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Especial | Negócios sustentáveis

Colchões podem
ser reutilizados
Paulo Vasconcellos
Para o Valor, de Lille

Colchões não são recicláveis,
segundo ensinam consultorias
de educação ambiental por mo-
tivos técnicos ou comerciais. Não
eram. Na Europa, uma empresa
com vinte anos de tradição no
desenvolvimento de soluções pa-
ra a indústria de reciclagem, co-
mo prensas de latas de alumínio,
compactadores de cartões de cré-
dito e separadores de lixo, criou
uma máquina que permite o rea-
proveitamento da matéria-pri-
ma usada em colchões.

O equipamento desenhado pe-
los engenheiros da francesa De -
coval separa a espuma, a madeira,
o tecido e o aço das molas cinco
vezes mais rapidamente do que o
tempo gasto por um homem, o
que garante viabilidade econô-
mica à reciclagem de estofados. A
máquina foi concebida para um
fabricante do Canadá, onde a re-
ciclagem de colchões já se tornou
um segmento industrial.

Várias cidades da região de Van-
couver estabeleceram uma políti-
ca reversa do produto porque os
aterros sanitários começaram a co-
brar US$ 20 por colchão velho. Já
na França existem três usinas que
fazem reciclagem de colchão. A re-
ciclagem do produto é um bom
negócio também na Califórnia, no
Colorado, em Massachusetts,
Ohio, Carolina do Sul, Washington
e Wisconsin, nos Estados Unidos.
No Brasil, o destino mais comum
de colchões e estofados costuma
ser a doação ou o lixo.

“O que fazemos na Decoval é
desenvolver soluções sob medi-
da para os clientes. O equipa-
mento que separa os componen-
tes de um colchão surgiu do pe-
dido de uma empresa que recicla
o produto e tinha problemas de

eficiência porque a separação
das matérias-primas de um col-
chão é muito trabalhosa. São
componentes valiosos, mas que
tornavam o negócio pouco ren-
tável por causa do custo de mão
de obra”, diz François Salmon,
presidente da Decoval.

A tecnologia desenvolvida pe-
la Decoval comprova que a ino-
vação é uma aliada essencial ao
ciclo de vida dos materiais e à
sustentabilidade. A empresa
tem apenas 29 empregados, mas
coleciona um número muito
maior de soluções para a indús-
tria da reciclagem. Um dos últi-
mos pedidos foi o desenvolvi-
mento e instalação de 14 esma-
gadores de equipamentos de
proteção individual, como luvas
e capacetes, usados por técnicos
e operários de usinas nucleares
da inglesa EDF Energy e da fran-
cesa Areva, líderes mundiais em
energia nuclear.

A Decoval também produziu
máquinas de resíduos altamente
tóxicos dos fornos da Metaux Es-
peciaux, da França, fornecedora
de sódio, potássio, óxidos, cloro
e vanádio para grandes indús-
trias. A tarefa entregue a um tra-
balhador custaria quinze horas
e seria realizada em condições
precárias de segurança. Quatro-
centos esmagadores da Decoval
atendem clientes na Europa e
América do Sul. Compressores
da empresa já fazem o processa-
mento de cartões plásticos da
Fnac, da rede Carrefour e da La
Redoute, a maior empresa de
vendas à distância da Europa.

“Se ajudamos a desmontar
equipamentos, podemos ajudar
a concebê-los. Só depende da
vontade do cliente. Isso pode re-
presentar uma revolução no ci-
clo de vida dos produtos”, afirma
François Salmon, da Decoval.

Meio ambiente Metodologia é desenvolvida para
definir o que é mais ou menos sustentável

Empresas adotam
ferramentas para
pegada ambiental
Sergio Adeodato
Para o Valor, de São Paulo

Vista até recentemente com
cautela pelo mercado, temeroso
de expor a pegada ambiental de
produtos e prejudicar a compe-
titividade, a prática de dimen-
sionar impactos nas diferentes
etapas produtivas, desde a extra-
ção de insumos ao consumo e
descarte final, rompe barreiras e
começa a ser incorporada em
maior escala pelas empresas.
Prova disso foi a criação da Rede
Empresarial de Avaliação de Ci-
clo de Vida, em novembro, reu-
nindo nove corporações de
grande porte interessadas em
promover a ferramenta e utilizá-
la como instrumento de diferen-
ciação para seus produtos.

“A discussão sobre o que é mais
sustentável torna-se essencial na
tomada de decisão”, ressalta Jor-
ge Soto, diretor da Braskem e
idealizador da iniciativa. A em-
presa, um dos líderes na fabrica-
ção de resinas, já aplicou a Ava-
liação do Ciclo de Vida (ACV) pa-
ra entender os prós e contras das
sacolas plásticas e, neste ano, cal-
culou a pegada de carbono do ci-
clo completo de seus principais
produtos. O objetivo é aumentar
a eficiência energética, reduzir
custos, planejar investimentos e
orientar clientes nas escolhas no
momento da compra.

No total, 31 estudos desse gê-
nero estão sendo conduzidos na
empresa, informou Soto. “A bus-
ca por soluções de sustentabili-
dade está hoje presente em todas
as fases, desde as simples atitu-

des do dia a dia até as decisões
mais complexas das empresas”,
argumenta o executivo.

O antigo tabu se transforma
em oportunidade. Minimizar os
impactos negativos e maximizar
os positivos influencia a cadeia
de fornecedores e novos hábitos
por parte do consumidor. “Não
estamos tirando proveito do di-
ferencial brasileiro e das nossas
vantagens competitivas que te-
mos”, afirma Soto. A ACV ganha
força à medida que é dissemina-
da e reconhecida no mundo, com
base em padrões confiáveis que
permitam separar o joio do trigo.
“Trata-se de uma construção de-
safiadora que só pode ser feita
em rede”, enfatiza Fernanda Cos-
tacurta, coordenadora de susten-
tabilidade do Grupo Boticário. “É
essencial uma estratégia colabo-
rativa para criarmos uma lingua-
gem comum”, concorda Fabien
Brones, gerente de impacto am-
biental e ecodesign da Natura.

“Devemos atingir fornecedo-
res de maneira padronizada e
t r a n s p a r e n t e”, acrescenta Maria
da Graça Popi, coordenadora do
centro de pesquisa da O x i t e n o.
“O uso da métrica só faz sentido
se envolvermos toda a cadeia
produtiva, com ganho para a so-
ciedade como um todo”, reforça
Juliana Seidel, especialista em
desenvolvimento ambiental da
Tetra PaK, uma das primeiras a
aplicar o método no Brasil a par-
tir de estudos com caixas de suco
e leite desenvolvidos há 14 anos
no Centro de Tecnologia de Em-
balagem (CETEA), em Campinas.

O instrumento ultrapassa os

muros da academia. “Vivemos
um marco histórico de uma an-
tiga batalha que esbarrava na
inércia do governo e na falta de
massa crítica”, comemora o pro-
fessor Gil Anderi, do Departa-
mento de Engenharia Química
da Universidade de São Paulo,
considerado o “pai da ACV” no
Brasil. Ele recomenda: “não só o
consumo, mas também a produ-
ção deve ser sustentável”.

Para André Tachard , analista de
sustentabilidade da E m b r a e r, inte-
grante da rede empresarial, estar
fora desse processo poderá signifi-
car um atraso tecnológico prejudi-
cial aos negócios, principalmente
no mercado externo. “O conceito
de ‘design for environment’, inclu-
sive para aeronaves, utilizará cada
vez os indicadores da ACV como
p a d r ã o”, argumenta.

“Não se trata apenas de redu-
zir o ruim, mas de aumentar o
melhor ”, explica Greg Norris,
pesquisador sobre tema na Har-
vard School of Public Health,
nos EUA. Ele lembra que o pro-
cesso começou quando a Coca-
Cola perguntou quais os efeitos
da substituição das garrafas re-
tornáveis por descartáveis, no fi-
nal da década de 1960. “Na épo-
ca, as contas foram feitas com
papel, lápis e calculadora ma-

nual”, ilustra o especialista, ao
lembrar que a tecnologia mu-
dou muito de lá para cá, com o
desenvolvimento de softwares e
bancos de dados. Depois, a EPA,
agência ambiental americana,
estimulou o uso da prática por
mais empresas e o conceito aca-
bou chegando à Europa, sendo
incorporado às normas ISO
14.040 e 14.044. “A ACV gera
oportunidades de inovação e ne-
gócios, além de uma melhor co-
municação com o público”,
completa Norris.

No entanto, a falta de padro-
nização e de um sistema de da-
dos brasileiros é entrave para a
expansão no país. “Neste campo,
nada se faz da noite para o dia,
pois envolve questões de compe-
titividade e conflitos de interes-
se entre países conforme o grau
de desenvolvimento”, analisa
Haroldo Mattos, coordenador
de um comitê que discute o as-

sunto na Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT). “O
Brasil precisa correr com o seu
banco de dados, assim como já
fizeram vários países, como Sin-
gapura e Malásia”.

Desde 2002, o país discute co-
mo definir uma metodologia
própria e montar a estrutura para
a realização de inventários am-
bientais. O conhecimento foi ad-
quirido por meio de intercâmbio
com a Universidade de Stuttgart e
uma empresa alemã de software,
com apoio da Comissão Euro-
peia. “Precisamos de combustível
para acelerar esse processo“, ad-
mite Cecília Leite, diretora do Ins-
tituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia (IBICT). A
instituição coordena juntamente
com outras entidades o Progra-
ma Brasileiro de ACV. A primeira
fase, de definição de uma meto-
dologia apta a ser validada inter-
nacionalmente, está concluída.

“Faltam agora recursos para
finalizar o banco de dados na-
cionais, indispensável para os
cálculos, e contamos com as in-
formações sobre diferentes pro-
dutos e processos, repassadas
pelas empresas”, diz Cecília. Até
o momento, o Brasil realizou
apenas o inventário de dados
para o diesel.

O tema figurou entre os priori-
tários para a o futuro da chama-
da “economia verde”, conforme
documentos aprovados em 2012
na Rio+20. “A ferramenta tem o
apoio do governo, mas precisa
estar acessível para pequenas e
médias empresas”, adverte Ma-
riana Meirelles, diretora de pro-
dução e consumo sustentável do
Ministério do Meio Ambiente. Os
indicadores podem servir de pa-
drão para futuras políticas de
crédito e desoneração e também
para licitações de obras e com-
pras públicas.

SILVIA COSTANTI/VALOR

Jorge Soto, da Braskem: “A decisão sobre o que é mais sustentável torna-se essencial na tomada de decisões”
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 nov. e 1 dez 2013, Especial Negócios sustentáveis, p. G5.




