
Com o objetivo de oferecer aos
investidores a possibilidade de
considerarem a questão da sus-
tentabilidade na análise de seus
portfólios de investimentos, o
índice de sustentabilidade Dow
Jones, criado em 1999, escolheu
pelo 13º ano ano consecutivo a

Baxter, como a empresa mais
sustentável do mundo. A com-
panhia é responsável por fabri-
car produtos que salvam e pro-
longam as vidas das pessoas
com hemofilia.
Para conquistar esse lugar,

Bob Parkinson, presidente e di-
retor-executivo da Baxter, con-
ta que a empresa passou por
uma avaliação anual. A análise
consistiu emumprocessominu-

cioso de desempenho econômi-
co, ambiental e social da empre-
sa, levando-se emconta itens co-
mo governança corporativa, re-
lações com seus públicos, práti-
cas trabalhistas, gestão de riscos
relacionados à água e padrões
da cadeia de fornecimento.
“A liderança é fruto das exce-

lentes pontuações obtidas em
várias áreas de atuação, incluin-
do gestão da inovação, sistema

de gestão política ambiental”,
aponta o executivo.
Ainda de acordo comParkin-

son, a empresa acredita que os
resultados positivos devem-se
ao contínuo avanço em respos-
ta às prioridades sociais, am-
bientais e econômicas. “Demo-
do geral, as iniciativas de susten-
tabilidade da Baxter reforçam
umde seus principais objetivos:
aplicar inovação científica ao

desenvolvimento de produtos
médicos e terapias especializa-
das que salvam e prolongam a
vida dos pacientes”, completa.
Alémdedemonstrarocompro-

missocomaresponsabilidadecor-
porativa, o executivo aponta que
as iniciativas de sustentabilidade
agregamvalor significativoaone-
gócio e refletemdesde a formade
atrair e reter talentos até a redu-
ção de custos operacionais. ■

BENEFÍCIOS DA 
GARRAFA BOOBLE

Fonte: M.Cassab

DURABILIDADE DO FILTRO

2 meses
ou 150 litros

ECONOMIA

300 garrafas deixam de ser 
descartadas ao meio ambiente

DECOMPOSIÇÃO ACELERADA QUANDO 
DESCARTADA AO MEIO AMBIENTE
Não usa componentes plásticos, 

como o BPA, Fitalato e PVC

Para ter acesso à água natural,
leve e pura, não é mais preciso
recorrer aos famosos filtros e
nemmesmo à compra de garra-
fas e galões com esse insumo. A
própria água corrente da tornei-
ra pode ter esse nível de qualida-
de. Basta para isso usar um no-
vo conceito de garrafas de água,
que contam com filtro embuti-
do, disponíveis nomercado bra-
sileiro há cerca de um ano.
Cristina Azevedo, gerente da

M.Cassab, empresa responsável
por importar o produto e comer-
cializá-lo nas grandes re-
des varejistas, conta que
o objetivo da compa-
nhia é incentivar a redu-
çãodo consumode gar-
rafas plásticas de água,
evitando seu descarte
no meio ambiente.
“Somos uma em-

presa que age
muito além do
conceito susten-
tável do reci-
clar. Atuamos
com produtos
que evitam a
criação de des-
cartáveis”, expli-
ca a executiva,
lembrando que
no mundo dei-
xamde ser recicla-
das por ano340bi-
lhões de latas e
garrafas.
A garrafa Boo-

ble, que já circu-
la por mais de
30 países, en-
treEstadosUni-
dos, México,
Chile, possui
um filtro de car-
vão ativado para
filtrar a água en-

quanto ela é bebida, cuja dura-
bildiade de uso é de 2 meses ou
150 litros.
“Após esse período, apenas o

filtro deverá ser trocado, o que
torna o produto altamente sus-
tentável”, aponta.
Ainda de acordo com Cristi-

na, o objetivo da Bobble é dei-
xar a água insípida, livre de odo-
res ou gostos adversos, por um
custo inferior ao da água engar-
rafada. Portanto, para que as
garrafas Bobble tenham uma
boa aceitação nomercado, Cris-
tina conta ainda que osmodelos
são assinados pelo designer Ka-
rim Rashid. “Era preciso aliar

beleza e funcionalidade à
peça”, diz.

Além disso, a execu-
tiva destaca que a garra-
fa é produzida 100%
com Pet reciclado, li-
vre de componentes
que afetamomeio am-
biente como o BPA,
Phitalato e PVC.
“Isso significa
queadecompo-
sição dessa gar-
rafa no meio
ambiente é
muito mais rá-
pida do que as
convencionais,
aponta.

Refrigerante
caseiro
A comercialização
demáquinas casei-
ras para produ-
ção de refrige-
rantes e água
com gás é outra
novidade em
inovação e sus-
tentabilidade
que a M.Cassab
passa a oferecer
tambémaomer-
cado nacional.

“Somos o representante ofi-
cial da israelense SodaStream,
que tem comomissão revolucio-
nar a indústria de bebidas”, con-
ta Cristina.
As garrafas SodaStream são li-

vres de BPA e reutilizáveis por
três anos, segundo a executiva.
Além disso, elas possuem Car-
bon Trust Certification, atestan-
do que sua cadeia de carbon é
80%menor comparado comou-

tros produtos gaseificados. “Para
fabricar os refrigerantes é preci-
so apenas usar água e xarope que
são levados à máquina que dá a
gaseificação precisa”, explica.
A M.Cassab é responsável

também pela comercialização
dos xaropes naturais sem coran-
tes, aromatizantes ou conservan-
tes artificiais em quantidade de
750 ml, que rendem seis litros.
Quanto ao preço, Cristina diz

que ele é acessível, variando de
R$ 240 a R$ 500. “A SodaS-
tream é uma amiga do planeta,
pois evita a poluição causada pe-
la produção de embalagem e
transporte das bebidas gaseifica-
das engarrafadas, alémde ofere-
cer um sistema de refil”, expli-
ca, apontando que, com esse sis-
tema, são evitados descartes de
2mil latas e garrafas Pet emater-
ros por ano. ■
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Rodrigo Capote

Purificação de água na garrafa
é a nova aposta daM.Cassab

Baxter foi escolhida empresamais sustentável
Índice Dow Jones apontou
companhia como líder mundial
na categoria pelo 13º ano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




