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A economia verde não é poesia, mas a possibilidade concreta de explorar os recursos da natureza causando os mínimos
danos possíveis, fazendo-se um manejo responsável, evitando a poluição da água, do ar e do solo e subsolo. É possível uma economia que siga esses princípios produzindo riquezas e condições de sobrevivência para bilhões de habitantes? Talvez sim, mas nada é muito simples. Primeiramente há um eterno confronto entre as atividades econômicas e
as ações regulatórias para a proteção ambiental. Os empresários acreditam que preservar o ambiente vai aumentar os
seus custos e os clientes não vão pagar mais por isso.
Para alguns autores o problema central da poluição está
na cadeia de valor das próprias empresas (Porter, 1999). Enquanto o foco continua no resultado final, ou seja, a poluição, descarte de produtos nocivos, não há solução a vista. É
preciso que as empresas lancem um olhar para o seu interior, em sua cadeia de valor e em seguida para a origem dos
seus insumos (externa) onde também podem estar localizados focos de ineficiência.
Há inúmeros casos de empresas em que são identificados
problemas nos processos que, corrigidos, resultam em redução ou eliminação de resíduos, além da redução dos custos,
pois na maioria das vezes poluição significa desperdício.
Empresas focadas na inovação, como estratégia competitiva, conseguem corrigir problemas em seus processos, eliminando ou reduzindo o descarte de resíduos ou a necessidade de manuseio, descarte ou armazenamento de
produtos. Cito um caso de
Os programas de
um empresário da área de
qualidade também ferramentaria em São Bernardo, que recebeu uma pepossibilitaram
sada multa por descartar
a redução
no esgoto e solo, o óleo midos poluentes
neral utilizado no corte de
metais. Diante do impasse,
em função
a empresa estudou uma forda utilização
ma de solucionar o problemais eficiente
ma e encontrou a solução
quando se desviou do foco
dos insumos
de tratamento do resíduo.
e melhorias
O empresário construiu sisnos processos
temas de coleta do óleo nas
máquinas de corte que era
filtrado e reutilizado. Com
a reutilização do óleo várias vezes a empresa reduziu os
seus custos e atendeu as regulações ambientais.
Esse exemplo mostra que a miopia empresarial pode
ter um custo alto ao longo do tempo ao se manter a visão
de que a eliminação de poluentes gera custos adicionais.
Mesmo em casos em que os custos sejam altos no início
da implantação, esses valores podem ser reduzidos com
a curva de aprendizagem. Port*er cita o caso da indústria
de papel e celulose em que o programa de redução do cloro do processo de produção tinha um custo inicial de
US$ 16 por tonelada e, após cinco anos, foi reduzido para
menos de US$ 5.
Quando os programas de qualidade começaram a ser implantados nos anos 1980, muitos empresários os viam como despesas adicionais e aumentos de custos dos produtos.
Hoje podemos dizer que são raros aqueles que assim pensam, pois a qualidade ao invés de ser vista como fator independente do produto passou a ser vista como parte integrante do mesmo. Assim é possível afirmar que os programas de qualidade quando implementados de forma adequada possibilitaram, além da qualidade do produto que passa
a agregar maior valor para os clientes, também a redução
dos poluentes em função da utilização mais eficiente dos insumos e melhorias nos processos, resultando em economia
dos insumos, energia e mão de obra.
Mas a economia verde não é apenas isso, pois há um longo caminho em sua direção. O aumento da produtividade
pode representar maior consumo de produtos, resultando
em maior volume de embalagens descartadas gerando impactos na natureza e para a sociedade, que necessitará aplicar cada vez mais recursos para o recolhimento, descarte e
tratamento. ■
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Além de eliminar emissão de ozônio, nova resina reduz em até 26% custo da colagem do calçado

A nova resina pode
proporcionar redução
de custo de até 26%
na etapa de colagem
do processo
produtivo do calçado

ar
tig

e

st

de

aç
ão

iliz

Braskem, um novo primer aplicado a frio que complementa a
colagem da resina em diferentes substratos como borracha,
PVC e couro sintético, substituindo a solução com o primer
antigo. A solução baseia-se em
um conceito em que os dois novos componentes são necessários para a aderência, tanto o
EVA, quanto o primer, sendo esta tecnologia patenteada.
“Esta nova resina trará maior
competitividade para o setor
calçadista, que no Brasil foi responsável pela confecção de
mais 800 milhões de pares em
2011. A resina VA3010A é resultado do trabalho que temos feito em nosso Centro de Tecnologia e Inovação para identificar
tendências e encontrar soluções inteligentes para contribuir com os desafios dos nossos
clientes”, destaca.
Nos primeiros anos de atuação,Teyssonneyre conta que estima atingir 60% do mercado
nacional. Esse desenvolvimento, segundo ele, faz parte do
comprometimento da Braskem
em oferecer soluções sustentáveis aos clientes, alinhadas com
a visão de tornar líder mundial
em química sustentável até
2020”, afirma.
Para Felipe Bottini, ambientalista da Neutralize Carbono,
ações como essa devem ser implementadas cada vez mais no
processo produtivos das indústrias, já que é um meio encontrado de reduzir seus impactos no
meio ambiente. ■ C.R.C.
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A Braskem, líder em produção
de resinas termoplásticas nas
Américas e maior produtora
mundial de biopolímeros, lançou no final de 2012 uma resina
inédita no mundo, direcionada
ao segmento calçadista.
Segundo Patrick Teyssonneyre, diretor de inovação e tecnologia de polímeros da companhia, a nova resina de EVA (copolímero de etileno e acetato de
vinila) permite a confecção
mais rápida e sustentável dos sapatos, extinguindo o processo
de cura na colagem de solas, o
que elimina a emissão de ozônio e reduz em até 26% o custo
desta etapa de produção. O lançamento integra o portfólio do
selo Braskem Maxio, criado para identificar resinas que oferecem maior eficiência à cadeia
do plástico e reduzem o impacto ambiental no processo de
transformação.
Nesse segmento, a colagem
das entressolas à base de EVA é
uma etapa importante do processo, pois a durabilidade de
um calçado está diretamente
vinculada à qualidade de aderência dos seus componentes
após o processo de cura. A resina VA3010A, desenvolvida pela
Braskem, permite que o processo de colagem ocorra sem a necessidade da etapa de cura U.V.
(irradiação de luz ultravioleta).
Esta inovação dispensa a utili-

zação do equipamento de cura
ultravioleta, que exige constante manutenção e controle de
processo, e ainda é emissor de
ozônio, um gás nocivo à saúde
humana e ao meio ambiente.
“Além disso, com a nova resina, há redução no consumo de
energia no processo produtivo,
tornando a confecção dos calçados mais segura e o processo
mais sustentável”, diz.
A economia gerada com esta
inovação na indústria calçadista pode proporcionar uma redução de custo de até 26% na etapa de colagem do processo produtivo do calçado, além de permitir designs mais diferenciados na confecção da entressola,
segundo conta Teyssonneyre.
Contudo, o tamanho desta redução dependerá do tipo de calçado e da configuração de cada linha de produção. A nova resina
possibilita ainda ganho na qualidade dos solados, o que resulta
na redução da devolução de calçados por conta de defeitos, e
por consequência custos ainda
menores aos transformadores.
Para alcançar esse resultado,
foi desenvolvido junto com a
empresa Killing, parceira da
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Resina da Braskem acaba com
a cura na colagem das solas
e elimina a emissão de ozônio
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Calçado feito de um
jeito mais sustentável

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 jan. 2013, Inovação & Sustentabilidade, p. 13.

