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reportagem especial

Piso de borracha da Daud, fabricado a partir de pneus usados: presente no metrô e em aeroportos

Modelos da nova coleção da Éden, grife de moda que se apresenta como a primeira 100% orgânica do Páis: roupas ecologicamente corretas

Aquecedores solares da E2solar: área acumulada de aquecedores solares no Brasil representa geração anual de energia na casa dos quatro mil megawatts

O velho dilema do que fazer com os 
pneus usados já faz parte do passa-

do. Duas experiências — a dos calçados 
Goóc e a da fabricante de pisos Daud — 
estão ajudando a dar destino ao menos 
para uma parte deste material que ain-
da ameaça o meio ambiente pela falta de 
um destino apropriado. Com criatividade, 
tecnologia e bom marketing, pneu velho 
vem se transformando em sandálias re-
cicladas ou pisos ecológicos.

Estes são apenas dois exemplos práti-
cos de como é possível pensar em negó-
cios que sejam bons não só para o bolso 
de seus controladores, mas também para 
o futuro do planeta. Claro que nem todos 
os pneus descartados no Brasil serão uti-
lizados nesta produção, ainda em peque-
na escala perto do tamanho do problema. 
Mas são sinais claros de que é viável co-
meçar a construir uma agenda mais po-

sitiva e verde para a economia.
O tema é cada vez mais relevante tanto 

para empresas quanto para os consumi-
dores. De acordo com recente pesquisa 
realizada pelo grupo Havas, os brasilei-
ros têm expectativas acima da média em 
relação à responsabilidade social corpo-
rativa. Dos nove mercados onde o estu-
do foi realizado, os brasileiros estão entre 
os três primeiros em considerar iniciati-
vas ambientais e sociais no momento da 
compra, atrás apenas de Índia e México 
(leia texto à página 50).

Em sintonia com essa tendência, a cria-
ção de negócios com base em critérios de 
sustentabilidade movimenta as engrena-
gens não apenas de grandes conglomera-
dos envolvidos com o desenvolvimento da 
chamada economia de baixo carbono, mas 
também e principalmente de empresas de 
menor porte, que geram emprego, renda e 
lucro trabalhando com foco em produtos 
genuinamente ecológicos, apenas.

É o caso do vietnamita Thái Quang 
Nghia, que tinha 21 anos quando tomou 
coragem e fugiu do regime comunista 
que então dominava seu país. Só mes-
mo o destino – ou um toque divino, como 
queira chamar – para explicar sua gran-
de sorte, não só de ter sobrevivido no al-
to mar em um frágil barco de pesca, mas, 
principalmente, ao ser resgatado por um 
navio da frota da Petrobras. Desembar-
cou em solo brasileiro, firmou raízes por 
aqui, casou, teve filhos e, com muita gar-
ra, montou seu próprio negócio.

Tirou lições a partir de sua tragédia pes-
soal, transformando a experiência em um 
país devastado pela guerra em uma his-
tória bem-sucedida. “Lembrei das san-
dálias do Vietnã, as papetes ou deps, que 
sempre tiveram grande aceitação”, conta 
Nghia. Ele criou, em 2004, a Goóc que, 
desde então, reciclou cerca de 2,5 milhões 
de pneus, transformados em sandálias e 
bolsas que aliam design, originalidade, 
cultura e qualidade.

“Nosso foco são as classes C e D, pessoas  
que entendem a forte história de nossos 
produtos, como cada um destes consu-
midores”, destaca o empreendedor. Lo-
cutores de rádios locais são os principais 
aliados no marketing da Goóc, que ain-
da tem uma participação pequena perto 
das gigantes de sandálias de borracha no 
Brasil, mas já demonstrou sua viabilida-
de e sonha com um espaço ainda maior. 
“Formei meus filhos para trabalharem co-
migo e irem além com este negócio. Tal-

Empresas com foco apenas na produção de itens sustentáveis mostram que é possível 
gerar lucro e ainda contribuir para melhorar o meio ambiente

Por Sônia arariPe

Produtos verdes  
geram bons negócios
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