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O AUTOR MOSTRA O QUE FAZER,
PELA TÉCNICA, PARA AUMENTAR A

ra

INTEGRIDADE ECOLÓGICA DE UMA

pa

CADEIA DE SUPRIMENTOS.
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GUI BRAMMER

Qual será sua pegada, a que será deixada depois
de sua passagem aqui no planeta Terra?
Eu fiz uma análise do meu impacto no planeta
e se todos os 7 bilhões de terráqueos consumissem da mesma maneira que eu consumo, seriam
necessários 2 planetas Terra para suprir minhas
vontades! E mais: se todos consumirem no novo
padrão de consumo do Brasil, seriam necessários
3,5 planetas; se fossemos todos chineses estaríamos falando de 4,5 planetas. A questão é que só
temos um planeta...
A revista National Geographic fez um estudo
para analisar qual o impacto de um ser humano
com 75 anos de idade em toda sua vida e chegaram a números que impressionam. Este cidadão
terá consumido: 13,35 mil ovos; 5,6 mil litros de
cerveja; 15 porcos; 5,3 mil maçãs; 4 cabeças de
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Mas nem sempre foi assim. Lá no início
de nossa espécie, utilizávamos materiais de
forma inteligente, não existia desperdício,
não existia a falsa ilusão de abundância.
A importância dos materiais era tanta que
até nome às eras eles deram: Idade da Pedra, Idade do Bronze, Cobre, Ferro, Aço. A
grande diferença é que esses materiais eram
utilizados para construção de moradia, caça.
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Em várias empresas com que já tive a
oportunidade de trabalhar, esta é uma preocupação que não faz parte da estratégia empresarial. A preocupação vai até a entrega do
produto no cliente, o que é feito com ele
depois disto só Deus sabe!

pesca, defesa de território, entre outras utilidades. Usando a Constelação de Valor (ver
figura 2) poderíamos dizer que usavam recursos de forma responsável. Nós não éramos nem de longe dependentes de recursos
naturais não renováveis.
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gado; 9 mil litros de leite; 75 mil xícaras de
café; 1,2 mil frangos; 3,8 mil fraldas; 272 desodorantes; 656 sabonetes e assim vai.
Ou seja, o modelo implementado desde
a revolução industrial de forma linear, que
nossos amigos norte-americanos chamam
de TAKE, MAKE and WASTE, sempre
teve como foco produzir em escala, com o
menor custo possível, para um maior número de clientes. Nunca existiu uma preocupação com o fim da vida destes produtos. Onde
eles seriam descartados? Seriam depositados
em aterros/lixões clandestinos? São fáceis de
desmontar? E de reutilizar?

No século 18 ligas metálicas foram desenvolvidas e junto com elas apareceram os
primeiros materiais poliméricos. E com eles
a grande revolução industrial e o modelo linear é institucionalizado por Henry Ford em
sua tão famosa linha de produção.
A mentalidade que até hoje predomina é
que para existir desenvolvimento é preciso
produzir cada vez mais, vender cada vez mais.
A grande mudança desse modelo consiste em
analisar oportunidades de ações em conjunto
com outras empresas - nem sempre do mesmo setor - pois com pequenas adaptações é
possível criar um fluxo contínuo de material
como acontece na natureza, ou seja, o resíduo de um sistema é matéria-prima para outro. Mas vamos falar mais sobre esse processo
mais para a frente neste artigo.
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A pergunta que faço é se existe lógica em
um modelo de negócios que parte da extração
de recursos naturais não renováveis para depois transformá-los, em alguns meses de processo produtivo, em produtos que são vendidos e consumidos em poucos meses, e cujos
resíduos têm como destino final aterros sanitários, onde permanecerão por mais alguns
milhares de anos sem nenhuma utilização.
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A geração de resíduos no planeta é um sério problema geopolítico. O tráfico de resíduos entre países é proibido desde a década
de 1970, com o tratado da Basiléia, mas isso
não impede que máfias gerenciem grandes
negócios de exportação de resíduos. Os países subdesenvolvidos e até mesmo os em
desenvolvimento são alvos constantes desses
resíduos. Em 2011 o Brasil recebeu mais de
50 mil toneladas de lixo tóxico que foram
interceptados pela polícia alfandegária e retornaram aos seus países de origem, geralmente europeus.

ra

Então, fazendo uma conta simples, mais
pessoas, consumindo mais, geram muito
mais resíduos.
Em países em desenvolvimento, como o
Brasil, a geração de resíduos cresce de forma
paralela ao crescimento do PIB. Tivemos
um crescimento de geração de resíduos urbanos de 8% em 2011 sobre 2010. Cada brasileiro já gera l,250kg de resíduos por dia, já
superamos um cidadão europeu.

rápida; elas se veem, muitas vezes, forçadas
por estratégias globais de sustentabilidade,
políticas públicas nos países em que atuam, pressão dos clientes por modelos mais
sustentáveis e também pelo impacto que as
redes sociais podem trazer.
Hoje não é difícil encontrar um vídeo publicado no YouTube mostrando o impacto
que uma empresa está provocando em uma
região e receber milhões de visualizações, o
que força a empresa acusada a pelo menos
responder de forma rápida e consistente.
Hoje é quase impossível mascarar atitudes
que, antes das redes sociais, não vinham a
público de forma tão avassaladora.

pa

Além do consumo sem controle, o planeta
passa por um processo de urbanização nunca antes observado. Hoje 51% da população
mundial já moram em cidades e este número passará para 70% em 2025. O número de
habitantes do planeta dobra a cada 45 anos,
enquanto nos anos 500 d.C. a população
dobrava a cada 750 anos.
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A péssima gestão global de resíduos já
mostra seus impactos em ilhas de lixo espalhadas pelos oceanos, que matam milhares
de espécies de aves e animais que se alimentam deles.
E existe também o impacto social em países subdesenvolvidos que recebem os resíduos de países "desenvolvidos", nos quais
pessoas são colocadas em situação de escravidão para tentar extrair o máximo de valor
de materiais ferrosos e não ferrosos como cobre, titânio, ouro, alumínio e alguns tipos de
polímeros para "patrões" que exploram esse
trabalho para seu lucro garantido.
Mas essa falta de preocupação das grandes
empresas globais no tocante ao fim da vida
de seus produtos está mudando de forma

A figura ao lado (Figura 3) exemplifica a
cadeia de embalagens de produtos alimentícios, o que demonstra esse impacto.
Mas como implementar uma estratégia
que mude o modelo linear tão utilizado desde a revolução industrial e como repensar o
modelo para um sistema contínuo de fluxo
de materiais?
Uma ideia que vem ganhando força no
mundo todo é o da Ecologia Industrial, termo que no primeiro momento pode parecer
coisa de ambientalistas que não conhecem
o dia a dia da indústria mundial, mas que na
verdade foi desenvolvido pelo geoquímico
americano Preston Cloud em 1977.
Simplificando, a Ecologia Industrial seria
como a natureza, ou seja, um resíduo para
um sistema é matéria-prima para outro sistema correlato ou não.
É a partir desse modelo que estruturamos
um negócio no Brasil que ajuda grandes
empresas a desenvolver aplicações de seus
resíduos pré e pós-consumo, transformando
o que era resíduo em matéria-prima.
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FASE 1: DESENVOLVIMENTO
DE APLICAÇÕES
Em conjunto com o cliente, discutimos qual resíduo gerado em
sua cadeia tem aplicação mais
difícil; nessa fase, percorremos
toda a cadeia do material, desde
sua produção até o final da vida
em cooperativas de catadores, aterros e muitas vezes lixões clandestinos. O objetivo principal é usar
tecnologia de engenharia de materiais para desenvolver produtos
com qualidade superior e assim
encontrar aplicação dessa matériaprima na indústria local.

clu

o processo é dividido em três fases de fácil entendimento:
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O mais impressionante nesta fase é ver a reação dos diretores/gerentes de categoria que visitam conosco cooperativas de catadores e encontram seus produtos (que para serem criados receberam investimentos de milhões de dólares) sem valor algum para a indústria de reciclagem.
Usando a Constelação de Valor, essa seria a fase de desenvolver utilidades no foco do cliente;
afinal essas pessoas são as responsáveis por aquele produto, que depois de alguns meses não
têm mais nenhum valor de mercado, e portanto querem dar uma destinação nobre para algo
pelo qual eles se julgam, e com razão, responsáveis.
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GUI BRAMMER
ENGENHEIRO DE MATERIAIS, GOM PÓSGRADUAÇÃO NA USP E NA FGV, É GOFUNDADOR
E DIRETOR DA WISEWASTE, EMPRESA QUE
TRANSFORMA RESÍDUOS EM PRODUTOS
SUSTENTÁVEIS. É TAMBÉM O IDEALIZADOR
DO PRIMEIRO PORTAL DE GONSUMO
GOLABORATIVO DO PAÍS, O "DESGOLA AÍ".
GUI@WISEWASTE.GOM.BR
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FASE 3: FECHAMENTO DE CICLO
Nesta fase serão fabricados produtos utilizando a matéria-prima desenvolvida na fase
1 e coletada na fase 2. Aqui também utilizamos ferramentas de crowdsourcing para utilizar cientistas, designers, engenheiros, arquitetos para nos ajudar a encontrar formatos
e utilidades da matéria-prima produzida.
Exemplo prático:
A gigante global P & G já possui um programa mundial que visa zerar a geração de
resíduos em suas plantas pelo mundo. Mas
no Brasil ela quis inovar ainda mais e trabalhar os resíduos pós-consumo. Afinal, eles
colocam no mercado milhares de produtos
de consumo (shampoo, sabão em pó, creme
dental, etc.).
Eles nos procuraram para criar um modelo que incluísse o desenvolvimento de
aplicação para os resíduos/matéria-prima de
suas embalagens, a" organização da logística
reversa em cooperativas de catadores e lojas
de varejo e então o desenvolvimento de produtos que voltassem ao fluxo industrial.
hiiciamos com um piloto em cinco cooperativas em São Paulo e treinamos o pessoal

da cooperativa para ajudá-los a triar o material de tal forma que pudessem comercializar diretamente com grandes indústrias de
transformaçíC). Após capacitadas, conectamos grandes indústrias a essas cooperativas.
Acompanhamos esse processo de perto
para garantir a qualidade do material enviado para a indústria. Com isso resolvido,
iniciamos a produção de plásticos injetáveis
que foram transformados em displays de supermercados. A ideia inicial do projeto seria
retornar para a P & G o material em forma de
material de exposição de ponto de venda.
Testes foram realizados e os displays aprovados. Em setembro de 2012, os primeiros
displays foram entregues para uma rede de
varejo e passarão a utilizar as resinas plásticas desenvolvidas como matéria-prima
para todos os displays utilizados pela marca
no país.
Agora iniciamos outro projeto para utilizar
a matéria-prima em pallets de movimentação de material entra as fábricas da P & G no
Brasil. Oportunidade de alguns milhares de
produtos. Ou seja, o que antes era resíduo
agora vira matéria-prima para produtos que
retornam ao processo produtivo.
Esse modelo é aplicável em qualquer
mercado. Por enquanto não encontramos
nenhum resíduo para o qual não achamos
aplicação; e vimos encontrando empresas
abertas à utilização de modelos de Ecologia
Industrial em seus processos.
Bastam bons projetos e executivos com
coragem em inovar, para um mundo mais
sustentável e criativo.
E aí, vai jogar? •

is.

FASE 2: ORGANIZAÇÃO
DA LOGÍSTICA REVERSA
Nesta fase organizamos e escolhemos o
melhor modelo de logística para que o processo de Ecologia hidustrial aconteça. Nossa
empresa está conectada a mais de 20 empresas que de alguma forma precisam de matéria-prima em seu processo. Como o Brasil é
um país continental e cada cidade tem sua
realidade, trabalhamos em modelos celulares. Tão logo aquela célula comece a mostrar
0 fluxo contínuo de materiais, ampliamos
para outros lugares e assim sucessivamente.
Usando a Constelação de Valor, seria a fase
de relações significativas com os clientes e
parceiros envolvidos, pois é criado um elo
muito forte entre cliente, fonte de resíduos/
matéria-prima que muitas vezes são cooperativas de catadores, indústria transformadora e fabricantes de produtos reciclados.

Fonte: Marketing Industrial, São Paulo, ano 16, n. 58, p. 60-64, 2012.

