Construir melhores negócios com honestidade

TRANSPARENTE
por CONCEITO
~O
REMOVER A IRRITAc,a
DOS PERFUMES
Natural, QUÍMICO
ou a mesma coisa?
ou valor Real da
ciE^ncia responsável

+

ECOLOGIZAR A IndústrIA:
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Abrindo uma janela
no setor industrial

E

m todo o mundo, pais esforçam-se por incutir honestidade
nos filhos. Na maioria das sociedades, reter informação é
tão ruim quanto mentir, o que não é nenhuma novidade.
No século I AC., o poeta romano Virgílio escreveu: “O
mal é alimentado e cresce quando ocultado.” Hoje em dia,
esperamos honestidade das nossas famílias e das empresas. Como
mostraremos aos leitores nas páginas seguintes, tornar um negócio
transparente e mantê-lo assim implica muito trabalho.
A SC Johnson, patrocinadora desta publicação, coloca a
transparência no coração dos seus negócios, e não apenas porque isso
possa valorizar ainda mais a sua aparência. Esta companhia, fundada em
1886, começou como uma pequena empresa de pavimentos e cresceu até
se tornar uma superpotência internacional em bens de consumo. Como
explica Fisk Johnson, presidente e diretor geral da SC Johnson: “Venho
de uma família na qual fazemos uma coisa porque é a coisa a certa a
fazer”. Ele conseguiu arranjar tempo para falar com Elie Dolgin sobre
como cultivar confiança dentro da empresa e com os clientes em todo o
mundo, por exemplo certificando-se de que sabem o que há no interior
de um produto, incluindo possíveis alergênios em perfumes (página 4).
Nem todas as empresas fazem isso e, atualmente, fabricantes em
vários setores industriais enfrentam uma crise de confiança dos seus
consumidores. Nas palavras de Kelly M. Semrau, vice-presidente sênior
e de assuntos corporativos globais, comunicação e sustentabilidade
da SC Johnson: “Um estudo do Barômetro de Confiança da Edelman
de 2017 revelou a maior queda de todos os tempos na confiança em
instituições, incluindo governo, empresas, mídia e organizações não
governamentais.” Ela diz ainda: “A confiança nos negócios caiu para 52%
em 18 países e a credibilidade dos CEO também diminuiu globalmente.”
Diante desse declínio na credibilidade, as empresas têm apenas
uma opção razoável: Abrir o jogo sobre o que faz. Ou seja, tornar-se
mais transparente.
Como demonstramos aqui, algumas empresas já concentram esforços
em serem mais transparentes, além de assegurarem a sustentabilidade dos
seus produtos e das suas instalações. Por exemplo, Charles Choi conversa
com os líderes da empresa Mars, do setor alimentar, e da farmacêutica
Pfizer sobre como eles usam fontes de energia renovável e reveem os
métodos de produção para que sejam mais favoráveis ao meio ambiente
(página 16). E ainda, Sharon Guynup conduz os leitores por uma viagem
pela Subaru da Indiana Automotive, uma linha de montagem com nível
zero de resíduos em aterros (página 22).
O trabalho da SC Johnson e de outras empresas promete mudar a
relação entre produtores e consumidores, ajudando-nos a trabalhar
juntos para construir a confiança que todos desejamos.
Mike May e Cliff Ransom
Editores
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O MELHOR FUNDO FAMILIAR
Os relacionamentos dentro e fora das empresas definem os lucros em todos os níveis
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CORTESIA DA SC Johnson

A

POR elie dolgin

s notícias foram um choque para defende como sendo essencial para qualquer negócio
os trabalhadores do armazém em prosperar. “Trata-se na verdade de criar esta cultura
Frimley. Em 2011, a SC Johnson anun- centrada nas pessoas,” afirma Paul Zak. “É entender
ciou seus planos de contratar exter- o valor dignificante do trabalho.”
Em seu mais recente livro, Trust Factor: The Science
namente suas operações de armazém
no Reino Unido. Pelo menos uma dúzia de funcio- of Creating High-Performance Companies (Fator de
nários foram dispensados. Embora tenham recebido Confiança: a Ciência da Criação de Empresas de Alto
indemnizações generosas e formação profissional, Desempenho, em tradução livre), Zak explica que os
funcionários de organizações de alta confiança são mais
ainda assim ficaram desempregados.
No espaço de um mês, “foi um inferno”, recorda Fisk produtivos, permanecem com os empregadores mais
Johnson, presidente e CEO da SC Johnson e membro tempo e têm mais satisfação com seu trabalho. Além disso,
da quinta geração da família a liderar a empresa a pesquisa de Zak demonstra que empresas com culturas
em seus 131 anos. O novo fornecedor não conseguia assentadas na confiança e no compromisso geram mais
lucros ao longo do tempo. Também
lidar com a logística nem garantir
“Trata-se na verdade tendem a pagar mais aos funcionáo apoio ao cliente. Os produtos incluindo os esfregões Brillo, os
de criar esta cultura rios e a criar laços mais fortes com as
suas comunidades. Zak chama a isto
aromatizadores Glade e o spray
centrada das pesa “linha de resultados tripla”.
de limpeza de madeiras Pledge soas. É entender o
“Não há altruísmo nisso,” observa
não chegavam às prateleiras dos
Zak.
Se funcionar da maneira certa,
supermercados. “Foi um desastre
valor dignificante do
será bom para todos”, afirma.
completo”, diz Fisk Johnson.
trabalho.” –Paul Zak
De acordo com F. Johnson,
A empresa precisava de ajuda.
sua família tem vivido de acordo
Os gerentes procuraram os funciocom este princípio desde que seu
nários dispensados e pediram-lhes
trisavô, Samuel Curtis Johnson,
para os ajudar com a transição.
fundou a empresa. “Venho de uma
Todos concordaram. F. Johnson
família na qual fazemos uma coisa
ficou tão sensibilizado que viajou
porque é a coisa a certa a fazer”,
da sede da SC Johnson em Racine,
afirma F. Johnson (ver “Proteger
Wisconsin, para agradecer pessoalPessoas e Princípios”).
mente. E lembra dessas conversas
Um caso ilustrativo: Em 1975,
como se tivessem sido ontem.
o pai de F. Johnson, Sam Johnson,
“Eles basicamente disseram:
decidiu eliminar os clorofluorcar‘Valorizo tanto o que esta empresa fez
bonetos dos produtos aerossóis da
por mim ao longo dos anos que fico
feliz em retornar e fazer a minha parte.’” recorda. “Eu fiquei empresa, três anos antes dos regulamentos exigindo
sem palavras com isso.” Para F. Johnson, isso demons- isso. Foi uma das primeiras grandes ações em termos
trou a imensa boa vontade do pessoal da SC Johnson, e de responsabilidade ambiental da SC Johnson. É um
significou que a empresa também devia estar fazendo a compromisso que a Johnson mantém até hoje, através
coisa certa. “Quando estas coisas acontecem,” afirma, “me do programa Greenlist da empresa - um esforço para
ajudam a aprender como agir, para quando tivermos de eliminar ingredientes químicos ou materiais nas embalagens que sejam considerados prejudiciais ao ambiente
voltar a enfrentar uma dessas decisões difíceis.”
ou à saúde das pessoas (Ver “Processo Greenlist”).
Para os 13.000 funcionários da SC Johnson em
CRIANDO COMPROMISSO
mais
de 70 países, iniciativas como o Greenlist transAtitudes positivas e abertas - da parte dos funcionários e do CEO - são sinais claros daquilo que Paul mitem um objetivo claro, que permeia toda a organiZak, diretor do Centro de Estudos Neuroeconômicos zação. “Iniciativas desse tipo”, afirma F. Johnson, “dão
da Universidade de Claremont, na Califórnia, consi- às pessoas um sentido de orgulho e de compromisso
dera uma “organização de alta confiança”, algo que ele para com a missão da empresa.”

[ P+R ]

Proteger
Pessoas e
Princípios
Fisk Johnson sempre teve paixão
pela ciência, mesmo antes de
entrar no negócio da família. Antes
de se juntar à empresa, em 1987,
tirou cinco diplomas de ensino
superior, incluindo bacharelado
em física e química, mestrado em
engenharia, licenciatura em física,
um MBA e um doutorado em física
pela Cornell University. Atualmente, como presidente e CEO,
um dos seus principais objetivos é
levar toda a indústria de produtos
embalados a ter mais transparência e divulgação. Em conversa
com Elie Dolgin (E.D.), F. Johnson
(F.J.) explica sua abordagem da
seleção de ingredientes e como o
fato de liderar uma empresa familiar lhe permite colocar as pessoas
à frente dos lucros.

Fisk Johnson,
presidente e CEO
da SC Johnson.

E.D.: Pelos seus esforços contínuos para ser transparente, a SC
Johnson tem sido intensivamente
honesta em relação ao que coloca
dentro dos seus produtos, mais do
que qualquer um dos seus concorrentes. Por que optar por um
afastamento em larga medida dos
padrões do setor?
F.J.: As pessoas devem ter a
oportunidade de saber o que
estão comprando. A maioria das
pessoas não vai analisar cada
detalhe ou cada ingrediente, mas
creio que as pessoas valorizam
o fato de disponibilizarmos
toda as informações para todos
analisarem a fundo. Além disso,
ao longo de décadas investimos
muito esforço na escolha de
ingredientes seguros e favoráveis
ao meio ambiente para os nossos
produtos. Queremos que as
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pessoas compreendam o cuidado
que dedicamos a essas decisões.
E.D.: Como a SC Johnson define
quais materiais são seguros ou
melhores para o meio ambiente?
F.J.: Temos um processo de seleção
e classificação, designado Greenlist (“Lista Verde”), através do
qual avaliamos todos os nossos
ingredientes. Isso teve início em
2001 e publicaremos em breve os
critérios científicos que baseiam
esse programa. É basicamente um
processo de avaliação de risco em
etapas que avalia os ingredientes
quanto ao seu impacto na saúde
humana e no meio ambiente. Se,
em alguma das fases, um ingrediente não cumprir nossos padrões,
os quais são muito mais elevados

que a maioria dos limites de segurança aceitos, ele é automaticamente eliminado.

tenham feito esta mudança, eu
durmo melhor de noite sabendo
que nós fizemos.

E.D.: Sob seu comando, a empresa
retirou um ingrediente que continha
cloro de um dos seus produtos com
maiores vendas, o Saran Wrap,
com grandes perdas na margem de
lucro e na participação de mercado.
Arrepende-se de algum modo?
F.J.: Não tenho nenhum arrependimento. Se os materiais de plástico clorados são incinerados no
fluxo de resíduos, emitem dioxinas
conhecidas por serem um elemento
cancerígeno para o homem. Não se
conhece nenhuma dose segura ou
limite abaixo do qual as dioxinas
não causem câncer. Embora muitos
dos nossos concorrentes ainda não

E.D.: Ao olhar para o setor, identifica
alguma área problemática?
F.J.: Há empresas dando declarações que vão do bizarro e falso,
como sugerir que seus produtos
são “isentos de químicos” ou que
têm características impossíveis, até
coisas que não são mentira, mas são
muito enganosas. Essas alegações
enganadoras são por vezes as mais
insidiosas. Como se pode confiar
numa empresa dessas?
E.D.: Como é possível competir com
empresas que fazem declarações
confusas ou enganosas?
F.J.: É uma luta difícil de travar.

PROCESSO GREENLIST
Em 2001, a SC Johnson desenvolveu a Greenlist (“Lista Verde”), uma ferramenta para avaliar ingredientes com
base no seu impacto no ambiente e nas pessoas. A empresa usa um processo de quatro etapas para avaliar os
ingredientes, que são “aprovados” ou “reprovados” com base em critérios estabelecidos. Embora seja a empresa
a fazer essa avaliação, a análise dos dados fornecida por terceiros, junto com a documentação científica e os
dados de teste, asseguram um parecer cientificamente embasado dos ingredientes, em relação aos critérios.
Uma aprovação permite ao ingrediente avançar para a etapa seguinte. Uma reprovação aciona uma análise
de risco que examina como os consumidores usam e interagem com os produtos. Isto permite determinar um
nível “aceitável” para utilização do ingrediente, com base nos padrões muito conservadores da empresa. Se um
material ultrapassar o limite de segurança aceitável, será eliminado dos produtos por meio de reformulação. É
usado um processo similar para avaliar os materiais de embalagem, com os critérios relevantes adequados.
ETAPA 2
ETAPA 1
ETAPA 3
ETAPA 4
CRÔNICO NA SAÚDE
HUMANA

PERSISTENTE,
BIOACUMULÁVEL E
TÓXICO

APROVADO

APROVADO

APROVADO

APROVADO

REPROVADO

REPROVADO

Avalia se o químico
é tóxico para as
pessoas, para a
vida aquática, se
é biodegradável,
irritante/corrosivo
ou volátil

Avaliar se o
químico causa
reação alérgica

REPROVADO

Avalia se o químico
persiste no meio
ambiente, se
acumula nos
organismos e
determina sua
toxicidade

REPROVADO

Avalia se o químico
é cancerígeno,
tem efeitos
reprodutivos
mutagênicos ou é
um desregulador
endócrino

OUTROS EFEITOS
NAS PESSOAS

EFEITOS NA SAÚDE
HUMANA E NO
AMBIENTE

UMA REPROVAÇÃO ACIONA UMA ANÁLISE DE RISCO QUE DEFINE UM NÍVEL ACEITÁVEL DO
INGREDIENTE PARA USO, OU LEVA À EXCLUSÃO ATRAVÉS DE REFORMULAÇÃO

Temos padrões elevados em termos
de marketing para garantir que
não estamos induzindo os clientes
ao erro, e espero que os clientes
reconheçam que a SC Johnson
tem sempre tentado ser honesta
e transparente. Mas por vezes
temos simplesmente de aceitar
que estamos em desvantagem, em
termos de concorrência. Temos
esperança de que fazer a coisa
certa nos ajude no longo prazo.

CORTESIA DA SC Johnson

E.D.: Usar mais ingredientes
naturais poderia ajudar a
combater este tipo de confusão nas
mensagens?
F.J.: É importante lembrar que
natural nem sempre significa
melhor. A natureza cria alguns dos
compostos químicos mais persistentes no ambiente como o cloreto
de metilo, encontrado em algas,
esponjas marinhas e árvores de
folha perene; substâncias tóxicas
potentes como a toxina botulínica
ou o rícino; e cancerígenos fortes
como o acetaldeído e o benzofurano, exemplos de substâncias
químicas que ocorrem naturalmente e se pode encontrar no café.
Por isso, a chave para determinar
se um ingrediente em particular
é seguro não está no fato de ser
natural ou sintético, mas sim
analisar mais profundamente a
ciência subjacente. Iremos sempre
usar os melhores ingredientes para
os nossos clientes.
E.D.: Qual é o fator mais importante nessa escolha?
F.J.: Qualquer ingrediente pode ser
um perigo se for usado em uma
dosagem muito elevada - até a água
pode ser tóxica. O que é importante
é saber a quantidade que os nossos
clientes podem usar com segurança e
como podemos gerir essa exposição.
Para cada produto químico que
possa causar preocupação, definimos
um limite máximo de exposição
e amplas margens de segurança.
A única exceção são produtos que
possam irritar os olhos ou a pele, mas
que são seguros para o ambiente e
não causam nenhum efeito crônico
na saúde. Podem ser compostos

químicos necessários à eficácia de
um produto, mas que, se usados
da forma correta - por exemplo,
com luvas - são totalmente seguros.
Nestes casos, incluímos instruções e
avisos claros.
E.D.: Essa é a mesma abordagem
na avaliação dos perfumes?
F.J.: Sim. Há quase 3.000
compostos químicos diferentes
que se pode usar nos perfumes.
Examinamos cada um deles em
detalhe e decidimos eliminar
cerca de 1.500. Ou porque não
aprovamos o perfil de toxicidade,
ou porque não existiam dados

ajudou-nos a passar de apenas
eliminar o “mau” para conscientemente centrar a atenção na troca
pelo “melhor”.
E.D.: Foi difícil de implementar?
F.J.: Não foi uma tarefa fácil. Havia
dezenas de milhares de matérias
-primas e componentes, e inúmeras
maneiras de os classificar e avaliar.
Por isso, tivemos de descobrir um
meio de simplificar e sistematizar
a abordagem. O maior desafio foi
com certeza a resistência interna. As
pessoas ficaram preocupadas que
isso aumentasse os custos e reduzisse a eficácia dos nossos produtos,

Em 1975,
Sam Johnson
eliminou os CFC
dos produtos
aerossóis da
empresa, anos
antes de os
regulamentos o
exigirem.

suficientes para nos provar que
eram seguros. No ano passado,
lançamos o primeiro aromatizador
com a divulgação total de todos os
ingredientes de perfume. Este ano,
seremos os primeiros a divulgar
todos os ingredientes de um
aromatizador apenas com fragrâncias naturais. Nenhuma outra
empresa deu estes passos.

nos colocando em desvantagem
perante a concorrência. Isso na
verdade acabou por acontecer em
alguns casos, como quando eliminamos alguns inseticidas dos nossos
produtos contra insetos. Mas como
era muito importante fazermos
essas mudanças, aceitamos esses
custos ou essas alterações no grau
de eficácia.

E.D.: Na SC Johnson, usa-se o
processo Greenlist para eliminar
ingredientes químicos ou materiais
de embalagem considerados prejudiciais ao ambiente ou à saúde
humana. Qual o motivo para
implementar esse processo?
F.J.: A idéia foi deixarmos de ser
reativos - deixar de usar os ingredientes conforme surgissem informações de que seu uso podia não
ser adequado - e nos tornarmos
proativos, melhorando nossos
produtos em uma base contínua e
sistemática. O processo Greenlist

E.D.: Qual é o legado que você quer
deixar?
F.J.: Se a SC Johnson continuar a
crescer, a ser forte e a contribuir
positivamente para o mundo
fazendo produtos de qualidade
que os nossos clientes adoram - se
continuar a ser um ótimo local
para trabalhar e um líder nas
questões ambientais e sociais - é
porque eu consegui proteger e
manter os princípios que estavam
na base da fundação da empresa.
Nessa altura, sentirei que cumpri
a minha missão.
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~O
ATAQUE à IRRITAc,a

Reduzindo o risco dos alergênios cutâneos ativados por moléculas de perfume POR Mike May

M

ichael Pappas, famoso perfumista quero dizer todo mundo mesmo, é suscetível a este tipo
criativo, certa vez precisou criar um de alergia”, explica Basketter. “Qualquer pessoa pode
perfume de Natal. “Fui ao nosso ter sensibilidade à hera venenosa, e o mesmo vale para
sótão, peguei algumas coisas que diversos outros alergênios cutâneos bastante comuns.”
usamos nas Festas e me emocionei Apesar disso, apenas algumas pessoas apresentam reacom todas as memórias,” recorda ele. Percebi que a ções alérgicas. Parte disso - talvez uma grande parte árvore de Natal é a peça central do Natal para mui- depende do grau de exposição. Mais exposição aumenta
tas pessoas, e um dos primeiros aromas que me veio a probabilidade de ter sensibilidade a um determinado
à cabeça foi o do pinheiro, que traz à memória de alergênio. Como explica Basketter, “Quanto maior for
muita gente sentimentos de férias e de Festas, além a exposição, mais provável é que alguém revele senside evocar emoções e lembranças.
bilidade.” Em outras palavras, é como uma curva de
“Os perfumes ativam a memória de uma experiência resposta-dose: quanto maior a exposição, a ou a dose,
no cérebro e evocam uma emoção no coração,” explica maiores as chances de uma reação, ou resposta.
Pappas. Mas criar um aroma de
Há uma grande variedade de
"Os perfumes ativam respostas a diferentes alergênios
pinho não é tão fácil como se possa
pensar, e ainda cria alguns desafios.
em diferentes pessoas. “Algumas
a memória de uma
Um aroma de pinho perfeito pode
pessoas são muito resistentes a
incluir muitos ingredientes distin- experiência no cérebro um alergênio, enquanto outras são
e evocam uma
tos, alguns com potencial para causensíveis,” aponta Basketter. Além
sar uma alergia dérmica.
alguém pode ser extremaemoção no coração." disso,
Para as empresas usarem os aromente sensível a um alergênio e
–michael pappas
mas de modo responsável, precisam
resistente a outros.
testar cada um deles com rigor. Mas
Muitas pessoas acreditam que é
antes, é preciso saber como funciopossível criar resistência a uma alernam as alergias dérmicas.
gia. Não é verdade. Se alguém desenvolver sensibilidade a um alergênio e
O QUE É UM ALERGÊNIO?
não for exposto a ele durante décaAs alergias são frequentes e muidas, a sensibilidade pode desaparetas vezes mal entendidas. David
cer lentamente ao longo do tempo.
Basketter, toxicologista, explica
“O problema é que, uma vez sendo
que existem múltiplos tipos de
alérgico, uma ou duas exposições
alergias. Basketter trabalhou por
reavivam a reação, como o reforço de
quase três décadas no centro de segurança e proteção uma vacina, e volta tudo ao início”, afirma Basketter. Por
ambiental da Unilever, com sede no Reino Unido, e isso, quem era suscetível à urticária causada pela hera
há mais de 10 anos tem trabalhado como toxicologista venenosa na infância, mas já não sofre disso há anos, não
independente. Aqui, ele nos ajuda a centrar a atenção deve se deitar em um campo de heras - pelo menos, não
nas alergias dérmicas a perfumes.
duas vezes. Pode crer que vai se arrepender!
O que é uma alergia dérmica? É um “mecanismo
de imunidade”, afirma Basketter, “por isso exige algum QUAIS AS SUAS PROBABILIDADES?
tempo - e exposição suficiente - para se desenvolver.” O Se alguém testasse um grupo aleatório de pessoas,
sistema imunitário precisa aprender a reagir ao aler- apenas 20% reagiria a algum tipo de alergênio, segundo
gênio, em um processo chamado indução (Ver “Ana- Basketter. Para descobrir se alguém tem sensibilidade a
tomia de Uma Alergia”). Após o sistema imunitário um alergênio, ou a um grupo de alergênios, os médicos
entrar em contato com um alergênio, a exposição con- recorrem a um teste de contato de diagnóstico, no qual
tinuada suficiente desencadeia uma reação alérgica. se expõe a pessoa a 30 a 40 substâncias que causam
Esse segundo processo designa-se elicitação. Em uma com mais frequência alergias cutâneas. O doente usa
alergia dérmica a um perfume, a elicitação cria verme- um adesivo durante 48 horas e, se registrar uma reação
lhidão ou bolas vermelhas na pele.
cutânea a um alergênio em particular, isso pode indicar
Pode parecer que algumas pessoas desenvolvem sensibilização. “Depois aparecem pequenas bolhas
alergias e outras não, mas na verdade não é assim. Con- vermelhas na pele que se mantêm por uma ou duas
sidere, por exemplo, a hera venenosa. “Todo mundo, e eu semanas,” explica Basketter.
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ANATOMIA DE UMA ALERGIA

1

Contato

2

Indução

~O
CAMINHO PARA A REAc,a

3

Elicitação

Chances de reação a um alergênio

O desenvolvimento de uma alergia é um processo em três etapas. O primeiro contato com o alergênio
(etapa 1) não causa uma resposta imediata da pele. Se esse contato for suficientemente intenso, desencadeia a indução (etapa 2) que ativa o sistema imunitário para que reconheça o alergênio no futuro. Depois,
qualquer contato subsequente com o alergênio, acima de determinados níveis, desencadeia a elicitação
(etapa 3) que leva a uma reação da pele.

SOBRECARGA EVENTUAL

Um alergênio afeta algumas pessoas de modo mais grave
do que outras. Por isso, algumas pessoas são
mais suscetíveis à exposição, tornando mais provável uma
reação (linha superior). Mas é necessário um
grau de exposição mais elevado ao alergênio
para algumas pessoas do que para
outras (linha inferior).

Exposição a um alergênio

~O A PERFUMES
REAc,a
POUCO FREQUENTE

Em um grupo de 100 pessoas,
apenas 1 reagiria ao contato com
qualquer tipo de alergênio em
um perfume. Os fabricantes querem expor as pessoas ao mínimo
possível de potenciais alergênios
em um perfume.
10 Scientific American custom media

A sensibilidade às fragrâncias surge com muito se trata de perfumes, algumas empresas sugerem que
menos frequência. “É provável que de 1% a 2% das os óleos naturais não causam problemas. Mas mesmo
pessoas em um grupo aleatório reajam a um ou outro eles podem causar alergias na pele e, normalmente,
alergênio em um perfume”, afirma Basketter. Em um não estão identificados. “Embora a indústria de perfuteste com um grupo aleatório para avaliar a reação a um maria consiga controlar alguns aspectos dos perfumes
químico de perfume específico, a porcentagem cairia que utiliza, não consegue controlar da mesma maneira
em geral para 0,1% ou menos.
os óleos essenciais”, explica
Para os que efetivamente
“Embora a indústria de per- Basketter. Por um lado, os
reagem a perfumes, o resultado
alergênicos nos
fumaria consiga controlar componentes
é muito menos grave do que a
óleos naturais podem não
reação, por exemplo, da alergia alguns aspectos dos perfumes estar incluídos nos 26 da lista
ao amendoim. “As reações cutâda UE.
que utiliza, não consegue
neas a perfumes não levam à
Além
disso,
alguns
controlar da mesma maanafilaxia,” explica Basketter.
elementos naturais comuns
Uma alergia a perfume pode
neira os óleos essenciais.” podem facilmente causar
desencadear uma irritação
reações cutâneas. Em um
– David basketter
cutânea que se resolve normalestudo com 2.320 pessoas,
mente com um creme que tenha
1,8% registraram reações aléruma dose baixa de hidrocortigicas ao óleo da árvore do chá.
sona. As pessoas que tenham
Esse valor corresponde
reações mais graves podem
à reação geral de um grupo
consultar um dermatologista
aleatório de pessoas a alerpara tratamentos com receita
gênios em perfumes como
médica para, por exemplo, esteconjunto. Por isso, no que
roides mais fortes.
diz respeito aos óleos natu“Uma proporção menor
rais, Basketter afirma: “É na
ainda de pessoas pode desenverdade extremamente difícil
volver ainda mais sensibilidade e contrair dermatite de que as pessoas com sensibilidade os evitem.” Em vez
contato por via aérea,” conta Basketter. “Não é respira- disso, a melhor proteção é fornecer aos consumidores
tório, mas o perfume no ar que entra em contato com a informações claras.
pele provoca uma reação dérmica. É raro, mas acontece.”
SOLUÇÃO CIENTÍFICA
QUE PROTEÇÕES EXISTEM?
Em maio de 2016, a SC Johnson reuniu uma equipe
Até 20 anos atrás, os perfumes ficavam de fora das listas de especialistas, de criadores de perfumes a toxicóde potenciais alergênios. Então em 1996, no Reino logos, para analisar os atuais estudos científicos dos
Unido, Basketter e Ian White, um consultor em derma- alergênios em perfumes.
tologia do Guy’s Hospital, em Londres, organizaram
A equipa debruçou-se sobre cerca de 3.000
um simpósio para “chamar a atenção para o problema conjuntos de dados, oriundos de estudos acadêde existirem talvez alergias demais a perfumes, e tentar micos e industriais, e analisou os resultados sobre
fazer com que a indústria de perfumaria tivesse atenção potenciais alergênios para a pele de diversas fontes,
para esse fato,” recorda Basketter.
incluindo em listas regulamentares nacionais e listas
No final, algumas organizações decidiram que da indústria de perfumaria.
este problema devia ser abordado. Em março de
O painel de especialistas analisou também infor2005, a União Europeia (UE) adicionou um anexo à mações do Comitê Científico da Segurança dos
Regulamentação de Cosméticos da UE, a qual exigia Consumidores (CCSC) Europeu, bem como dados
que 26 alergênios em perfumes fossem indicados nos de clínicas de dermatologia e planilhas de dados de
rótulos quando usados em produtos cosméticos e de segurança de fornecedores. A SC Johnson vem trabauso doméstico.
lhando para poder aplicar os resultados e, a partir de
Para os cosméticos que os clientes aplicam em 2018, começará a incluir informações sobre os alersi, por exemplo, devem ser listados 26 alergênios gênios cutâneos em www.WhatsInsideSCJohnson.
presentes em concentrações de 10 partes por milhão com, com o objetivo de listar todos os potenciais aler(ppm); para produtos que são enxaguados, esses aler- gênios em todos os produtos.
gênios têm de ser listados se ultrapassarem 100 ppm.
A transparência adotada pela SC Johnson pode
Além desta lista de 26 da UE, muitos consumidores vir a desencadear mudanças em toda a indústria. Nas
sentem-se seguros com as declarações de ingredientes palavras de Basketter sobre a indústria de perfumaria:
“naturais”. Mas quando um cientista observa alguma “É sabido que há pessoas por aí que os criticam, mas a
coisa - natural ou não - trata-se sempre de química (Ver indústria pode aprender com isso e dar uma resposta
“A Química Está em Toda Parte”, página 12). Quando às preocupações, e isso é a coisa certa a fazer.”
Scientific American custom media 11

A QUíMICA está EM TODA PARTE

O mundo é uma experiência química
contínua: ser natural nem sempre significa
ser seguro POR neil savage
12 Scientific American custom media
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A

s toda hora ouvimos
dos
gurus
em
estilo de vida e dos
blogues sobre vida
saudável: evitar o
que seja químico e optar pelo que
é natural. Mas tentar dividir o
mundo em “natural” e “químico”
revela um mal-entendido quanto
ao que essas palavras significam.
Muitos produtos que as pessoas
consideram naturais são altamente processados e carregados
de compostos químicos (Ver “Para
Fazer 30 ml de Óleo de Rosas”).
Para uma visita rápida a alguns
dos compostos que se pode encontrar na natureza recorremos a Lee
Dyer, professor de biologia e diretor
do programa do curso superior em
ecologia, evolução e biologia de
conservação na Universidade de

Nevada, em Reno. Dyer estuda
os chamados metabólitos secundários, compostos que as plantas
produzem como produtos secundários no seu metabolismo normal.
Alguns desses compostos são
eficazes para afastar herbívoros.
O reino de Dyer é a batalha
entre as plantas e os herbívoros.
As plantas de todo o mundo
produzem dezenas de milhares de
compostos químicos diferentes,
muitos deles para se protegerem
dos animais e insetos que desejam
comê-las. “As plantas produzem
misturas naturais de metabólitos
secundários que são inseticidas.
De outra forma, o mundo não
seria verde”, afirma Dyer.
As estratégias de batalha são
eficazes. Por exemplo, muitas
plantas - incluindo alimentos como
as maçãs e as amêndoas - contêm
um composto que pode produzir
cianeto para repelir insetos esfomeados. “O cianeto é incrivelmente tóxico para qualquer coisa
que respire”, assinala Dyer. Mas as
plantas armazenam o cianeto com
um açúcar associado, tornando-o
seguro. Algumas dessas plantas
armazenam também uma proteína
que pode cortar o açúcar do cianeto,
e aí ele se torna perigoso. Quando
um herbívoro começa a mastigar as
folhas, o composto cianeto-açúcar
mistura-se com a enzima, separando-a da molécula de açúcar e libertando cianeto puro.
Em resumo, a natureza cria a
mais vasta coleção de compostos
químicos do mundo. Não existe a
separação entre o natural e o químico - o natural é químico (ver
“Uma Perspectiva Química dos Limões”). Para além disso, o grau de
exposição a alguma coisa faz toda
a diferença (Ver “Concentre-se na
Concentração”).

PARA FAZER 30 ml DE ÓLEO DE ROSAS
Dependendo do tipo de rosa e do método de extração, o volume
obtido pode ser apenas de 1:3000. São necessários quase
90 quilos de pétalas para fazer 30 ml de óleo.

As pétalas de rosa são colhidas à mão de manhã e destiladas no mesmo dia.

Extrai-se o óleo por destilação a vapor, extração de solventes ou
extração de dióxido de carbono supercrítico.

<1% do
volume total

90%
de perfume

90% do perfume vem da beta-damascenona, beta-damascona, beta-ionona
e do óxido de rosa, mas estes compõem menos de 1% do óleo. Para além
disso, o óleo de rosas puro pode causar reações alérgicas, como vermelhidão
da pele.
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CÁLCULO DOS RISCOS
Embora a maioria das pessoas não
esteja ciente da diversidade de
substâncias químicas existentes no
mundo natural, há a noção de que
existe uma grande complexidade, e
esse desconhecimento causa incerteza. Um dos motivos pelos quais
muitas pessoas preferem o “natural”
ao “químico” é por não serem muito
boas em identificar riscos relativos:
parece mais fácil agrupar as coisas
em categorias simples. Em seu
livro Getting Risk Right: Understanding the Science of Elusive
Health Risks (Saber Perceber o

As pessoas não
são muito boas
em identificar
riscos relativos.

“No geral,” escreve Kabat, “as
ameaças invisíveis e fora do nosso
controle (como a radiação ionizante ou os vestígios de substâncias
químicas nos alimentos e na água)
tendem a causar uma forte reação
por parte do público. Surpreendentemente, outros tipos de risco a que
estamos expostos e são muito mais
importantes em termos de população, como o tabaco, o aumento de
peso, o consumo excessivo de álcool
e a exposição solar em excesso não
provocam reação semelhante.
Talvez por termos a ilusão de que
estão sob nosso controle, mas
também por serem amplamente
difundidas e familiares - foram
‘domesticadas’, por assim dizer.”
Kabat expõe as várias maneiras
como os cientistas e a mídia contribuem para a compreensão errada
dos riscos pelo público. Os cientistas, em busca dos impactos na
saúde humana, começam frequentemente procurando correlações
entre a exposição a uma determinada substância e o subsequente
desenvolvimento de uma doença.
Há décadas, por exemplo, os cientistas já haviam reparado que havia
maior incidência de câncer de
pulmão em pessoas com exposição
regular à fumaça dos cigarros. Mas,
a despeito de ter sido confirmada a
ligação entre tabaco e câncer, foram
necessários vários anos de pesquisas,
com as mais diversas abordagens e

Concentre-se na Concentração

Beber
rapidamente
esta quantidade
de água poderia
matar.
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O

s toxicólogos costumam dizer: “A dose
faz o veneno.” O perigo causado por uma
substância depende em parte da quantidade
que é ingerida. Isso vale para quase todas as
substâncias, até mesmo a água. De acordo com a
Sociedade de Química Americana, seis litros de água
ingeridos rapidamente por uma pessoa com 75 kg
poderiam diluir os sais do sangue de tal modo que
poderia causar dilatação do cérebro e morte.
Há outras substâncias que são fatais em quantidades
muito menores. Um grama de cianeto de potássio
mataria facilmente a maioria das pessoas, bem como
outros compostos como rícino e metilmercúrio.

Cortesia de lee dyer

Lee Dyer analisa
a vegetação
alpina, em busca
de plantas com
uma composição
química única.

Risco: Compreender a Ciência dos
Riscos Indefinidos Para a Saúde,
em tradução livre), Geoffrey Kabat,
epidemiologista em oncologia do
Albert Einstein College of Medicine,
em Nova Iorque, descreve alguns
dos motivos pelos quais as pessoas
se preocupam com as ameaças para
a saúde que as várias substâncias
representam.

UMA PERSPECTIVA
QUÍMICA DOS LIMÕES

Embora a maior parte do sumo seja água, o sabor
amargo é dominante. Os ácidos orgânicos cítrico, málico e outros - causam o sabor amargo,
embora a maioria deles seja apenas uma pequena
porcentagem do sumo.

A maioria de nós não consegue imaginar nada mais
natural do que adicionar uma rodela de limão à
água que vamos beber. Mas, como tudo mais no
mundo, este fruto é composto por uma coleção de
substâncias químicas - a lista daria para encher um
outdoor. Os compostos químicos variam - de acordo
com o tipo de limão, o solo em que foi cultivado e o
clima onde cresceu, bem como o momento em que
foi colhido.

© Martin Barraud

Algumas das substâncias químicas mais complexas nos
limões estão na casca. Uma equipe de cientistas espremeu
a frio a casca de um Citrus limon, analisou os resultados
e descobriu 51 componentes químicos: 28 hidrocarbonetos,
8 aldeídos, 10 álcoois, 3 esteres, 1 cetona e 1 óxido.

eliminando os fatores de erro, para positivos. Isso pode distorcer a geral do que as descobertas em
que se pudesse confirmar a ligação. perspectiva do quanto as ameaças que não se identifica uma relação,
É possível encontrar muitas prevalecem no ambiente, uma vez mesmo sendo estudos do mesmo
outras correlações entre uma que muitos dos resultados negativos nível de qualidade”, escreve ele. “As
substância e uma doença, mas são ignorados. Kabat cita o trabalho associações positivas parecem ser
um estudo aprofundado revela de John Ioannidis, um especia- psicologicamente mais satisfatórias
que não há conexão. Essas corre- lista em estatística e professor de do que os estudos que não revelam
nenhum efeito.”
lações iniciais se fixam na
À medida que aprendemos a
Para que a ciência revele
memória das pessoas: elas
então continuam a acreditar avaliar melhor os riscos quími- os riscos é necessário um
dedicado por parte
que há uma ligação de causa
cos no nosso mundo, desco- esforço
dos investigadores, escreve
mesmo depois de a ciência
brimos que o perigo reside
Kabat. “O progresso ocorre
ter avançado e chegado a
apenas excluindo hipóteses
uma conclusão diferente.
mais no nível de exposição
e criando ligaPor exemplo, muitos
do que na fonte, quer se trate alternativas
ções fortes na cadeia de
continuam a acreditar que
de uma planta viva ou de um causalidade.”
a vacina contra o sarampo
À medida que aprendemos
causa autismo, mesmo após o
laboratório de produção.
a avaliar melhor os riscos
estudo original, que sugeriu a
conexão, já ter sido desmascarado medicina da Stanford University: químicos no nosso mundo, descocomo sendo uma fraude, e mesmo ele descobriu que as publicações brimos que o perigo reside mais no
depois de estudos posteriores médicas contêm mais descobertas nível de exposição do que na fonte,
positivas do que seria de esperar, se quer se trate de uma planta viva ou
desmentirem essa hipótese.
Outro problema é que todas as as publicações refletissem o número de um laboratório de produção. Para
manter as pessoas seguras e saudápessoas - os cientistas, a imprensa, as total de estudos realizados.
“Deve-se simplesmente à natu- veis, temos de estudar objetivamente
entidades reguladoras do governo,
os editores de jornais - tendem a reza humana o fato de as desco- os riscos das substâncias, a despeito
preferir estudos com resultados bertas positivas terem mais atenção da sua origem.
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A CIe^NCIA da SUSTENTABILIDADE
Duas empresas multinacionais,
Mars e Pfizer, mostram ao mundo
corporativo como ser mais ecológico

F

azer bem, fazendo o bem é um dos mantras
modernos. Passar à ação, em vez de ficar
apenas nas palavras, é caminho chave para
combinar lucro e sustentabilidade em uma
empresa. Duas das principais companhias
mundiais - a Mars, uma das maiores empresas de
alimentos do mundo (McLean, VA) e a gigante farmacêutica Pfizer (Nova Iorque, NY) - investem fortemente neste conceito e vêm colhendo bons resultados.
A Mars começou a fabricar doces em 1911 e atualmente não só é a maior empresa de confeitaria do
planeta, mas também uma das principais empresas
de alimentos, com receitas anuais de 33 biliões de
dólares. A Mars emprega 75.000 pessoas em mais
de 80 países. Através das práticas adotadas em suas
fazendas e fábricas, a Mars tem como objetivo reduzir
drasticamente a sua pegada ecológica. “As mudanças

16 Scientific American custom media

climáticas, a escassez de água e o desmatamento são
ameaças sérias à sociedade”, afirma Barry Parkin,
chefe do setor de sustentabilidade na Mars. “É imperativo que empresas globais, como a Mars, façam o
seu papel para enfrentar essas ameaças.”
Os líderes na Pfizer concordam. Tom Polton,
diretor sênior de gestão de produto e sustentabilidade ambiental da Pfizer, afirma que sua empresa vê
o desenvolvimento sustentável “como parte do nosso
compromisso com a saúde humana.”
Estas empresas grandes e lucrativas estão transformando suas operações, para o bem do planeta e
dos seus lucros.
RENOVAR AS OPÇÕES DE ENERGIA
Entre as muitas formas de medir o impacto na sustentabilidade, uma das mais universais é a produção de

© Oli Kellett

POR Charles Q. Choi

carbono. “Ter uma pegada de carbono reduzida não
será apenas bom para o planeta, mas será também
bom para nós”, afirma Parkin. “Em algum momento
será preciso pagar um preço pelo carbono, para
motivar as pessoas em todo o mundo a reduzir as
emissões. Por isso, queremos estar prontos para
isso, para que possamos ter uma vantagem sobre a
concorrência quando chegar esse dia.”
Logo no início das suas transformações, a Mars e
a Pfizer definiram objetivos ambiciosos para redução
de carbono. A Mars, por exemplo, definiu como meta
reduzir em 25% suas emissões de gases de efeito
estufa entre 2007 e 2015, e conseguiu fazê-lo.
Uma das estratégias centrais para atingir tais
metas foi integrar energia renovável nas operações.
Em 2015, por exemplo, a Mars associou-se à Sumitomo Corporation of Americas para abrir o parque eólico

de Mesquite Creek em Lamesa, no Texas. O parque com
118 turbinas eólicas e 200 megawatts está instalado em
mais de 10.000 hectares, o tamanho aproximado de
Paris, produz por ano mais de 800.000 megawatts-hora
e gera 100% da demanda de eletricidade das operações
da Mars nos Estados Unidos - energia suficiente para
abastecer 61.000 habitações médias nos EUA, ou fazer
13 biliões de barras de Snickers.
Além disso, em 2016 uma parceria da empresa de
energia renovável Eneco UK com a Mars estabeleceu
um parque eólico com 20 turbinas e 60 megawatts
em Moy, na Escócia. O parque gera mais de 125.000
megawatts-hora de eletricidade por ano, sendo suficiente para abastecer todas as instalações da Mars
no Reino Unido, ou 34.000 habitações médias no
Reino Unido. Além disso, a Mars tem como objetivo
abrir um novo parque eólico no México, em 2017, que
vai gerar eletricidade suficiente para abastecer suas
cinco fábricas naquele país, reduzindo as emissões
de gases de efeito estufa em um valor equivalente a
mais de 25.000 toneladas de dióxido de carbono. Até
2020, a Mars planeja também implementar projetos
de energias renováveis na China, Índia e Austrália.
Mas a energia
"Em algum momento eólica não é a única
fonte
renovável
será preciso pagar
que a Mars vem
um preço pelo
explorando.
Em
carbono, para
suas
instalações
de
Henderson,
motivar as pessoas
Nevada, a empresa
em todo o mundo a
instalou
um
reduzir as emissões" parque solar de
1,8 hectares que
-Barry Parkin
gera 1,25 milhões
de quilowatts-hora de energia por ano, suportando
100% das necessidades de eletricidade das instalações
em dias de sol e reduzindo as emissões de gases de
efeito estufa no equivalente a 867 toneladas de dióxido
de carbono por ano. Além disso, a Mars Petcare em
Bokros, na Hungria, usa fontes termais locais como
fonte de energia renovável para o aquecimento e água
quente, reduzindo a utilização de gás natural em 80%.
De forma semelhante, até 2016 a Pfizer reduziu
suas emissões de gases de efeito estufa em cerca de
50% desde 2000, afirma Polton. Isto envolveu, em
parte, a instalação de mais de 120 megawatts de
tecnologias para ter energia mais limpa. Por exemplo,
uma turbina eólica de 2 megawatts nas instalações da
Pfizer em Puurs, na Bélgica, fornece cerca de 10% da
carga elétrica do local; painéis solares instalados em
três locais na Itália reduzem as emissões de dióxido de
carbono em 1.340 toneladas anualmente; e um projeto
de caldeira de biomassa nas instalações da Pfizer
em Sanford, na Carolina do Norte, gera eletricidade
através do vapor, reduzindo as emissões de dióxido de
carbono totais das instalações em cerca de 22%.
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Uma turbina eólica de 2
megawatts nas instalações da
Pfizer em Puurs, na Bélgica,
gera cerca de 10% da carga
elétrica do local.

automáticos. Além disso, “irá recorrer a tecnologias
para reciclar resíduos, aquecimento e refrigeração,
bem como fará uso extenso de luz e sombreamento naturais”, conta Polton. “Para poupar água, a
fábrica vai utilizar equipamentos e aparelhos de alta
eficiência, reciclar a água residual tratada para a torre
de refrigeração e as casas de banho, e ainda recolher
águas pluviais para irrigar gramados e áreas verdes.”
Também a Mars tem revisto suas operações nas
quase 140 fábricas da empresa em todo o mundo para
as tornar mais eficientes, afirma Parkin. Um exemplo
é a Mars Drinks, em Basingstoke, na Inglaterra:
desligar as luzes nas áreas não ocupadas, entre outras
iniciativas, permitiu poupar cerca de 52.000 quilowatts-hora anualmente. A Wrigley India, filial da Mars
18 Scientific American custom media

em Baddi, poupou mais de 25.000 quilowatts-hora
por ano ao instalar ar condicionado e iluminação com
sensores de temperatura e de movimento, respectivamente. “Estamos também substituindo o equipamento mais antigo e ineficiente”, lembra Parkin.
Embora a Mars tenha reduzido o consumo de água
em quase 17% até 2015, ainda ficou abaixo da sua
meta de 25%. “Tínhamos estabelecido um objetivo
aproximado e demos um bom passo nesse sentido,
mas não conseguimos atingi-lo”, declara Parkin.
“O desafio reside no fato de a água ser barata,
por isso é difícil encontrar projetos que nos dêem o
retorno desejado. Para o futuro, estabelecemos objetivos mais sofisticados, focando em locais onde existe
escassez crônica de água, como o Oriente Médio e
partes da Austrália.” E acrescenta: “Queremos atingir
mais 15% de redução no consumo de água até 2020,
a maior parte com base na reciclagem de água em
circuitos fechados - por exemplo, em vez de deixar
simplesmente que a água quente escoe da fábrica,
podemos reutilizá-la para aquecer alguma coisa.”
A aplicação de tecnologias avançadas na agricultura pode também melhorar a eficiência. Em 2008,
a Mars ajudou a IBM e o Departamento Americano
da Agricultura a sequenciar o genoma do cacau, e os
resultados que obtiverem foram postos em domínio
público para ajudar cientistas de todo o mundo a
continuar suas pesquisas para melhorar as colheitas.
“O cacau não evoluiu muito em termos de produtividade das plantações, como aconteceu com a maioria
dos demais cultivos - o volume é atualmente de cerca
de meia tonelada por hectare, praticamente o mesmo
que há 100 anos”, diz Parkin. “Por isso, há uma enorme
oportunidade de melhorar a produtividade do cacau e
torná-lo mais eficiente e sustentável, treinando agricultores nas melhores práticas agrícolas e ajudando-os
a adotar novas variedades de cacau. Demonstramos
no terreno que colheitas de 1,5 toneladas ou mais por
hectare são distintamente possíveis.”
“Muito do trabalho para criar pés de cacau com
produtividade maior tem sido tradicionalmente na base
da tentativa e erro”, explica Parkins. “Ao sequenciarmos
o genoma do cacau, identificamos os marcadores genéticos responsáveis por aquilo de que precisamos: bom
sabor, alta produtividade e boa resistência a doenças.
Aumentar a produtividade significa precisar de menos
terra para cultivar o cacau, reduzindo a necessidade de
desmatar ainda mais as regiões produtoras.”
Outras empresas podem adotar abordagens semelhantes - das energias renováveis à sequenciação de
genomas - para se tornarem mais eficientes. Mas,
mesmo para a Mars e para a Pfizer, a jornada está
apenas começando. Como lembra Polton: “Os objetivos mais simples foram cumpridos.”
E acrescenta: “Nossas equipes precisam se tornar
ainda mais inovadoras.”

CORTESIA DA pfizer

AUMENTANDO A EFICIÊNCIA
Para além da integração das energias renováveis,
tanto a Mars como a Pfizer têm analisado outras
maneiras de reduzir o impacto. Por exemplo, o Centro
de Desenvolvimento da Pfizer em Ringaskiddy, na
Irlanda, desenvolveu um processo em duas fases para
fabricar seu antifúngico Voriconazole, substituindo
um processo de seis passos, refere Polton.
“Este novo processo exige menos equipamentos,
reduzindo a pegada de carbono geral em cerca de
35%”, acrescenta Polton. Isso reduziu também a taxa
de desperdício em relação ao produto final em 60%,
e o custo da produção do fármaco em 30%.
A Pfizer está também construindo instalações
mais eficientes, como a nova fábrica em Suzhou, na
China, que inovou a produção em 2015. Para minimizar o consumo de energia, as instalações terão
equipamentos de produção de alta eficiência, iluminação LED e por energia solar usando controles

O

PARADOXO da
TRANSPARe^NCIA
Quanto mais informação temos, menos confiamos
nela, e mais informação exigimos. Esse circuito
informativo vem levando consumidores e
empresas a novos terrenos
POR Renee Morad

© Thomas Vogel

M

ais informação não significa mais
conhecimento. Na verdade, David
Helfand passou grande parte da sua
carreira refletindo sobre os benefícios e revezes da vida na era da
informação. Helfand, professor de astronomia na
Columbia University e autor do livro A Survival Guide
to the Misinformation Age: Scientific Habits of the
Mind (Guia de Sobrevivência na Era da Desinformação: Hábitos Científicos da Mente, em tradução
livre), vê nossas vidas sobrecarregadas de informação
em apuros cada vez maiores.
Essencialmente sua avaliação é a seguinte: A
internet torna a informação mais acessível do que
jamais foi. Filtrar toda essa informação - umas boas,
outras más - é confuso e gera desconfiança em fontes
distantes, como instituições e especialistas acadêmicos,
levando a que se confie mais em fontes próximas, como
amigos e pessoas com opiniões iguais. Essa desconfiança das fontes distantes incentiva a busca por ainda
mais informações, o que mantém vivo o ciclo.
A sede de mais informação não é uma coisa ruim,
claro. Na verdade, esse ciclo cria uma oportunidade
sem precedentes para que as empresas entendam e
sirvam melhor os seus clientes.

DOS DADOS À DESCONFIANÇA
Todos os dias, as pessoas geram no mínimo 2,5 mil
quatriliões de bytes de dados, de acordo com um
estudo feito em 2015 pela IBM. Atualmente, satisfazemos nosso apetite insaciável de conhecimento com
informações que são ilimitadas, onipresentes e de
acesso livre. Mas, se recuarmos no tempo, talvez nos
recordemos de uma história diferente. Em muitos
aspectos a informação já foi limitada, relativamente
difícil de obter e frequentemente cara.
“A dificuldade que enfrentamos todos os dias é
que todo mundo tem acesso à Internet”, diz Helfand.
“Podem publicar literalmente tudo o que quiserem,
não importando se tem qualquer relação com a realidade, e conseguem propagar isso com eficácia.”
Dada essa democratização da informação, ondas de
conteúdo não editado continuam a surgir, e os consumidores é que ficam com a responsabilidade de analisar tais
informações e de distinguir os fatos da ficção - uma tarefa
na qual frequentemente falham. “Muitas vezes as pessoas
formam opinião sem antes apurarem os fatos”, afirma
Helfand. “É muito fácil ir à Internet e encontrar um monte
de referências que endossem o ponto de vista delas.” E esse
ponto de vista pode ser quase qualquer coisa.
Com tanta informação nas pontas dos nossos
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dedos e a facilidade com que se espalham nas nossas redes sociais, é cada
vez mais difícil identificar especialistas credíveis em meio às massas.
Além disso, em um mundo moldado pela crença de que todos têm
direito a opinião e que ela é tão válida quanto a de todos os outros, diz
Helfand, “o fato de especialistas terem dedicado suas vidas ao estudo
de um tema em particular e terem conhecimento profundo do mesmo
está totalmente ultrapassado.” Ele brinca: “As pessoas tendem a pensar:
Cientistas? Porque deveríamos confiar neles? Eles parecem estar trancados em um culto estranho do qual não faço parte e nem quero fazer.”
Pior ainda, deixar de acreditar nos especialistas contribui para
problemas ainda maiores. À medida que a desinformação aumenta, cresce
também a desconfiança. Como sugere Helfand, “há desconfiança nos especialistas, há também desconfiança nas instituições.” O único meio que as
empresas têm de abordar esta desconfiança é serem cada vez mais abertas
e honestas acerca do que fazem (Ver “Como é a SC Johnson Por Dentro?”).

Duas gerações de
presidentes e CEOs
da SC Johnson. Fisk
Johnson (direita), atual
Presidente e CEO da
empresa e seu falecido
pai Sam, Presidente e
CEO da quarta geração.

TRABALHO DE EQUIPE PELA TRANSPARÊNCIA
Os consumidores, habituados a terem muitas informações nas pontas
dos dedos, partilham um desejo premente de mais transparência em
tudo, desde o que está por trás de uma questão política aos ingredientes
que compõem os alimentos e os produtos de limpeza da casa. Ainda que
algumas empresas e instituições venham abraçando o desafio de fornecer
tais informações, Helfand incentiva o consumidor a aceitar também o
desafio de examinar criticamente o que essas informações significam.
“A transferência de informação já não é suficiente”, afirma Helfand.
“Nosso sistema educacional tem de ser completamente redesenhado
para ensinar as pessoas a construírem seu próprio conhecimento, a acessarem e validarem as informações para depois combiná-las de maneiras
interessantes, usando ferramentas de diferentes campos intelectuais
para criar algo de valor, para si próprios e para a sociedade.”
Por isso, as empresas e os clientes têm de trabalhar juntos. Sendo
transparentes sobre como fabricam os produtos, as empresas podem
ajudar as pessoas a se educarem - mas ambas têm de fazer sua parte.
Para as empresas, tornarem-se mais transparentes é a única solução razoável. Na verdade, quem entender o ciclo - o aumento da informação
que aumenta ainda mais o desejo de ainda mais detalhes - consegue
construir relacionamentos mais fortes com seus clientes sendo mais
aberto sobre aquilo que contém um produto e de que maneira ele é feito.
As empresas que ignoram isto colocam-se em risco.

UMA ÉPOCA DE TRANSPARÊNCIA

Na última década, a SC Johnson acelerou seu progresso em relação à transparência para tornar mais fácil do
que nunca aos clientes saberem o que estão comprando. Estes são alguns dos marcos já alcançados:
2009 »

Lança um
programa de
divulgação dos
ingredientes
nos EUA, que
inclui listagens
específicas de
conservantes
e identifica os
corantes pelas
designações
comerciais

2012 »

Publica sua
Paleta Exclusiva
de Perfumes - a
lista completa
dos perfumes
aprovados para os
produtos

2014 »

Publica uma lista
de ingredientes
restritos, a
maioria dos
quais cumpre as
exigências legais
e regulamentares
mas não os
padrões da
empresa
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2015 »

Divulga mais
de 99,9% dos
ingredientes
na maioria das
fórmulas dos
produtos

2016 »

Lança o programa
de divulgação de
ingredientes, incluindo
mais de 99,9% dos
ingredientes na maioria
das fórmulas dos
produtos, e a coleção
Glade Fresh Citrus
Blossoms, com 100% de
transparência quanto
aos perfumes

2017 »

Anuncia que
divulgará 368
potenciais
alergênios
cutâneos nos seus
produtos

[ P+R ]

Como é a SC Johnson por dentro?
Em 2009, a SC Johnson criou a plataforma www.WhatsInsideSCJohnson.com (como
é a SC Johnson Por Dentro) para que os clientes possam explorar os conteúdos dos
produtos. Renee Morad (R.M.) perguntou a Kelly M. Semrau (K.S.), vice presidente
sênior de assuntos corporativos globais, comunicação e sustentabilidade da SC
Johnson, como a empresa consegue equilibrar a exigência de transparência com o
volume crescente de desinformação.

CORTESIA DA SC Johnson

R.M.: Antes de falarmos sobre
transparência, vamos analisar
a falta de confiança. Qual a
dimensão desse problema?
K.S.: Um estudo do Barômetro de
Confiança da Edelman feito em
2017 revelou a maior queda de
todos os tempos na confiança em
instituições, incluindo governo,
empresas, mídia e organizações
não governamentais. A confiança
nos negócios caiu para 52%
em 18 países e a credibilidade
dos CEOs também diminuiu
globalmente.
R.M.: Diante isso, o que a SC
Johnson tem feito para ser ainda
mais transparente?
K.S.: Em 2009 a SC Johnson
tomou uma decisão líder no
setor, de divulgar voluntariamente todos os ingredientes,
incluindo corantes, conservantes

e perfumes, online e por telefone,
aos clientes nos EUA, no Canadá
e na UE, seguindo depois a Ásia e
a América Latina.
Também nesse período lançamos
nossa Paleta Exclusiva de
Perfumes: fomos os primeiros a
divulgar os perfumes específicos
por produto e a publicar uma lista
de ingredientes “não aceitáveis”.
Em nossa jornada contínua de
liderança pela transparência, a
empresa divulgou recentemente
uma lista de 368 potenciais alergênios cutâneos.
Atualmente, nosso website de
ingredientes oferece informações
sobre mais de 3.500 produtos
globalmente, em 24 idiomas, 31
países e para mais de 20 marcas,
juntamente com dados complementares sobre o modo como
são utilizados determinados
ingredientes.

R.M.: Qual o seu conselho para os
consumidores que estão tentando
filtrar os enormes volumes de
informação sobre os produtos que
compram?
K.S.: Trabalhamos para iniciar um
diálogo sobre transparência. Em
fevereiro de 2016, por exemplo,
lançamos a Glade Fresh Citrus
Blossoms, a primeira linha de
uma empresa de bens de consumo
embalados a divulgar 100% dos
ingredientes dos perfumes, até
os componentes. Isto foi acima
e além de quem faz a divulgação agregada, uma vez que os
perfumes, sejam eles criados ou
sejam óleos essenciais, contêm
dezenas, até mesmo centenas,
de componentes. Assumimos o
compromisso de educar os consumidores, mantendo o diálogo
fundamentado em fatos científicos
e desconstruindo mitos.
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ELIMINANDO
0 DESPERDíCIO
Mesmo grandes empresas podem reduzir,
ou até eliminar, o que vai para o aterro

N

o interior de um armazém em Indiana, três
pessoas vestidas com macacões de proteção
Tyvek brancos, botas de borracha altas, luvas
de borracha e óculos de segurança selecionavam lixo espalhado pelo chão. Eram
cerca de 5.000 kg de detritos - todo o conteúdo de um
compactador da Subaru of Indiana Automotive, a fábrica
em Lafayette, nos EUA, dessa fabricante de automóveis.
Não era a cena de um acidente ou de um crime. Era
uma análise do lixo feita por especialistas da Covanta
Environmental Solutions, uma empresa de gestão de
resíduos sustentáveis contratada para analisar em
detalhes o que a Subaru joga fora - e garantir que nada
vá parar em um aterro.
Isto começou após uma ordem de “desperdício
zero”, emitida em 2002 pelo presidente da empresa
mãe japonesa da Subaru, a Fuji Heavy Industries.
A Covanta veio então ajudar o fabricante de
automóveis a adotar os três R da sustentabilidade
ambiental: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir a
quantidade de muda (a palavra japonesa para resíduos) foi um elemento central nos mais de 30 hectares
da fábrica - o tamanho aproximado de 60 campos de
futebol - , que monta atualmente cerca de 375.000
automóveis por ano e emprega 5.500 pessoas. A filosofia kaizen da Subaru, de melhoria contínua, envolve
todos os associados (funcionários) no processo, oferecendo prêmios em dinheiro e outros prêmios em troca
de sugestões que melhorem a qualidade dos veículos,
a segurança ou a gestão ambiental. Como resultado,
a empresa reduziu a geração de resíduos em 60%
desde 2000. A produção de cada veículo gera cerca
de 110 kg de resíduos. Em 2016, a Subaru reciclou
quase 43.000.000 kg de material, incluindo cerca de
36.000.000 kg de metal.
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A Subaru of Indiana
Automotive recicla
99,96% dos resíduos
gerados. Caixotes
de reciclagem como
estes estão por toda a
fábrica, para facilitar
a separação dos
resíduos

IMAGEM cortesia da SHAWN DILDINE

POR Sharon Guynup

para produzir energia. As cinzas são depois usadas em
A FÓRMULA PARA O SUCESSO
Para atingir o objetivo da Subaru de zero resíduos em materiais para repavimentação de estradas.
A Subaru Indiana cumpriu o seu objetivo de cinco
aterros, os responsáveis pela fábrica em Indiana examinaram e debateram todos os pressupostos, materiais e anos no espaço de dois - e tornou-se a primeira fábrica
processos. Depois de convencerem os fornecedores a de automóveis nos EUA a atingir o status de zero resíenviar as peças em contêineres reutilizáveis, por exemplo, duos em aterros. “Não enviamos nada para um aterro
sanitário desde 4 de maio de 2004,”
as embalagens de espuma de poliestireno extrudado, feitas para cerca de “Gosto de dizer às pes- afirma o vice-presidente executivo
sênior, Tom Easterday. “Gosto de
80 peças de motor, passaram a ser
soas que, quando vão dizer às pessoas que, quando vão a
usadas múltiplas vezes.
A fábrica adotou também outras
a um Starbucks para um Starbucks para tomar um café,
jogarem o copo fora estão jogando
ações no local. Por exemplo, os páratomar um café, ao joga- ao
mais lixo em um aterro do que nós
choques de polímeros plásticos danirem o copo fora estão fizemos nos últimos 13 anos.”
ficados são triturados até virarem
pequenas partículas, que são enviadas
jogando mais lixo em CRIANDO COLEGIALIDADE
de volta para a máquina de moldagem.
um aterro do que nós Para ajudar outras empresas a melhoOs resíduos da cafetaria vão para
compostagem e os funcionários levam
fizemos nos últimos 13 rarem o modo como manuseiam
o composto resultante para casa, para
seus resíduos, a Subaru tem todo o
anos.” -Tom Easterday
usar nos seus jardins. Na linha de
prazer em partilhar a informação.
montagem, alguns itens vão para um
Mais de 500 empresas, desde o setor
barril de reciclagem, ou para devolução ao fornecedor.
farmacêutico até ao aeroespacial e fabricantes de autoCom a orientação da Covanta e de um gestor de móveis, já visitaram a fábrica de Lafayette. “Costumamos
resíduos baseado em Indiana, a Heritage Environ- brincar dizendo que já recebemos visitas de todos, desde
mental, a Subaru localizou fornecedores para uma batatas fritas até mísseis - da Frito Lay até a Raytheon”,
vasta lista de itens. Reciclar cartão, papel, latas de diz Easterday. “Também estamos abertos a fazer palestras
alumínio, paletes e alguns plásticos, como o polieti- em conferências e partilhar a nossa história, na esperança
leno e o polipropileno, revelaram-se simples.
que outros sigam o mesmo caminho.” Outras empresas
Encontrar mercados para outros tipos de resíduos também promovem suas próprias iniciativas de redução
foi mais desafiador - como as lâmpadas usadas, que de resíduos (Ver “Zero Resíduos em Manaus”).
acabaram por se tornar material para as sinalizações
Sendo advogado de formação, Easterday observa que
refletoras nas estradas. Os metais que restavam da “despejar qualquer coisa na terra, no ar ou na água gera
soldagem na área de montagem das carroçarias da um risco.” A empresa encontrou maneiras de ser uma
fábrica são separados e vendidos novamente.
boa gestora ambiental e reduzir o risco e o custo, afirma,
Obviamente, há alguns itens que não podem ser enquanto poupa de 1 a 2 milhões de dólares por ano.
reutilizados nem reciclados, afirma Dave Schroeder,
Easterday também colocou a questão em um contexto
diretor de contas nacionais da Covanta. Entre eles estão mais amplo. “Creio que todos devem analisar bem os
os resíduos dos painéis, estofos e outras peças que, por meios de produção modernos e a oportunidade... de ser
serem produzidas em camadas, tornam difícil desmon- um líder em termos ambientais.” afirma. “Não precitá-las. Esse material não perigoso - menos de 5% dos samos que seja o governo a nos dizer que devemos ser
resíduos totais da Subaru - é incinerado pela Covanta bons gestores ambientais - isso é bom para os negócios.”

Zero Resíduos em Manaus
A cidade de
Manaus fica
no coração
da Amazônia
brasileira, que
abriga um
décimo de todas
as espécies
conhecidas do planeta. E embora
Manaus e a Amazônia enfrentem
muitas ameaças, a SC Johnson não
está entre elas.
Em 2012, a empresa decidiu
mudar o modo como fabricava seus

produtos de limpeza doméstica,
inseticidas e outros produtos
em sua fábrica de Manaus, com
a meta de não gerar quaisquer
resíduos. Para isso, uma “Equipa
Verde” especializada examinou a
cadeia de produção, simplificou o
embalamento e identificou materiais
que pudessem ser reutilizados ou
reciclados de modo ambientalmente
responsável. Depois, a empresa
estabeleceu protocolos para separar
os materiais recicláveis, tratar dos
resíduos alimentares gerados pelos

funcionários e incinerar o excesso
para gerar energia.
Em 2014, a fábrica de Manaus
tornou-se a oitava das fábricas da
SC Johnson no mundo a atingir o
estatuto de zero resíduos, juntandose a outras no Paquistão, Holanda,
EUA, Polônia, Canadá e duas na China.
No geral, a empresa atingiu o seu
objetivo de reduzir, até 2016, 70%
dos seus resíduos - três anos antes do
planejado. E estima que os protocolos
de zero resíduos evitem que cerca de
91 toneladas de resíduos vão parar aos
aterros sanitários todos os anos.
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