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ALESSANDROGUIDINI
CEO da Urban Summer

ARIOVALDOCAODAGLIO
Presidente do SELUR (Sindicato das Empresas

de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo)

Mas curiosamente alguns temas
não pareceriam tão novos assim. Na
verdade, somos nós que não muda-
mos tanto assim.

Com a multiplicação dos recursos
de tecnologia e acesso fácil a qual-
quer tipo de informação e tecnolo-
gia, aparecem novas possibilidades e
novos canais de comunicação. Por
outro lado, fica cada vez mais compli-
cado produzir a sua própria curado-
ria a respeito do que é de fato real-
mente novo, bom, interessante ou
inovador. Isso é valido para qualquer
segmento, das microcervejarias arte-
sanais brasileiras e seus produtos,
que se multiplicam cada vez mais pe-
lo país, às novas bandas e músicas do
cenário da indústria fonográfica.

Como presidente de uma empresa
ligada à criação digital, tecnologia e
inovação, umas das coisas mais im-
portantes que quero dividir com vo-
cês é o fato de que as revoluções não
acontecem quando a sociedade ado-
ta novas tecnologias. As revoluções
realmente acontecem quando a so-
ciedade passa a aderir novos mode-
los e padrões de comportamento.

Nestes últimos anos, a tecnologia
tem dado suporte para grandes mu-
danças de comportamento, em am-
plos aspectos. O Facebook é um dos
maiores e mais óbvios exemplos dessa
mudança,masoLollapalooza,umtra-

dicional festival de música criado em
1991 em Chicago (EUA), pode revelar
um outro olhar. Na última edição do
eventoem São Paulo, durante as apre-
sentações das bandas no palco, era
mais comum ver o público, não com
as duas mãos para cima histéricos,
dançando e cantando, mas sim com
somenteumamãopara cima, pratica-
mente estáticos segurando fixamente
o celular, a fim de não atrapalhar os
melhores registros de vídeo ou fotos
para as divulgações nas redes sociais.

As novidades, possibilidades e
oportunidadesdenegócio estão aídis-
poníveis para os olhos de quem as vê.
Eu,particularmente, acredito e conti-
nuo apostando em ideias que são sim-
ples, úteis e fáceis de usar. O simples
não é simplório, e nem tão pouco fá-
cil de se alcançar, mas é o que sempre
tento imprimir nos projetos que cria-
mos. A ideia fundamental é observar
atentamente o comportamento e no-
vas atitudes dos consumidores e de-
pois unir tecnologia e design, para
criar novas possibilidades que simpli-
ficam um pouco a vida.

De fato, ainda gostamos muito
das coisas simples, de produtos úteis
e verdadeiros, de tecnologias e gad-
gets fáceis de utilizar e dos serviços
que realmente funcionam, com o
uso de internet ou não. Quando con-
seguimos juntar tudo ou uma parte
disso, a experiência com o negócio,
produto ou serviço, será no mínimo,
muito boa e prazerosa.

Agora,a minhadescoberta,nãotão
recente, foi feita em uma de minhas
viagensaNovaYork:umlugarsimpló-
rio e aconchegante, o Mc Sorley’s —
um bar de 1854, cardápio restrito e so-
mente dois tipos de cerveja “draft”. É
um convite a uma viagem no tempo.
Clara ou escura? Simples assim.

Nesses itens, estamos à frente de
numerosas nações, como nas garrafas
de PET, ou razoavelmente inseridos
nas médias mundiais. Entretanto, há
um aspecto particularmente preocu-
pante: reciclamos apenas 3% do lixo
sólido orgânico urbano. Evoluir nesse
item específico é importante para a
melhoria do meio ambiente, ganhos
econômicos na produção e também
no aspecto social, contemplando, as-
sim,as trêsvertentesdomaiscontem-
porâneo conceito de sustentabilidade.

Vale lembrar que a Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos (PNRS) defi-
niu o conceito de “rejeito” da seguinte
maneira:somentepodemserassimca-
racterizados os materiais que, depois
de esgotadas todas as possibilidades
de tratamento e recuperação por pro-
cessos tecnológicos disponíveis e eco-
nomicamente viáveis, não apresen-
tem outra possibilidade que não a dis-
posiçãofinalambientalmenteadequa-
da. A fração orgânica dos resíduos do-
miciliares corresponde entre 48% e
55% dototal doresíduodomiciliar ge-
rado. Para uma produção anual de 64
milhões de toneladas de resíduos, te-
mos mais de 30 milhões de toneladas
deresíduos orgânicos quenãosãoain-
da tecnicamente rejeitos e que vão in
natura para os aterros e lixões.

Háqueseresolver isso,cumprindo-
se metas até 2030, o que parece tem-

po suficientemente longo para tal.
Não é! As grandes cidade ou consór-
cios das pequenas e médias terão de
iniciar já a implantação dos respecti-
vos Planos de Gestão, ou irá pairar a
ameaça de validação da máxima que
não somos afeitos ao cumprimento de
metas, ou, em outras palavras, a assu-
mirmos responsabilidades públicas.

O trabalho das cooperativas é im-
portante, mas não é suficiente para
atender à gigantesca demanda. Em
2012, registrou-se um aumento de
1,3% na geração per capita de resí-
duos. No mesmo período, segundo o
IBGE, o número de habitantes au-
mentou apenas 1%. Conclui-se, por-
tanto, que a inclusão social nos últi-
mos dez anos e a maior renda estão fa-
zendo com que o incremento do con-
sumo (e, portanto, a geração de resí-
duos) fique acima da expansão demo-
gráfica. Ótimo! Entretanto, precisa-
mos atender com eficácia a essa de-
manda ambiental.

Para isso, o grande salto é o Plano
Municipal de Gestão Integrada de Re-
síduosSólidos, cujaimplantação,con-
tudo, está atrasada em metade dos
5.564 municípios brasileiros. Aliás, o
descumprimentodocronogramarela-
tivoàexecuçãodoplanojácomprome-
teu definitivamente a erradicação dos
lixões no país até 2014, como estava
previsto na Política Nacional relativa
ao tema . O que será feito?

Com o atraso do programa esta-
mos postergando um processo capaz
de melhorar o meio ambiente, e re-
tardando o crescimento da recicla-
gem. Em vez de um círculo virtuoso
de coleta de resíduos, encaminha-
mento para aterros sanitários moder-
nos e adequados e reciclagem em
grande escala, estamos mantendo o
círculo vicioso da letargia.

Uma “nova”
descoberta de 1854

Precisamos avançar
mais na reciclagem

Gostaria de compartilhar uma reflexão com vocês sobre no-
vidades, descobertas e inovações. Mas, apesar do assunto
ser um tanto quanto comum, pretendo trazê-lo em um ângu-
lo “novo”. Vivemos em um momento muito único e interes-
sante, no qual novas tecnologias e novos comportamentos
desenvolvem possibilidades incríveis. E é sobre este assunto
que o artigo se propõe a discutir. Um fato é: se retirarmos a
palavra “novo” da frente de muitos destes artigos, produtos
e discursos, certamente eles perderão alguma credibilidade.

Números do Cempre (Compromisso Empresarial para Reci-
clagem), associação sem fins lucrativos mantida por um gru-
po de grandes empresas brasileiras, mostram que nosso país
está avançando na reciclagem, atingindo índices satisfató-
rios em alguns segmentos, mas deixando a desejar em ou-
tros: 96,2% da produção nacional de latas de alumínio; 47%
da resina PET; 45% das embalagens de vidro; 29% das latas
de aço; 23% das 46 mil toneladas de embalagens longa vida
pós-consumo; e 20% dos plásticos.

As revoluções não
acontecem quando
a sociedade adota novas
tecnologias, mas sim
quando passa a aderir a
novos modelos e padrões
de comportamento

Evoluir na reciclagem
do lixo sólido orgânico
urbano é importante
para a melhoria do meio
ambiente, ganhos
econômicos na produção e
também no aspecto social
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 out. 2013, Mundo, p. 31.
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