
às voltas com custos crescentes
de água ou com água não sufi-
cientemente limpa. Também há
a ameaça de má publicidade se
uma corporação for pega desper-
diçando a preciosa água local.

Não passa despercebido para
fabricantes americanos e euro-
peus que o algodão já compete
com os grãos pelas terras ará-
veis, uma tensão que certamen-

te aumentará na medida em que
o mundo terá de alimentar sua
população crescente nas próxi-
mas décadas.

Como o algodão é cultivado
em geral por uma rede difusa de
agricultores bem pequenos em
mais de 70 países, estimular prá-
ticas de uso eficiente da água é
um desafio e tanto. O cultivo do
algodão é responsável por mais
de 3% do uso de água na agricul-
tura e 6% de todas as compras de
pesticidas.

Em 2005, organizações da in-
dústria do algodão e outras não
governamentais, junto com
grandes companhias de varejo,
como Ikea, Gap e Adidas, funda-
ram a organização internacional
sem fins lucrativos Better Cot-
ton Initiative para promover a
conservação da água e reduzir o
uso de pesticidas e as práticas de
trabalho infantil no setor. A Le-
vis aderiu em 2009.

Um estudo independente
de três anos sobre fazendas
indianas revelou que as
que estão adotando as
técnicas reduzi-
ram o uso de
água e pestici-
das numa média
de 32%, segundo
a iniciativa. O lu-
cro foi 20% mais alto
que o de um grupo de
controle que usou méto-
dos tradicionais.

Kailash Mahalle cultiva al-
godão em Shelu, cerca de 150
quilômetros a leste de Mumbai,
na Índia. Em um lado de sua fa-

zenda de seis hectares, que era
usado para comparar métodos,
os pés de algodão são cerca de 30
centímetros mais altos e dão
mais flores que os do outro lado.
O campo mais vistoso tem um
sistema de irrigação por goteja-
mento – um emaranhado de
veias de plástico que direciona a
água para o sistema de raízes de
cada planta – que foi instalado
por recomendação da Better
Cotton.

Os apagões de energia, um
problema comum na Índia, são
menos preocupantes agora por-
que a irrigação por gotejamento
não requer, como os métodos
tradicionais, eletricidade por
um extenso período. “O primei-
ro leva três horas; o outro, três
dias”, disse Mahalle. Seu uso da
água caiu cerca de 70%.

Meta. A safra resultante dos no-
vos métodos de cultivo é cha-

mada agora de “algodão
melhor”. Os dirigentes da

Levis dizem que cerca
de 5% do algodão usado

nos dois milhões de
calças jeans que a

companhia enviou
para lojas neste ou-
tono americano
foram cultivados
pelo método sus-
tentável. A compa-
nhia quer elevar
essa porcenta-
gem para 20% até
2015. A Ikea, ca-
deia fabricante de
móveis, espera

usar exclusivamente “algodão
melhor” em 2015. A fabricante
de calçados Adidas disse que fa-
rá o mesmo até 2018.

Para alcançar a meta de 20%, a
Levis diz que precisa mudar radi-
calmente a maneira como faz ne-
gócios, envolvendo-se mais dire-
tamente com fornecedores e fa-
zendeiros. Houve um tempo em
que as corporações americanas
preferiam não saber o que se pas-
sava em suas fábricas no exte-
rior. Assim, elas poderiam alegar
com convicção desconhecimen-
to da situação quando más práti-
cas de trabalho ou ambientais
fossem descobertas.

Em uma manhã recente na se-
de da Levi Strauss em San Fran-
cisco, executivos estavam ten-
tando imaginar como capitali-
zar melhor seus esforços pela
conservação de água. Após ser in-
formada sobre a iniciativa do al-
godão pela equipe de sustentabi-
lidade, a nova diretora de marke-
ting, Rebecca Van Dyck, apro-
vou com um gesto de cabeça, de-
pois perguntou: “Mas nossos
consumidores sabem?”

A companhia não revela núme-
ros de vendas para produtos indi-
viduais, mas diz que os jeans que
foram comercializados neste
ano como “menos gastadores de
água” venderam mais depressa
que os normais da mesma faixa
de preço. A Levis começará a di-
vulgar seu comprometimento
com o algodão melhor em ví-
deos em seu site e em conferên-
cias sobre sustentabilidade. /

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

Na prática.
Beneficiado
pelo
programa, o
indiano
Mahalle já
reduziu o
uso de água
em 70%

Promessa.
O ângulo do
encosto estimula
a criatividade, diz
o designer Starck

MARCAR HORA É SÓ UM DETALHE
Direcionado para praticantes
de esportes radicais, o relógio
Suunto Elementum Aqua tem
dentro dele um altímetro, barô-
metro e bússola eletrônica. A
peça – de R$ 4.530 – resiste a
200 metros de profundidade e
pesa 260 gramas. Para aguen-
tar tanta pressão, o vidro é de
cristal de safira.

MANPREET ROMANA/THE NEW YORK TIMES
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3,4
mil litros de
água são
gastos no
ciclo de
vida de
uma calça
jeans – isso
inclui a
água usada
no plantio,
na costura
e nas várias
lavagens
em casa, É
o bastante
para
encher 15
banheiras
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 nov. 2011, Negócios, p. N5.




