
Com a bandeira da sustentabili-
dade erguida, a Hope, uma das
mais famosas marcas de lingerie
do Brasil, lançou esta semana
sua nova coleção Hope Green.
Composta por sutiã top com bojo
removível, sutiã meia taça sem
bojo e com aro, corpete com al-
ças finas, calcinha com modela-
gem tanga e calcinha biquíni, os
novos modelos são fabricados
com fibras ecológicas Lenzing
MicroModal extraídas da madei-
ra de faia, uma árvore típica da
Europa Central e Setentrional.

Segundo conta Giselle Araú-
jo, gerente de marketing para a
América Latina da LensingMi-
croModal, responsável por ofe-
recer essa matéria-prima à Ho-
pe, a característica sustentável
das peças surge por conta de o
crescimento da faia ser dar pelo
rejuvenescimento das árvores,
sem a necessidade de plantio de
novas. “Isso significa que cada
árvore é utilizada sem que seja
comprometida sua estrutura de
crescimento, permitindo que os
bosques sejam recursos comple-
tamente sustentáveis”, explica.

Semelhança ao algodão
Além desse ponto, Giselle desta-
ca também que o material, ape-
sar de se assemelhar ao algo-
dão, oferece muito mais confor-
to e durabilidade. “Com o uso
da fiação jato de ar, evitamos o
principal problema que tende a
comprometer as peças, a famo-
sa bolinha que surge conforme
o tempo de uso”, aponta.

A diretora de marketing da
Hope, Sandra Chayo, observa
que o conceito de uma roupa
ecológica surge quanto à dura-
bilidade das peças. “Para as
mulheres, uma roupa sustentá-
vel é aquela que não é descartá-
vel”, explica.

Mas para que a causa ganhe
espaço no mercado, Sandra re-
vela que o apelo sustentável
vem aliado a modelos sensuais,
que são valorizados por deta-
lhes em renda, no mesmo tom
do tecido. Segundo a executiva
da Hope, os modelos são ofere-
cidos em uma deliciosa cartela

de cores com tons de sorvete.
Outra curiosidade da linha

apontada por Sandra é que a
peça fabricada com o Lensing-
MicroModal oferece proteção
antibactericida, além de pro-
porcionar o tão requerido to-
que de seda.

Quanto à consolidação de
uma lingerie nesses moldes no
mercado, Sandra acredita que
no prazo de mais dois anos es-
se objetivo possa ser conquista-
do. “Creio que a participação
da linha Hope Gren detenha
5% das nossas vendas”, con-
clui. ■ C.R.C.
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O governo brasileiro divulgou um novo pacote para am-
pliar e melhorar significativamente a infraestrutura de
transportes do país nos próximos 30 anos, com a dupli-
cação de 7.500 quilômetros de rodovias e a construção
de 10 mil quilômetros de ferrovias. Os investimentos
chegam aos R$ 133 bilhões, e a grande novidade é a pre-
visão de que a iniciativa privada será a célula condutora
de toda essa revolução infraestrutural, pois o governo
pretende conceder às empresas o planejamento, a exe-
cução das obras, a operação e manutenção das vias reno-
vadas e das linhas férreas.

Os principais instrumentos para viabilizar os investi-
mentos serão as concessões e as PPPs (parcerias público-
privadas), pelas quais os governos firmam parcerias
com empresas privadas para projetar, construir, finan-
ciar e operar os projetos. As concessões e PPPs são alter-
nativas muito utilizadas nos últimos anos em vários paí-
ses europeus para aumentar os investimentos em in-
fraestruturas públicas.

No Brasil, as iniciativas viabilizadas por PPPs ainda
são poucas e tímidas diante do potencial que tal instru-

mento pode agregar à
ampliação e renovação
das infraestruturas pú-
blicas. As obras de al-
guns dos estádios em
construção ou em refor-
ma para a Copa do Mun-
do de Futebol de 2014
estão sendo viabiliza-
das por PPPs, como
acontece com as arenas
de Belo Horizonte, For-
taleza, Natal, Recife e
Salvador.

A participação da ini-
ciativa privada em
obras de infraestrutura
pública via concessões
e PPPs possibilita a cap-

tura de sinergias entre as várias fases de implementa-
ção dessas infraestruturas, tais como projeto, constru-
ção e operação, resultando em redução de custos e me-
lhorias na qualidade dos serviços. O governo passa a
concentrar seus esforços na fiscalização da qualidade
dos serviços prestados pelas empresas concessionárias
por meio do acompanhamento de indicadores de de-
sempenho firmados em contrato.

As concessões e PPPs acabam resultando em ganho
para todos. O governo ganha agilidade, economiza re-
cursos financeiros e humanos e melhora a qualidade e a
velocidade de implantação dos projetos; as empresas
viabilizam importantes serviços para obter recursos,
que são, ao final, um dos principais objetivos de todo
empreendimento; e a população se beneficia das infraes-
truturas de que tanto necessita, em geral implantadas
com qualidade e eficiência, sem falar no estímulo ao
crescimento da economia proporcionado pelos resulta-
dos dos investimentos.

Com dimensão continental e economia baseada forte-
mente em agronegócios e mineração, o Brasil necessita
de infraestruturas de transportes eficientes para expor-
tar seus produtos. Viabilizar tais infraestruturas de
transportes com eficiência, segurança, rapidez e quali-
dade significa encurtar as grandes distâncias que nos se-
param, facilitar o escoamento e a movimentação de nos-
sas riquezas, além de significar maior integração, ao
permitir que os benefícios do progresso cheguem aos
mais longínquos recantos do País, o que certamente é
um importante fator para a consolidação de nosso de-
senvolvimento e crescimento sustentado. ■

Hope adota material
ecológico em lingerie
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Consolidar bases para
sustentar o crescimento

Robert Schwenck/divulgação

As concessões
e PPPs acabam
resultando em
ganho para todos.
O governo
ganha agilidade,
economiza e
melhora a qualidade
e a velocidade
de implantação
dos projetos

Nova linha tempeças fabricadas com fibras extraídas damadeira de faia
que buscamoferecer, ao vestir, conforto superior às peças de algodão

O Brasil não deve quantificar as
metas nacionais de conserva-
ção da biodiversidade durante a
11ª Conferência das Partes da
Convenção sobre Diversidade
Biológica, a COP11, que está
acontecendo em Hyderabad, na
Índia, desde o último dia 8. Os
negociadores mostrarão que o
país tem condições e disposição
para cumprir as recomendações
internacionais.

Observadores brasileiros, que
participaram das discussões pre-
paratórias para o evento, afir-
mam que o governo não terá difi-
culdade em mostrar, nos próxi-
mos nove dias da conferência,
avanços na adaptação das Metas
de Aichi. Estas diretrizes foram
criadas na última COP, em 2010,
no Japão, estabelecendo porcen-

tagens mínimas de proteção ter-
restre e marítima; a necessidade
de disseminar o conceito de biodi-
versidade entre as populações e a
eliminação de subsídios para ati-
vidades lesivas à biodiversidade.

O governo brasileiro conse-
guiu ampliar o debate sobre a
conservação da biodiversidade
envolvendo representantes de
vários setores. Na Índia, o resul-
tado destas reuniões, conheci-
das como Diálogos sobre Biodi-
versidade, pode aumentar o des-
taque do país no evento. O meca-
nismo de consulta pública e de
debates com setores como a in-
dústria e as universidades resul-
tou em uma série de orientações
que devem ser seguidas pelo Po-
der Público e privado, até 2020,
como estratégia brasileira para

garantir a conservação de espé-
cies em território nacional.

Além desses temas, mais dois
pontos dominam as negociações
oficiais e os debates paralelos en-
tre os representantes de mais de
100 países que estão participan-
do da COP. As estratégias para
mobilização de recursos que se-
riam usados na conservação bio-
lógica do planeta é apontado co-
mo assunto mais polêmico. Ain-
da que os 192 países que partici-
param da COP10 tenham reco-
nhecido a necessidade de adotar
ações para estancar a perda de
espécies no mundo, os efeitos da
crise financeira mundial têm di-
ficultado o comprometimento
de nações mais ricas com a inje-
ção de recursos para viabilizar
estas mudanças. ■ ABr

MAURICIO ENDO
Sócio-líder de Infraestrutura
e Governo da KPMG no
Brasil e na América Latina

Metas não serão quantificadas
PRESERVAÇÃO BIODIVERSIDADE

HopeGreenestádisponívelnascores lilás, amareloerosa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




