
A Levi’s lança, neste mês, a cole-
ção de jeans WastelessTM, que
incorpora materiais de descarte
pós-consumo — mais especifica-
mente garrafas de plástico e ban-
dejas de alimentos recicladas.

Cada produto inclui, pelo me-
nos, 20%de conteúdo reciclado
pós-consumo ou, em média, oi-
to garrafas de 350 a 590ml por
jeans. “Desde o início, temos de-
senvolvido nossos produtos
com propósito ambiental. Adi-
cionando valor aos materiais de
descarte, esperamos mudar o

que as pessoas pensam sobre re-
ciclagem, incentivando-as a fa-
zer mais isso,” diz James Curlei-
gh, presidente global da marca.

A coleção utilizou mais de
3,5 milhões de garrafas recicla-
das nas quase 400 mil peças pro-
duzidas. Os produtos masculi-
nos, que estarão disponíveis no
mundo todo, incluem o jeans Le-
vi’s 511TM Skinny, um novo e
moderno jeans Levi’s 504 Strai-
ght Fit e a icônica Trucker ja-
cket da Levi’s.

Para as mulheres, o jeans Le-
vi’s Boyfriend Skinny em um
fit progressivo estará disponí-
vel nos EUA e na Europa, diz
Curleigh. ■ C.R.C.

Elaborado pelo Conselho Empre-
sarial Brasileiro para o Desenvol-
vimento Sustentável (CEBDS) e
74 das maiores empresas brasi-
leiras, o documento Visão Brasil
2050, que apresenta e propõe ca-
minhos e práticas para se ter
um futuro mais sustentável, já
influencia as metas e objetivos
de algumas companhias. O estu-
do, apresentado durante a
Rio+20 (Conferência da Nações
Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável), é a versão tropica-
lizada do Vision 2050, do World
Business Council for Sustaina-
ble Development (WBCSD), lan-
çado em 2010.

“A ideia é que as empresas
usem o estudo como referência
para trabalhar o avanço da agen-
da empresarial sustentável - me-
dir suas práticas por meio de indi-
cadores propostos, mas também
para alavancar novas ações. O do-
cumento é importante porque
aponta práticas e caminhos adap-
tados a realidade do nosso país",
explica Marina Grossi, presiden-
te executiva do CEBDS.

Rodrigo Nogueira, gerente-ge-
ral da unidade de desenvolvimen-
to sustentável do Banco do Brasil
(BB), concorda. “O documento é
importante, porque foi feito para
o Brasil. Ele se adequa melhor a
nossa realidade”, aponta. De
acordo com ele, as propostas pre-
sentes no Visão, como o docu-
mento é apelidado, vão ser enca-
minhadas em novembro para
que os executivos do banco deba-
tam e o incorporem no plano de
ação de sustentabilidade da em-
presa, chamado de Agenda 21.

Já para Franklin Feder, presi-
dente da Alcoa para América La-
tina e Caribe, o documento é
uma plataforma de debate entre
as empresas. “Desconheço um
documento como este no Brasil,
pois ele reúne todos os pilares da
sustentabilidade — econômico,
social e ambiental —, projeta e
traça caminhos de como se che-
gar lá. A partir dele, as empresas
podem compartilhar suas práti-
cas e discuti-las. Ele serve como
plataforma de debate, mas tam-
bém é um desafio para cada uma
das companhias”.

A Alcoa já possui metas so-
ciais e ambientais, como núme-
ro mínimo de mulheres na força
total de trabalho, redução das
emissões de CO2 e metas para a
utilização de água. “Com as me-
tas estabelecidas, desenvolve-
mos os caminhos para chegar lá
e é aí que que o Visão 2050 en-

tra. A indústria de alumínio é
grande emissora de gás carbôni-
co e temos metas rigorosas para
isso, por exemplo. Alguns cami-
nhos exigem muito capital, al-
guns outros nem tanto, mas ne-
cessitam de observação e disci-
plina”, ressalta Feder.

Gabriela Burian, diretora glo-
bal de Ecossistemas Agrícolas
Sustentáveis da Monsanto, con-
corda e acrescenta que as práti-
cas abrem espaço para ações e
parcerias entre as empresas. “Al-
gumas ideias só darão certo se fo-
rem feitas em conjunto”, acredi-
ta. Segundo ela, a Monsanto já
tem metas para contribuir com a
redução dos recursos naturais,
para reduzir em um terço o con-
sumo de água, diminuir a emis-
são de gases do efeito estufa e o
uso de energia, além de outras
ações mais voltadas para o pilar

social, biodiversidade em flores-
tas, agricultura e pecuária.

Andrea Alvares, presidente da
PepsiCo Brasil Bebidas, explica
que o Visão reforçou práticas já
existentes na empresa desde
2006. “Implementamos há seis
anos o ‘Performance com Propó-
sito’, que se baseia na performan-
ce financeira sustentável, susten-
tabilidades humana, ambiental e
talento”, conta. Segundo ela, ape-
sar de já haver avanços na mensu-
ração das práticas, pois há indica-
dores que apontam por exemplo,
gastos de água e energia, ainda é
preciso avançar na conferência
dos resultados de algumas áreas.
“O documento foi construído de
forma pragmática, então, mostra
onde cada um está, aponta cami-
nhos, por onde começar e indica
em que cada empresa deve se con-
centrar”, acrescenta Andrea. ■

O verbo pavimentar vem sendo usado, de forma errô-
nea, como sinônimo de asfaltar, não apenas por leigos,
mas também por gestores públicos bem preparados,
profissionais experientes da construção e publicações
especializadas. Não raro um jornalista se refere ao “as-
faltamento” de tal rodovia, quando, na realidade, ela
foi pavimentada com concreto de cimento portland.

A maioria da população, por sua vez, não identifica ou
percebe a diferença entre os materiais empregados nos
pavimentos de estradas e vias urbanas, razão pela qual se
acostumou a usar o verbo asfaltar. Daí, o desafio da indús-
tria de cimento e concreto de corrigir a distorção, esclare-
cer os diversos públicos sobre a diferença semântica.

Mas a questão vai além da confusão semântica. A in-
dústria está empenhada em demonstrar o valor que o
pavimento de concreto agrega para os usuários, traduzi-
do por sua durabilidade, que pode ultrapassar 30 anos,
e para os contribuintes e o poder público, pela redução
dos custos de manutenção.

Quando um jornal fala em TV por assinatura ou TV pa-
ga, está se referindo a um universo de empresas que ofe-

recem um leque de op-
ções tecnológicas para a
transmissão de conteú-
do audiovisual e de en-
tretenimento para o
consumidor. Quando,
porém, se fala em TV a
cabo, está privilegiando
uma determinada tecno-
logia, e, portanto, deter-
minadas empresas, ao
mesmo tempo em que
se discrimina outras.

Em casos mais críti-
cos, as agências regula-
doras são obrigadas a in-
tervir para estabelecer
critérios e propriedades
que justificam o uso de

um determinado conceito. É o caso das palavras diet e li-
ght, que ao gerarem interpretação errônea e confusão, po-
diam trazer prejuízos graves à saúde do consumidor.

Desde o final dos anos 90, as ações de promoção e co-
municação da Associação Brasileira de Cimento Por-
tland (ABCP) - entidade técnica do segmento - ajuda-
ram a reintroduzir no País a aplicação do concreto em
estradas, pistas de aeroportos e outras vias. Para isso, o
foco foi o público técnico que hoje já sabe quando e on-
de conjugar o “pavimentar com concreto”.

A sociedade precisa perceber que asfaltar não é sinô-
nimo de pavimentar! O famoso “boca a boca” ajuda a
posicionar a pavimentação em concreto - como é o ca-
so de usuários que percebem as diferenças do material
quando circula numa via pavimentada com concreto.

Não faz muito tempo, um amigo relatou que ao
circular por uma estrada recém-pavimentada com con-
creto, viu uma placa que anunciava a obra de “asfalta-
mento” da rodovia. Ele só atentou para a distorção por-
que cansara de me ouvir promovendo o concreto como
alternativa para as estradas e vias que têm tráfego inten-
so. Como engenheiro que virou comunicólogo, acredito
que ajudei o amigo a usar corretamente os verbos.

Mero detalhe? Em hipótese alguma!
A disseminação de informação e conceitos cria cultura

e sedimenta uma percepção dos públicos. E não há nada
mais real que a percepção. Ao utilizar a palavra asfaltar, o
político ou o profissional de comunicação está privilegian-
do uma determinada tecnologia em detrimento de outras.

E, como diz o ditado popular, o uso do cachimbo
faz a boca torta. ■

Gabriela Murno
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2050, lançado na Rio+20, começam a ganhar a atenção das empresas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




