
O
G

L
O

B
O

•
RI

O+
20

36

Além da reciclagem, o Rio tem
gerado empregos verdes em várias
áreas, como turismo sustentável,
construções, energia limpa
e até no polo petroquímico
Paulo Muçouçah, da OIT

Por uma
economia

mais limpa
Com iniciativas de empreendedores e grandes
empresas, Rio busca saídas menos poluentes WILSON TRABALHA das 7h às 16h, com intervalo para descanso: “É diferente de ser catador de rua”

O
Rio de Janeiro está longe de ser
uma metrópole sustentável. Isso
não significa, porém, que a cidade
que vai sediar a Rio+20 nos próxi-
mos dias seja a ovelha negra do
mundo. Não mesmo: essa cidade

ideal ainda não existe em país algum. De todo
jeito, o Rio dá passos nessa direção. De peque-
nos empreendedores a grandes empresas, já
saem do papel iniciativas que geram, além de
empregos verdes aos cariocas, menos emis-
sões para o planeta. Ponto positivo para a ca-
pital fluminense, que estará no centro do de-
bate mundial sobre a transição para uma eco-
nomia mais limpa.

Ainda que o motor da economia fluminense
gire em torno do petróleo, o Rio de Janeiro
tem outras vocações — mais limpas. Para se
ter ideia, a indústria criativa do estado, por
exemplo, que abraça áreas como televisão, ar-
quitetura, design e moda, emprega mais de um
milhão de profissionais. Apenas a indústria da
reciclagem, por sua vez, dá trabalho formal di-
retamente a mais de 20 mil pessoas.

— Além da reciclagem, o Rio de Janeiro tem
gerado empregos verdes em várias áreas, co-
mo turismo sustentável; o setor de constru-
ções, com modelos mais ecológicos; geração
de energia limpa; e até no polo petroquímico
do estado. Petrolíferas como a Petrobras têm
contratado cada vez mais analistas ambientais,
entre outros profissionais, para mitigar os im-
pactos do negócio. Isso também é emprego
verde — disse Paulo Muçouçah, coordenador
dos Programas de Trabalho Decente e Empre-
gos Verdes pelo escritório da OIT no Brasil,
acrescentando que a possibilidade de geração

de empregos verdes na área de reciclagem no
Rio é grande, com a implementação do novo
aterro sanitário de Seropédica e o projeto de
expansão da coleta seletiva. — Para ser clas-
sificado assim, é necessário não só ser uma ati-
vidade que reduza o impacto no meio ambien-
te, mas também garantir trabalho decente.

Trabalho decente é hoje a realidade de Wil-
son Francisco Costa. Sua rotina começa às 7h e
vai até as 16h, com horário de almoço e inter-

valo para descansar. Só não tem carteira assi-
nada porque trabalha por meio de cooperati-
va, mas alfere ganhos fixos de R$ 1.200, com
outros 200 trabalhadores. A única diferença en-
tre ele e a maioria dos cariocas que batem pon-
to todos os dias é que Wilson ostenta o título
de uma profissão ainda pouco reconhecida for-
malmente, a de catador. Saiu das ruas, onde se-
parava material reciclável, e hoje é funcionário
da Ecobarreira do Canal do Cunha.

— Hoje temos até INSS pago pela coopera-
tiva e prestamos serviço à sociedade reconhe-
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Paula Giolito Domingos Peixoto

CARLOS E MARILENE
produzem flores com
chapas de alumínio
que iriam para o lixo

WILSON TRABALHA das 7h às 16h, com intervalo para descanso: “É diferente de ser catador de rua”

O
Rio de Janeiro está longe de ser
uma metrópole sustentável. Isso
não significa, porém, que a cidade
que vai sediar a Rio+20 nos próxi-
mos dias seja a ovelha negra do
mundo. Não mesmo: essa cidade

ideal ainda não existe em país algum. De todo
jeito, o Rio dá passos nessa direção. De peque-
nos empreendedores a grandes empresas, já
saem do papel iniciativas que geram, além de
empregos verdes aos cariocas, menos emis-
sões para o planeta. Ponto positivo para a ca-
pital fluminense, que estará no centro do de-
bate mundial sobre a transição para uma eco-
nomia mais limpa.

Ainda que o motor da economia fluminense
gire em torno do petróleo, o Rio de Janeiro
tem outras vocações — mais limpas. Para se
ter ideia, a indústria criativa do estado, por
exemplo, que abraça áreas como televisão, ar-
quitetura, design e moda, emprega mais de um
milhão de profissionais. Apenas a indústria da
reciclagem, por sua vez, dá trabalho formal di-
retamente a mais de 20 mil pessoas.

— Além da reciclagem, o Rio de Janeiro tem
gerado empregos verdes em várias áreas, co-
mo turismo sustentável; o setor de constru-
ções, com modelos mais ecológicos; geração
de energia limpa; e até no polo petroquímico
do estado. Petrolíferas como a Petrobras têm
contratado cada vez mais analistas ambientais,
entre outros profissionais, para mitigar os im-
pactos do negócio. Isso também é emprego
verde — disse Paulo Muçouçah, coordenador
dos Programas de Trabalho Decente e Empre-
gos Verdes pelo escritório da OIT no Brasil,
acrescentando que a possibilidade de geração

cidos pelo poder público. É diferente de ser
catador de rua — disse ele, que triplicou os
ganhos mensais desde que ingressou no pro-
jeto, no qual trabalha há cinco anos.

As ecobarreiras da cidade são uma parceria
entre o Instituto Estadual do Ambiente (Inea),
a Associação de Supermercados do Rio (As-
serj) e a Federação das Cooperativas de Ca-
tadores do Rio (Febracom). Elas surgiram para
garantir rios mais limpos e, ao mesmo tempo,
incluíram catadores como prestadores oficiais
de serviços ambientais e geraram renda para
essas famílias excluídas da economia formal.

Outra fonte de ocupação mais sustentável
que vem ganhando espaço na economia cario-
ca é a Economia Solidária — grupos, geralmen-
te organizados em associações e cooperativas,
em que não há a relação trabalhador e empre-
gador e os lucros são divididos igualmente, de
acordo com a produção de cada um. A base é
a autogestão, que aposta no capital humano e
na criatividade, elemento que não falta no ce-
nário do Rio. Exemplo disso é o trabalho do
grupo Bui e Arte, formado pelo casal Carlos e
Marilene Kisling e por Marisa dos Santos, mo-

radores de Itaipu, em Niterói.
Engenheiro mecânico, mas com dificuldade

de encontrar espaço no mercado de trabalho
pela idade avançada, Carlos iniciou o trabalho
de artesanato com a mulher, que também lar-
gou o emprego para a empreitada. Juntos pro-
duzem flores a partir de chapas de alumínio
que antes iam parar no lixo. Comercializam em
rede com outros pequenos grupos e preten-
dem montar um centro de produção, onde to-
dos possam trabalhar juntos. Segundo Carlos,
a base é a ideia de um modelo mais justo:

— Na Economia Solidária, a base não é o
lucro, mas a liberdade. Participamos hoje de
uma rede de apoio mútuo, de pessoas que
não têm carteira assinada, mas possuem
uma alternativa de produção.

Cerca de 30 mil empreendimentos em todo
o Brasil seguem os preceitos desse modelo al-
ternativo de economia, empregando mais de
três milhões de pessoas, segundo o secretário
nacional de Economia Solidária, o economista
Paul Singer. Ele explicou que o modelo se for-
taleceu nos anos 1990, quando o principal ob-
jetivo era o combate à miséria em locais ex-
tremamente pobres do país. Mas o movimento
cresceu e chegou às grandes metrópoles:

— A Economia Solidária é forte na zona
rural, inclusive em estados como Rio de Ja-
neiro, e já gerou várias redes para produção
e/ou comercialização, direto para o consu-
midor. Já no centro urbano do município
são comuns grupos de artesanato, de seto-
res de alimentação em geral, e há predomi-
nância de mulheres. É outra forma de con-
vivência, em que as pessoas trabalham sem
ser exploradas, com apoio mútuo.>

Na economia solidária, a base
não é o lucro, mas a realidade.
Participamos de uma rede
de apoio mútuo
Carlos Kisling
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Custodio Coimbra
NA EMPRESA
DeMillus, a água
consumida
é reutilizada:
economia
de 20 milhões
de litros/mês

Nos últimos 20 anos, as empresas no Rio evo-
luíram bastante, analisa Marina Grossi, pre-
sidente do Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS). E, assim, muitas passaram de vilãs
a agentes estratégicos nesse processo de mu-
dança na forma de produzir. Entretanto, es-
sas ações precisam ganhar escala, acrescen-
ta. Em sua avaliação, um dos caminhos para
não depender de ações voluntárias é a “força
da lei”, com o governo estabelecendo pa-
drões de eficiência energética, compras go-
vernamentais verdes, cotas mínimas de reci-
clagem, além de taxas e subsídios que esti-
mulem a economia verde:

— Existem várias iniciativas de sustentabi-
lidade de grandes empresas no Rio, como o
projeto pneus verdes da Michelin, uma inova-
ção que diminui a quantidade de energia ne-
cessária para a locomoção de automóveis.
Existem cases de empresas sediadas no Rio
que estão listadas no Índice de Sustentabilida-
de Empresarial da BM&F Bovespa, como a Va-
le, a Petrobras e a Eletrobras. São ações vo-
luntárias e proativas que contribuem para ace-
lerar o ritmo rumo ao desenvolvimento sus-
tentável. São exemplos que ganharão evidên-
cia na Rio+20 e demonstram que é possível im-
plementar uma nova forma de fazer negócios
nesse novo modelo de desenvolvimento.

O presidente da Câmara Técnica de Desen-
volvimento Sustentável da prefeitura do Rio,
Sérgio Besserman, afirmou que, segundo pes-

quisas internacionais, o município tem sido
apontado como uma das capitais ecológicas
do mundo. Besserman ressaltou ainda que o
Rio é abastecido por energia elétrica de fonte
limpa, hidrelétrica, e adiantou que a prefeitura
vai passar a exigir eficiência energética e co-
leta seletiva, entre outros fatores, em novos
empreendimentos imobiliários:

— O setor de construção está crescendo
muito e é preciso olhar para isso. A prefeitura
vai lançar um decreto exigindo construções
ecologicamente mais corretas, e a ideia é dar
incentivos. Temos de continuar explorando pe-
tróleo, sabendo que representa o passado. Pre-
cisamos usar o dinheiro vindo dele para apos-
tar numa economia do conhecimento e de bai-
xo carbono. Senão, em algum momento vão
puxar o tapete, e o Rio vai ficar pendurado.

Na corrida da transição para uma econo-
mia mais limpa, o Rio de Janeiro está bem
na foto, afirmou Paulo Furio, gerente do

Centro de Tecnologia Senai Ambiental. Diz
isso porque, das cerca de 700 unidades do
Senai, a do Rio é a que mais atende às em-
presas que querem se adaptar em tempos
de recursos mais escassos. Mas há muito o
que expandir, acrescentou ele:

— Dos 400 atendimentos de 2011, 20% fo-
ram de projetos de sustentabilidade. Os seto-
res que mais vêm demandando serviços são
as áreas de logística, petróleo e gás, química,
siderurgia, construção e farmacêutica.

E muitas companhias já apostam nesse no-
vo modelo. Caso da Ortobom, líder nacional
no mercado de colchões que vem renovando
seus processos produtivos e oferece aos con-
sumidores produtos com selo ecológico. Ago-
ra todos os colchões utilizam espuma à base
de poliol vegetal extraído da soja. Também
têm em sua composição tecido de fibras na-
turais de juta, bambu, aloe vera e jojoba.

— Não geramos resíduos líquidos ou sóli-
dos. Somos uma indústria 99% limpa — vibra
o diretor da Ortobom, Rubens Dias Filho.

Às margens da Avenida Brasil, a maior via
expressa do Rio, por onde passam mais de
200 mil carros por dia, está a DeMillus. Nas
fábricas, toda a água consumida — dos ba-
nheiros à produção — é tratada e reutiliza-
da. Uma economia de 20 milhões de litros
de água por mês. Além disso, sobras de te-
cido não vão para o lixo: podem voltar a
compor fios ou tecidos ou virar material pa-
ra estofamentos.

Não há catadores em países
desenvolvidos: essa profissão
tem que acabar
Suzana Kahn, subsecretária de Economia
Verde do Estado do Rio
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— Os investimentos trazem retorno para a
empresa. Com menos uso de recursos, menos
custos. Mais companhias deveriam pensar em
adaptar seus processos. Empresa e planeta
sairiam ganhando — afirmou Abdalla Haddad,
presidente da DeMillus.

A reciclagem nas indústrias é uma ten-
dência, avaliou Suzana Kahn, à frente da
Subsecretaria de Economia Verde do Esta-
do do Rio. Entretanto, o que se pretende é
que esse segmento deixe para trás o seu
maior símbolo — o catador.

— Nessa transição, o que se espera é que
surjam mais empregos mais dignos e ocupa-
ções mais nobres. Não há catadores em países
desenvolvidos: essa profissão tem que acabar.

— À medida que as empresas ampliarem in-
vestimentos em sustentabilidade, buscarão
profissionais qualificados. Esse efeito será per-
cebido a médio e longo prazos. Paralelamente,
surgem investimentos em tecnologia e inova-
ção para a sustentabilidade. Foi anunciada a
criação do Instituto de Tecnologia Verde na
Coppe/UFRJ, o que é um efeito desse movi-
mento e atrai pesquisadores e especialistas pa-

ra o Rio, credenciando a cidade como um im-
portante centro de pesquisa e desenvolvimen-
to em energias renováveis e tecnologias de bai-
xo carbono do país — acrescentou Marina.

Mudanças já aparecem na vida do artesão
Davi Barbosa — que já não engrossa mais as
estatísticas dos milhares de catadores do Rio.
Desse passado, ele guarda apenas recorda-
ções dos tempos em que buscava garrafas
PET em lixos nas madrugadas cariocas. Foi
uma fase difícil, quando ficou anos desempre-
gado. Empreendedor nato, Davi identificou
uma forma que lhe garantiria mais qualidade

de trabalho e na coleta. Aproximou-se de con-
domínios residenciais e entrou em contato
com empregadas domésticas dos prédios e,
assim, mudou o “endereço” da sua busca. Re-
sultado: garrafas limpinhas. Pelas suas mãos, a
PET ganhou novas formas, como bolsas e pu-
fes — artigos que serviram como passaporte
para exposições mundo afora.

— Nunca comprei uma PET para a minha
produção. Hoje, várias empresas me apoiam,
dou palestras e cursos e já preparei mais de 13
mil pessoas para fazer do PET algum produto.
Agora, tenho meu apartamento e uma renda
de, ao menos, R$ 5 mil — disse Davi, que vai
expor seus produtos durante a Rio+20.

Com uma agenda cheia de compromissos
profissionais — cursos, palestras, exposi-
ções —, Davi também aprendeu que susten-
tabilidade passa não somente pela produ-
ção, mas também pelo preço justo.

— Já houve rede de supermercados que
quis encomendar 100 mil bolsas feitas de
PET por trinta centavos. Disse não. Não
quero ser explorado. É preciso ser susten-
tável, mas com responsabilidade social. n

Não quero ser explorado.
É preciso ser sustentável, mas
com responsabilidade social
Davi Barbosa, ex-catador e artesão

DE EX-CATADOR a
empreendedor, Davi
tem agenda cheia
de compromissos
até início de 2013
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Text Box
Fonte: Revista O Globo, Rio de Janeiro, Rio+20, p. 36-39, 10 jun. 2012.




