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O produto verde
deve ser mais barato
Em entrevista exclusiva, o físico Amory Lovins,
autor do livro Capitalismo Natural, questiona vários
mitos, como o de que a marca ecologicamente
correta PRECISE ser mais cara, e defende os projetos
“simples”, como os de Curitiba

A

mory Lovins é físico experimental e um dos idealizadores do Rocky Mountain
Institute (RMI), fundação de ensino e pesquisa que ajuda indivíduos e instituições na adoção de novas práticas de gestão ambiental e empresarial, sediada em
Boulder, Colorado, nos Estados Unidos. Ele é o autor de um dos livros de maior
repercussão nos últimos tempos, Capitalismo Natural, que escreveu com Hunter Lovins e
Paul Hawken (ed. Cultrix). A obra dedica um capítulo inteiro ao Brasil.
Nesta entrevista exclusiva a HSM Management, Lovins questiona e derruba vários
pressupostos relativos à sustentabilidade, ao aquecimento global, à neutralização. Em
primeiro lugar, explica por que a palavra “sustentável” é inadequada para as empresas.
Depois, garante que a maior parte das soluções práticas para questões ambientais vem
de pessoas “comuns” e não do meio acadêmico ou tecnológico. Fala ainda de mineração ambientalmente benigna e dos canaviais de onde se faz o etanol para os veículos,
questiona o preço dos produtos “verdes” e certo tipo de neutralização, critica arquitetos
e engenheiros. Também elogia os brasileiros que, segundo ele, são “antenados” de um
modo diferente e, principalmente, endossa Curitiba como modelo de gestão ambiental
a ser seguido pelo mundo.
Muitos executivos dizem que os consumidores não estão preparados para pagar mais por produtos ecologicamente corretos, ainda que estejam preocupados com assuntos relativos ao meio
ambiente... Nós temos de gastar mais dinheiro para ser ecológicos e “salvar” o planeta?
De modo geral, não. Os produtos e serviços adequadamente chamados “verdes” deveriam, em situação normal, custar menos do que seus concorrentes ambientalmente
danosos; mas isso requer um bom projeto, o que nem sempre acontece. Por exemplo,
se estivermos construindo um prédio de escritórios classe A, usualmente esperaríamos
economizar entre 80% e 90% de energia, mas o custo de construção normalmente cai
em cerca de 3% a 5%. E a eficiência do espaço aumenta em cerca de cinco a seis pontos
percentuais.
O sr. acredita que engenheiros e arquitetos deveriam estar mais engajados em todos esses assuntos
relacionados com o meio ambiente?
Uma vez que aproximadamente dois quintos da energia mundial e dos materiais e cerca
de um sexto da água são utilizados em edificações, e considerando que as edificações moHSM Management 63 julho-agosto 2007



delam nossas vidas e o modo como nos relacionamos uns com os outros e nos deslocamos,
os arquitetos e engenheiros já são responsáveis por muitos –se não a maioria– dos efeitos
causados na Terra pelas pessoas.
E, para exercer essa responsabilidade adequadamente, eles precisam aprender formas
de criação que nada subtraiam, que nada desperdicem nem causem danos, mas, ao contrário, que transformem desperdício em lucro. Sem dúvida, essa é a maior parte do cerne
de nosso trabalho, quando agimos em 29 setores implantando projetos de ordem prática,
com profissionais que estejam criando ou modificando uma instalação. Nós descobrimos,
com freqüência, que readequações de instalações existentes que promovam uma redução
de 30% a 60% da energia consumida se pagarão, em média, em dois a três anos. Em novas
edificações obtemos um índice de economia ainda maior, algo entre 40% e 90%, além de
o investimento quase sempre cair muito. Nada disso seria possível se os projetos originais
não tivessem sido executados corretamente. Assim, uma de nossas ambições é a reversão,
de modo não violento, da má engenharia.
Mas não há muitos arquitetos e engenheiros trabalhando nisso hoje...
Há um crescimento muito rápido desse tipo de atividade. Cerca de 6% de todos os
prédios comerciais que estão sendo construídos agora, nos Estados Unidos, estão aplicando esse conceito, e isso está crescendo de modo inacreditavelmente rápido. A liderança
em energia e design ambiental são determinantes para um projeto integrador, embora
isso não seja garantia de grande eficiência energética futura. Em geral, essa liderança
também torna a construção mais barata... mais barata para construir, não apenas para
gerenciar.
É possível haver extrativismo sustentável? Há sustentabilidade na mineração? No petróleo?
Bem, em sentido amplo, se você extrai um recurso da natureza e o espalha de tal modo
que ele não possa ser recuperado nem reutilizado, essa atividade não é sustentável. Assim,
essa é, em parte, a razão por que eu não gosto de usar a palavra “sustentável”; ela tem
significados diferentes para diversas atividades e pessoas.
Entretanto, ao trabalhar com duas das maiores companhias mundiais de mineração,
descobrimos que o processo de mineração, ainda que não necessite que testes rígidos
sejam mantidos para sempre, pode, sim, ser realizado de modo ambientalmente benigno.
E, no negócio de petróleo, nós ajudamos a projetar uma refinaria –pode ser de combustíveis derivados de petróleo, biocombustíveis ou ambos, mas que não gera poluição, não
consome água de outros locais e faz tudo com a própria energia.
Alguns estão trabalhando em um design de mineração que,
além do impacto de tirar o mineral de onde ele estava, tende
a ter efeito líquido quase zero –ou seja, não provocará danos
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“Se você extrai
um recurso da
natureza que
não pode ser
reutilizado, essa
atividade não
É sustentável.
Por isso, em
parte, não gosto
da palavra
‘sustentável’”

toneladas do produto para uma empresa de cabos que, então, os vende para a companhia telefônica, tivéssemos uma empresa de cobre arrendando o serviço de condução de cobre, os cabos não teriam sido irremediavelmente instalados. A empresa
de cobre incentivaria a área de pesquisa e desenvolvimento a utilizar menos ou nenhum
cobre para prestar serviços ao cliente uma única vez e poderia, então, recuperar os cabos
e alugar seu serviço para outro usuário, e o cobre continuaria simplesmente circulando
para sempre.
Existe mesmo a poluição magnética, a poluição invisível que viria do telefone celular?
Telefones celulares e qualquer outro aparelho eletromagnético de fato emitem campos
magnéticos. Eles surgem dos aparelhos eletrodomésticos, das linhas de energia elétrica,
dos cabos de força e assim por diante. Seus efeitos biológicos são pouco conhecidos e controversos... Posso lhe dizer que prefiro não segurar meu próprio telefone celular perto de
minha cabeça. Uso, em vez disso, um fone de ouvido, porque acho melhor ser conservador
ao avaliar riscos que são pouco conhecidos; trata-se de minha própria saúde...
Como um gestor público poderia usar todas essas teorias, conceitos e idéias sobre sustentabilidade
ambiental em benefício da sociedade?
De modo geral, eu diria que os gestores públicos preocupados com meio ambiente
devem tentar estabelecer os preços corretos para cobrar pela poluição e pela exaustão de
um recurso natural. Essa cobrança é economicamente correta e ajuda a sociedade como
um todo.
Porém também é importante, talvez até mais, capacitar as pessoas para reagir aos preços
dos produtos das empresas poluidoras corretamente. Chamamos a isso de “quebrar barreiras”. Se uma empresa cobra menos porque polui o ambiente sem pagar por isso, deve ser
“punida” pelos consumidores –ela está impondo custos a todo mundo, está “roubando”
de todo mundo. E se a empresa usa a desculpa da correção ambiental para cobrar muito
mais por seus produtos, em vez de buscar a maior eficiência energética, também deve ser
“punida” pelo mercado.
Como o sr. avalia a posição norte-americana em relação ao debate ambiental? Bush, pelo menos
até o momento, nem admite a idéia de uma discussão sobre problemas ambientais na Organização
das Nações Unidas (ONU)...
Acho que essa política do governo dos EUA está errada; e muitos, provavelmente a
maioria, dos governadores dos estados norte-americanos e milhares de governos municipais tampouco concordam com ela, e adotam uma política diferente. É uma polêmica
acalorada. Até mais acalorada depois que o partido do presidente perdeu o controle de
ambas as casas do Congresso, nas eleições de novembro de 2006. Assim, a política está
mudando e, na verdade, empresas inteligentes nunca seguiram a política do governo. Elas
já entenderam que a proteção climática é rentável.
Em Uma Verdade Inconveniente, Al Gore diz que questões ambientais não são questões políticas,
mas uma questão moral...
Acho que é quase isso. Ele provavelmente disse isso no contexto da política norteamericana, que não é uma questão de partido. Não há um clima republicano ou um
clima democrático; todos vivemos no mesmo clima. Todos respiramos o mesmo ar. Todos
bebemos a mesma água. Assim, isso não deveria ser matéria de disputa entre diferentes
partidos políticos. Mas é uma questão política, sim, no sentido de que as políticas governamentais são muito importantes para o meio ambiente. Elas podem prejudicar ou
causar dano ao meio ambiente e a maioria dos eleitores já concorda, na América, assim
como em qualquer outro lugar, que a mudança climática é um problema sério. Perto de
90% dos americanos, em alguns locais acima disso, já têm essa visão. O presidente é um,
de uma extrema minoria, que não concorda. E eu acho que ele está simplesmente sendo
ultrapassado tanto pelo processo mercadológico como pelo processo político em relação
a esse assunto.
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Como podemos definir e colocar em prática a “neutralização”?
Se eu pago alguém para plantar árvores que serão plantadas de qualquer jeito ou que
serão logo derrubadas, não estou fazendo muita diferença. Se pago alguém para reflorestar
uma área devastada e ajudo a construir a diversidade da economia local nessa área, que
manterá as árvores e não permitirá que sejam novamente cortadas, então isso, sim, pode
ser eficaz. A Amazônia não necessita que sejam plantadas árvores. Lá elas crescem por si
mesmas. Lá as pessoas têm de deixar as árvores em paz.
Mas existem alguns casos em que isso é importante. Por exemplo, se você plantar
grandes extensões de cana-de-açúcar no cerrado e converter essa biodiversidade tão
frágil em canavial para vender mais etanol, isso será muito ruim para o clima e, até mesmo, para sua sociedade. Há outros locais em que a cana-de-açúcar está sendo cultivada;
locais ambientalmente corretos, em que os problemas não são ambientais, mas sociais.
Os trabalhadores são pagos de forma correta e vivem em condições adequadas? Mas uma
indústria de etanol derivada da cana-de-açúcar bem gerida e ambientalmente sensível
pode ser muito boa para o Brasil e o mundo.
Como fazer uma convergência entre mundo acadêmico, corporativo e sociedade, para que trabalhem em conjunto nas soluções?
Vejo que a maior parte das soluções impraticáveis vem de teóricos acadêmicos e a
maior parte das soluções práticas vem de pessoas de negócios e de cidadãos comuns. Em
meu livro Capitalismo Natural, especialmente no capítulo 14, que é todo sobre o Brasil,
apresento a história das soluções práticas de Curitiba, baseadas na integração de um
projeto de inovação, e até mesmo os líderes que fizeram essas coisas em Curitiba, como
Jaime Lerner, ficaram bastante surpresos ao lê-lo, porque eles não perceberam de modo
completo todas as relações de diferentes partes de sua solução.
Assim, acho que você verá uma história encorajadora, e penso que os brasileiros devem
ficar orgulhosos: de todas as boas histórias no mundo, essa foi a que eu achei melhor para
explicar quanto um bom projeto pode resolver muitos problemas, de uma vez e com lucro.
Essas soluções foram amplamente desenvolvidas no âmbito comunitário, em um processo
brilhante, liderado principalmente por mulheres e arquitetos.
Há uma coisa que eu quero acrescentar e que não está no livro porque eu não tomei
conhecimento dela em tempo. É o fato de que muitas das
pessoas que lideraram esse processo foram educadas em
Paris, França, onde absorveram a maior parte das idéias
mais modernas para, depois, voltar para casa e aplicá-las.
O Rocky Mountain Institute (RMI) foi criado em 1982 por Amory
Essas viagens foram presentes da esposa de um ministro
e Hunter Lovins, que se definem como analistas de recursos. Com
da Fazenda, que resolveu financiar o estudo e a estada no
escritórios nas cidades de Boulder e Snowmass, Colorado, tem atuação
exterior, por um ou dois anos, de muitos dos jovens talentos
mundial, verba anual de US$ 6 milhões e um quadro fixo de cerca de
brasileiros considerados promissores, especialmente os de
50 funcionários. Seu relatório anual define o objetivo do instituto como
Curitiba.
“abundância por meio do projeto”. Escreve Amory Lovins: “O RMI cria
Eu descobri ainda que muitos projetistas, designers e
abundância tirando um proveito muito maior da energia, da água, dos
líderes no Brasil, em todos os níveis da sociedade, são imenmateriais e de outros recursos, mostrando às pessoas como fazer
samente criativos. Eles são “antenados” de modo diferente.
mais e melhor, com menos e por mais tempo. Nós mostramos como
Têm uma forma muito original de pensar sobre os problemas
satisfazer as necessidades de um mundo seguro, justo, próspero e
e suas soluções.
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auto-sustentável, não derrubando a última árvore, fisgando o último
peixe, raspando o fundo do barril dos confins da terra, mas com um
projeto inovador, aplicado e promovido de forma diligente”.
A meta do RMI é ambiciosa: “é tornar impossível a comercialização
do design ruim”. Isso vale para as construções, os veículos, os mais
diversos setores de atividade. O RMI busca aperfeiçoar “sistemas
inteiros para múltiplos benefícios e abre caminho para além da barreira de custos, transformando a escassez em expansão de lucro”.
Trata-se, em suma, de um negócio sem fins lucrativos, mas orientado
para o mercado e voltado para o lucro alheio.
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O sr. estudou física, música, literatura, matemática, lingüística, direito, medicina, fotografia de ambiente montanhoso... Ao que parece,
seu trabalho demanda, pelo menos, o aprendizado de dois novos
assuntos por ano, não? Quão importante é ter formação eclética?
Eu não poderia ter encontrado tantas soluções novas
para velhos problemas se fosse um especialista. Muitos desses
problemas surgiram devido a projetos que não estavam integrados. E, como nos lembra Einstein, não podemos resolver
um problema usando o mesmo raciocínio que o criou. Por


exemplo, em 1999, nós descobrimos no RMI como dar cada passo do que temos hoje até
uma economia lucrativa de hidrogênio. Isso requereu conhecimentos de projeto automobilístico, de construção, do setor imobiliário, de eletricidade, de gás e de combustível
e diversos outros campos. Foi preciso reunir muitos conhecimentos distintos antes de
encaixar as peças desse quebra-cabeça.
A entrevista é de Lílian Féres, gerente de conteúdo da HSM do Brasil.
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