
O bom negócio da preservação ambiental
Empresários comprometidos com o ecologicamente correto apontam caminhos para as empresas lucrarem com a sustentabilidade
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Ciclo. Braz
verifica
resíduos em
contêiner
feito com
placas
plásticas de
tubos de
pasta de
dente
reciclados

Cris Olivette

Aos 23 anos, Alexandre Furlan
Braz é um empresário ambiental-
mente correto. Em 2007, ele con-
cebeu o projeto do Instituto Mu-
da, especializado em educação
ambiental e na coleta de mate-
rial reciclável em condomínios
de São Paulo. “A empresa só foi
aberta em 2009, quando encon-
trei um sócio.” O investimento
inicial de R$ 110 mil, que incluiu
a compra de um caminhão, foi
recuperado em dois anos.

Atualmente, os clientes do Mu-
da são 40 condomínios de várias
regiões de São Paulo. Deles, são
recolhidas 2,5 toneladas de resí-
duos por dia. “Os edifícios pa-
gam por coleta”, explica. Para
melhorar a logística do negócio,
o material reciclável recolhido
dos prédios é doado para cinco
cooperativas localizadas ao lon-
go do trajeto da coleta. “Além do
trabalho ambiental, fazemos um
trabalho social, doamos uma
boa quantia por mês.”

Braz conta que em pouco tem-
po percebeu que os moradores
dos condomínios não se reuni-
riam para receber as orientações
sobre como higienizar os resí-
duos antes do descarte e sobre a
importância da reciclagem. “A al-
ternativa foi agendar um horário
e ir a todos os andares conversan-
do com os moradores e as empre-
gadas no hall de serviços.”

O esforço se justificativa, afi-
nal a proposta do Muda é trans-
formar a consciência das pes-
soas para que, a partir da recicla-
gem, pensem em outros aspec-
tos ambientais. “Esta é a ideolo-
gia do Muda, este é nosso objeti-
vo final”, afirma o jovem.

Assim como Braz, outros mi-
cro e pequenos empresários per-
ceberam que a sustentabilidade
também pode ser um bom negó-

cio. Fundada em 2010, a loja Tiê
Moda Ecológica, dos empresá-
rios Fábio Navarro e Patricia
Mertens, só comercializa produ-
tos que não agridem o meio am-
biente no processo de produção.
“Procuramos reaproveitar vá-
rios materiais transformando-
os em produtos bonitos, com
uma cara super fashion, mas eco-
logicamente corretos”, conta a
proprietária.

“Utilizamos tecidos ecológi-
cos como algodão orgânico, cul-
tivado sem substâncias quími-
cas, nocivas à saúde humana e ao
meio ambiente. Também traba-
lhamos com malhas feitas a par-
tir de garrafas Pet”, afirma Navar-
ro. A coloração do algodão orgâ-
nico é feita com vegetais como
pedaços de árvores e tubérculos,
folhas e sementes, terra, pó de
madeira, açafrão e urucum.

Segundo o empresário, a in-
dústria têxtil está entre as qua-
tro que mais consomem recur-
sos naturais, como água e com-
bustíveis fósseis. “A cultura de
algodão é responsável por 30%
da utilização de pesticidas no pla-
neta, contaminando solo e rios.”

O casal produz moda ecológi-
ca há 12 anos e costuma viajar em
busca de novos produtos e forne-
cedores. “Recebemos produtos
de cooperativas de vários pon-
tos do Brasil, muitas das quais

ajudamos a criar.”
Recentemente, os proprietá-

rios da Tiê passaram a licenciar a
marca para que empreendedo-
res de todo o Brasil possam en-
trar no segmento e disseminar o
conceito. “Nossa meta para 2012
é abrir oito lojas em várias re-
giões do País.”

No final de 2011, a empesa par-
ticipou do lançamento do Coleti-
vo Brasil-Moda Sustentável,
união de 20 marcas brasileiras

que optaram por fazer moda sus-
tentável. “O Coletivo é um movi-
mento de vanguarda, criado pa-
ra mostrar que é possível desen-
volver moda economicamente
viável, ecologicamente correta e
socialmente justa.”

Adequação. Quem já tem uma
empresa e quer transformá-la
num negócio sustentável pode
recorrer ao Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Se-

brae), que desenvolveu o Progra-
ma de Gestão Ambiental para
orientar companhias a adota-
rem boas práticas ambientais.

Entre 2007 e 2010, o progra-
ma atendeu 600 empresas de vá-
rios segmentos. Em 2011, foi in-
terrompido para ser reformula-
do. “A partir de março, ele estará
de volta ampliado e mais robus-
to. Nossa expectativa é atender
600 empresas por ano”, informa
a consultora, Dorli Martins.

Segundo Doris, a participação
no programa começa com a visi-
ta de um consultor do Sebrae à
empresa. “Primeiro fazemos
uma análise do empreendimen-
to. Em seguida, criamos um pla-
no de ação e um cronograma pa-
ra a implantação das melhorias
ambientais”, explica.

A microempresa Pipoquinha
Brinquedos Educativos passou
por uma reformulação em 2009,
após participar do programa do
Sebrae. “Fui mudando as coisas
dentro do possível”, conta o pro-
prietário, Fernando Boleiz, que
trabalha com madeira de reflo-
restamento certificada.

“Consegui melhorar o aprovei-
tamento do material e reduzir a
geração de resíduos em 40%.”
Boeiz também substituiu as lâm-
padas incandescentes por fluo-
rescentes, que são mais econômi-
cas, e passou a usar a máquina de
embalagem em horários alterna-
tivos, evitando o consumo de
energia no horário de pico.

Outro empresário que recor-
reu ao programa de gestão am-
biental foi Eduardo Vaz, proprie-
tário da oficina mecânica Auto
Palace. Durante a implantação
do programa, em 2008, Vaz des-
cobriu que precisava dar uma
destinação correta aos resíduos
perigosos. Naquele momento, o
empresário constatou que no
mercado não havia esse tipo de
coleta e vislumbrou uma oportu-
nidade de negócio.

A Eco Palace foi criada por Vaz
há três anos e hoje coleta e dá
destinação correta a vários tipos
de resíduos de 130 oficinas de
São Paulo, Campinas e ABC. Pa-
ra montar a empresa, Vaz inves-
tiu R$ 500 mil que, em sua avalia-
ção, serão recuperados em 2012.
“O processo de conscientização
ambiental é lento e difícil, mas
estamos no caminho certo.”

● Conscientização

ALEXANDRE F. BRAZ
SÓCIO DO INSTITUTO MUDA
“A proposta do instituto é mudar
a consciência das pessoas
para que, a partir da reciclagem,
pensem em outros aspectos
ambientais. Esta é a ideologia
do Muda, este é o nosso
objetivo final”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 fev. 2012, Oportunidades, p. 3.




