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U
ma sacola plástica é sempre mais
nociva ao meio ambiente do que
uma de pano. Certo? Errado. Um
método recém-chegado ao Brasil
para avaliar o custo ambiental de
produtos faz cair por terra esse ti-

po de certeza e traz uma nova resposta: de-
pende. A ferramenta tem o nome de Análise
de Ciclo de Vida (ACV) e compara o impacto
ambiental de produtos com amesma serven-
tia, desde o início da produção até omomen-
to do descarte pelo consumidor, para desco-
brir quais sãomais ambientalmente corretos.
Entram na conta a quantidade de emissões
de gases de efeito estufa na cadeia do produ-
to, o fato de ele ser renovável ou não, entre
outros dados. Para dar um impulso ao uso da
metodologia, que ainda é bastante incipiente
no país, o Instituto Akatu e a Associação Bra-
sileira do Ciclo de Vida estão lançando hoje
uma parceria com seis empresas numa rede
que vai estabelecermetas para colocar o con-
ceito em prática.

O novo órgão que será anunciado na reu-
nião do grupo, em São Paulo, terá o nome de
Rede Empresarial Brasileira de Análise do Ci-
clo de Vida, e já nasce como objetivo de agre-

gar cada vez mais empresas. Por enquanto,
estão no grupo Natura, Braskem, GE, Philips,
Danone e Unilever. Outro objetivo já definido
da rede é mudar o cenário atual do país que
sofre com a ausência de um banco de dados
com informações sobre a produção de cada
setor. A escassez de informação atinge tanto o
poder público quanto as próprias empresas,
que ainda pecam pela falta de transparência.
A ausência de cálculos e de estudos sobre as
cadeias produtivas dificulta a comparação
entre os impactos ambientais dos produtos.

Só com a formação de novos bancos será
possível fazer análises confiáveis entre as ca-
deias de produção. Se, por enquanto, os da-
dos estão sendo trabalhados dentro das com-
panhias, a longo prazo a proposta é abrir as
informações para os consumidores, para dar
a elesmais poder de decisão. Essa é a bandei-
ra do InstitutoAkatu, voltadopara o consumo
consciente. Assim, na hora de comprar, seria
possível saber o custo ambiental, e, em al-
guns casos, também social, segundo a direto-
ra executiva do Akatu, Ana Wilheim.

—Hoje emdia, tem tanto número no rótu-
lo dos produtos que o consumidor sabe cada
vez menos sobre ele. Uma ideia é que o ciclo
de vida entre só como um aval, com um rótu-
lo próprio. Assimo consumidor vai começar a
entender que cada produto tem uma vida

útil, que começa no uso de bens naturais do
produção até a hora do seu descarte — disse
Ana, que está à frente da negociação entre as
empresas.

O tema surgiu em meados da década de
1970 nos Estados Unidos e na Europa, partin-
do do fato de que todo produto, não impor-
tando o tipo de insumo usado e o objetivo,
causa algum impacto nomeio ambiente. Ho-
je, a Análise do Ciclo de Vida já é regida por
uma série de regras contidas na ISO 40.040
(www.iso.org) que determina bases para a
metodologia ser aplicada no mundo todo.
Mas, noBrasil, o assunto ainda é umanovida-
de que passa ao largo dos interesses do con-
sumidor comum. Cenário que pode mudar
no curto prazo, caso o cliente comece a se
apropriar das informações. A Braskem, uma
das empresas da nova rede, que produz quí-
micos e petroquímicos, com elevado impacto
ambiental pela natureza do negócio, está in-
vestindonaAnálise doCiclo deVidana toma-
da de decisões. É o que afirma a coordenado-
ra de Desenvolvimento Sustentável da em-
presa, Beatriz Luz:

— Usamos desde 2005, para definir estra-
tégias. É uma visão sobre toda a cadeia. —
disse, informandoque, no entanto, a abertura
das informações para consumidores será fei-
ta aos poucos: — Um passo de cada vez.

Custo ambiental dos produtos
Empresas como Natura, Brasken, Unilever, GE, Danone e Philips lançam rede que compara
impacto de cada produto no meio ambiente através da análise do ciclo de vida
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Amazônia. Início da cadeia de
produtos de castanha da Natura
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Text Box
Fonte: O Globo Amanhã, Rio de Janeiro,  23 out. 2012, p. 28.




