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Os servidores federais da cidade do
Rio de Janeiro terão ponto facultati-
vo de 20 a 22 de junho, no Rio, du-

rante a Rio+20. A portaria foi assinada pela ministra do Pla-
nejamento, Míriam Belchior, e publicada no Diário Oficial da
União. Atividades como assistência médica e hospitalar e se-
gurança pública ficaram de fora

FOLGA PARA O
SERVIDOR FEDERALRIO

20+

EmentrevistaaoGLOBO,odiretor-
executivo do Greenpeace Interna-
cional, o sul-africano Kumi Nai-

doo, acusou o governo brasileiro de ter visão desenvolvi-
mentista da economia, típica da década de 1970. Para ele,
o projeto de Desmatamento Zero, proposto pelo grupo para
a Amazônia, é a única forma de manter a floresta de pé

GREENPEACE FAZ
CRÍTICA A GOVERNO

l Camiseta de algodão orgânico,
móveis com madeira certifica-
da, ecobags, sabonetes de óleo
vegetal e sabão em pó biodegra-
dável. A palavra sustentável já é
uma realidade nas etiquetas dos
mais diferentes setores. Empre-
sários e produtores estão de
olho no consumidor “ecofri-
endly” — termo utilizado para
designar pessoas “amigas” do
meio ambiente. Empresários
que investem nesse segmento
afirmam que os produtos ditos
como sustentáveis costumam
ser, em média, 20% mais caros
queos tradicionaisporcausado
custo elevado de matérias-pri-
mas e de produção. No entanto,
levantamento feito pelo GLOBO
comparando produtos de higie-
ne pessoal, limpeza, vestuário,
decoração e alimentação, mos-
tra que o consumidor desem-
bolsa, em média, 90% mais para
ser ecológica e socialmente cor-
reto.

Há casos em que a diferença
de preços é ainda maior e che-
ga a 250%, caso do sabão em
pó. Mas já há casos em que
produtos “verdes” custam
mais barato: foi o caso da bar-
ra de cereal e do amaciante.

Segundo a especialista em
comportamento do consumi-
dor da ESPM, Carolina Vanzel-
loti, o mercado de produtos
sustentáveis ainda é tratado co-
mo nicho. Sua expectativa, no
entanto, é que nos próximos
cinco anos a sustentabilidade
passe a ser uma exigência de to-
dos os consumidores:

— À medida em que houver a
educação para o consumo sus-
tentável, os consumidores vão
dispor e passar a observar nos
rótulos o que é orgânico, ecoló-
gico e essas informações passa-
rão a ser tão corriqueiras como

é o hoje o prazo de validade. Ou
seja, será uma característica
obrigatória.

Hoje, diz a especialista, o con-
sumidor desse tipo de produto
são moradores de centros ur-
banos, com maior poder aquisi-
tivo e educação formal. E mes-
mo para esse grupo, diz Caroli-

na, ainda pairam dúvidas sobre
a real sustentabilidade dos pro-
dutos nas prateleiras:

— O consumidor está muito
dividido, porque muitas ve-
zes tudo parece mais uma
propaganda como outra qual-
quer — analisa Carolina, lem-
brando também que faltam

opções “corretas” para casa.
Empresários de diferentes se-

tores afirmam que a diferença de
preços vem caindo. O gerente
comercial de orgânicos do Gru-
po Pão de Açúcar, Marcos de
Freitas, afirma que mudanças lo-
gísticas ajudaram a reduzir e até
a igualar o preço de alguns itens:

— Hoje negociamos direta-
mente com todos os nossos
produtores orgânicos, sem in-
termediários, o que deixou al-
gumas hortaliças orgânicas
com o mesmo preço que as co-
muns nos pontos de venda —
diz Freitas, ponderando que o
consumidor sempre pagará
um pouco a mais — A expecta-
tiva nos próximos cinco anos
(para o mercado) é promisso-
ra, mas é importante que to-
dos saibam que provavelmen-
te sempre teremos um hiato
no preço final. É preço que se
paga por um futuro melhor.

Se o assunto é moda, a direto-
ra do Instituto E, da grife Osklen,
Nina Braga, diz que uma das ra-
zões dos preços altos está na au-
sência de políticas públicas pa-
ra incentivar a indústria:

— Uma camiseta 100% algo-
dão orgânico é inviável no Brasil
de hoje porque nossa produção
é insuficiente e a matéria-prima
chega a ser 40% mais cara. Exis-
te uma carência de políticas pú-
blicas para melhorar a tecnolo-
gia na indústria, como o setor
têxtil. Para receber a certifica-
ção de “orgânico”, o local do
plantio deve ficar cinco anos
sem receber agrotóxicos. Imagi-
ne a dificuldade de um produtor
para explicar essa situação ao
banco para conseguir um em-
préstimo. Com as camisas feitas

a partir de garrafas PET, o custo
é mais caro do que deveria por-
que o maquinário é todo adapta-
do — destaca Nina.

Independentemente do cus-
to, na moda as marcas continu-
am a investir em alternativas. A
Levi’s lançou recentemente a li-
nha “Water Less”, que utiliza
96% menos água na lavagem do
jeans. A calça custa cerca de
15% a mais que um modelo simi-
lar da linha. com o tratamento
tradicional. Mas a economia de
água chegou a mais de 172 mi-
lhões de litros em um ano de
produção. A TNG lançou na últi-
mo edição da Fashion Rio o je-
ans reciclado, produzido com
retalhos de confecções e resí-
duos de PET. A linha estará à
venda até o fim do ano.

No setor de higiene e limpe-
za, a tecnologia e a matéria-pri-
ma diferenciada são aponta-
das como as vilãs dos preços
mais altos. A diretora da em-
presa marca Est, Luciana Por-
tolano Peccioli, conta que para
produzir um sabonete que não
use gordura natural, o custo
da produção chega a ser 25%
mais alto.

— Não conseguimos baixar
muito os preços porque não
há produção em grande esca-
la. São poucos fornecedores
que detêm tecnologias e recur-
sos que exigimos.n

Para ser ‘verde’ tem que preparar o bolso
Optar por produtos sustentáveis na hora das compras sai, em média, 90% mais caro do que uma lista tradicional

Cibelle Brito
cibelle.brito@oglobo.com.br O PREÇO DE SER ‘ECOFRIENDLY’

Produto
Shampoo (100ml)

Condicionador (100ml)

Sabonete (90g)

Hidratante (100ml)

TOTAL

Diferença*
35,40%
32,50%
12,60%
141,50%
65,60%

Veja quanto o consumidor gasta a mais para adquirir produtos sustentáveis

Sabão em pó (1kg)

Detergente (500ml)

Amaciante (rende 2 litros)

TOTAL

258,80%
109,90%
-8,10%

133,90%

LIMPEZA

HIGIENE PESSOAL

Café (500g)

Farinha de trigo (1kg)

Açúcar (1 Kg)

Água mineral (500ml)

Barra de cereal (unidade)

Hortaliça 1 (Rúcula – unidade)

Hortaliça 2 (alface lisa unidade)

Legume 1 (tomate caqui kg)

Legume 2 (abobrinha brasileira – Kg)

Fruta 1 (mamão papaya – Kg)

Fruta 2 (banana prata Kg)

TOTAL

221,20%
232,30%
24,70%
30,80%
-9,80%
19%

126,30%
64,80%
82,80%
160,40%
31,80%

121,80%

ALIMENTOS

Camiseta (“T-Shirt”)
Calça Jeans
Vestido feminino
Tênis masculino
Sapato feminino (tipo scarpin)

TOTAL

52,10%
14,40%
62,90%
10,60%
205,90%

87%

MODA

*Diferença de preços entre produtos equivalentes sustentáveis e não sustentáveis

Produtos de higiene geralmente utilizam gordura animal, que é
substituída por extratos vegetais, mais caros porque não são
produzidos em larga escala

Empresários alegam que os produtos
são biodegradáveis, com embalagem
reciclável, formulação natural e de
fontes renováveis. Testes em
animais, comuns no setor, são
descartados

Para receber o selo orgânico, o produtor de algodão deve
ficar, no mínimo, cinco anos sem utilizar agrotóxicos no
plantio. O jeans “sustentável” consome até 96% menos
água no processo de acabamentos, devido a novas
tecnologias implantadas. Em um ano de produção, isto
significou 172 milhões de litros de água economizados

Custo da sustentabilidade

O GLOBO

MAIS RIO+20 HOJE NA INTERNET:
oglobo.com.br/economia/rio20

COMPRAS SUSTENTÁVEIS: Justiça do Trabalho já

tem guia para compras “verdes”

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL: Sebrae e ABNT arcam

com parte do custo de implantação da ISO 14005

para pequenas empresas

l Solidariedade é um valor
fundamental do desenvolvi-
mento sustentável. É a base
para um futuro melhor.

Devetambémseronosso le-
ma, enquanto nos prepara-
mos para a Conferência das
Nações Unidas sobre Desen-
volvimentoSustentávelnoRio
de Janeiro, a Rio+20. Quando
fazemos o balanço de nossa
interdependência —com a na-
tureza, com o nosso ambiente
e com os outros —devemos
questionar nossos hábitos,
nossoparadigmadedesenvol-
vimento e mudar o nosso mo-
do de agir, todos juntos.

Esse é o propósito da edu-
cação para o desenvolvimen-
to sustentável – fornecer a to-
dos os conhecimentos, as ha-
bilidades e os valores neces-
sários à formação de um futu-
ro baseado no respeito e na
dignidade para todos no pla-
neta. A Década das Nações
Unidas da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável
foi lançada na Cúpula Mundial
sobre Desenvolvimento Sus-
tentável,a Cúpula da Terra,
em Joanesburgo, em 2002. A
Década surgiu em 2005, com a
UNESCO como agência líder
das Nações Unidas.

Acredito que a educação
para o desenvolvimento sus-
tentável cresceu com o tem-
po. O slogan para a Rio+20 é
"Construir o Futuro que Nós
Queremos". Nós podemos
tornar isso uma realidade-
,construindo com a educação
- educação que sensibiliza jo-
vens gerações e seus profes-
soresparaaresponsabilidade
de trabalhar juntos na cons-
trução de sociedades mais

justas, sustentáveis e verdes.
As conversas que tive, por

meio de vídeo, em janeiro
passado, com alunos do Cen-
tro Cultural Bagunçaço, em
Salvador, confirmaram a mi-
nha convicção de que a pró-
xima geração tem a vontade
e o senso de solidariedade
para a construção dessas so-
ciedades. Esses jovens esta-
vam envolvidos no lança-
mento do projeto Ensinando
Respeito Para Todos, condu-
zido conjuntamente pela
UNESCO, o Brasil e os Esta-
dos Unidos, e enraizado em
nossa convicção de que a lu-
ta contra o racismo e a into-
lerância é parte fundamental
da educação para o desen-
volvimento sustentável.

O papel da UNESCO é o de
acompanhar esse movimen-
to, servir como catalisadora
da mudança, compartilhando
boas práticas, aconselhando
os líderes políticos sobre co-
mo integrar novas ideias em
planos de educação e currícu-
los,apoiandoosprofessorese
desenvolvendo materiais. A
educação pode ser uma força
para mudanças positivas.
Existem muitas e interessan-
tes iniciativas de base sobre
educação para o desenvolvi-
mento sustentável em anda-
mento em todo o mundo. Os
jovens e os professores, inspi-
rados pelo espírito de solida-
riedade, estão envolvidos em
todo esse trabalho. A educa-
ção é um pilar do futuro que
nós queremos construir. A
Rio+20 deve reconhecer o po-
der de mudar vidas e, ao fazê-
lo, mudar o mundo.

Solidariedade, o lema
para o mundo da Rio+20

Irina Bokova*

* IRINA BOKOVA é diretora-geral
da Unesco

l Um edifício-andaime equiva-
lente a um prédio de seis anda-
res está sendo erguido numa
área de cerca de sete mil me-
tros quadrados no Forte de
Copacabana para abrigar ex-
posições e salas de debates
durante a Conferência das Na-
ções Unidas sobre o Desenvol-
vimento Sustentável (Rio+20).
O espaço chamado Humanida-
de 2012 estará aberto entre os
dias 11 e 22 de junho.

Exposições e eventos
gratuitos abertos ao público

Entre os eventos mais
aguardados, está o C40, en-
contro dos prefeitos das prin-
cipais cidades do mundo. Em-
presários brasileiros e es-
trangeiros também se reuni-
rão no Forte para discutir sus-
tentabilidade. Mas além dos
eventos fechados, o presiden-
te da Federação das Indústri-
as de São Paulo (Fiesp), Paulo
Skaf, explica que o intuito do
projeto é aproximar da popu-
lação os temas da Rio+20:

— A ideia é ter um espaço de
portas abertas, para que as
pessoas possam visitar.

São esperadas cerca de dez
mil pessoas por dia à exposi-
ção gratuita, que foi concebida
pela arquiteta e cenógrafa Bia
Lessa. Ela explica que tecnolo-
gia, educação e cultura serão
temas das salas de exposição,
que estarão suspensas pelos
andaimes.

Além disso, haverá um espa-
ço chamado capela, que abriga-
rá sete mil livros selecionados
por personalidades, como Cae-
tano Veloso, Jô Soares, Daniel
Filho e Fernanda Montenegro.

— Convidamos essas pesso-
as a nos darem uma listas dos
cem livros que foram respon-
sáveis pela sua formação —
contou Bia, que deu mais deta-
lhes da capela. — É a sala cen-
tral do espaço. E no centro de-
la, haverá um pêndulo, que es-
tará fora de eixo. As pessoas
terão que colocá-lo de volta ao
centro, numa analogia de que
precisamos mudar o rumo da
humanidade.

Haverá também no Forte
uma sala que fará referência
ao Museu do Amanhã, cuja
obra está em andamento na
Praça Mauá e tem previsão de
término para 2014. Concebida
pela Fundação Roberto Mari-
nho, a sala exibirá projeções
com depoimentos de pesqui-
sadores e cientistas.

— É importante termos em
mente que tudo o que faze-
mos hoje tem consequências
futuras. Então o Museu do
Amanhã será um ambiente
educativo para induzir a po-
pulação às escolhas certas. E
a sala no forte vai também
nesta linha — afirmou o presi-
dente da fundação, José Ro-
berto Marinho.

Também estão sendo monta-
dos um jardim de encontros,
um café cultural e um auditó-
rio, onde serão exibidos
shows, ainda a serem confir-
mados. O orçamento do proje-
to é de R$ 44 milhões. Ao todo,
foram utilizadas 500 mil tone-
ladas de material. Segundo Bia
Lessa, tudo será reaproveita-
do e parte será doado a esco-
las públicas após a Rio+20.

Além da exposição e do C40,
haverá o Energy Day, que irá
tratar do setor energético
brasileiro; o TeDxRio+20, que
fomentárá o debate sobre ini-
ciativas no âmbito social, am-
biental e econômico; o Fórum
de Biocombustíveis de Avia-
ção e o Fórum de Empreende-
dorismo Social na Nova Eco-
nomia.

— Vamos buscar soluções
de sustentabilidade urbana,
uso racional da água, urbani-
zação sustentável, mobilidade
etc. Vamos também avaliar
exemplos de grandes cidades.
A ideia é fecharmos uma posi-
ção para levarmos à cúpula
dos chefes de Estado — afir-
mou o vice-prefeito e secretá-
rio municipal de Meio Ambien-
te, Carlos Alberto Muniz. n

Forte terá seminários e exposições
Empresários, prefeitos e sociedade terão espaço de discussão em Copacabana

Flávia Milhorance
flavia.milhorance@oglobo.com.br

Gabriel de Paiva

ANDAIMES ESTÃO sendo erguidos no Forte de Copacabana para o projeto Humanidade 2012 da Rio+20
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 26 maio 2012, Economia, p. 36.




