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A Sanyo e os CDs biodegradáveis feitos de milho  
 

José Eli da Veiga
 

[A hipótese de aceleração motivada por variáveis sócio-culturais costuma estar ausente das opiniões

econômicas.]
 

 Valor, Terça  02/12/03

 
Uma espiga de milho vira dez discos compactos (CD) biodegradáveis. Ou seja, um CD
pode ser fabricado com alguns grãos de milho. Esta é a nova proeza da Cargill Dow, de
Minnesota (EUA), que já convertia biomassa em ácido polilático para produzir
utensílios domésticos e roupas biodegradáveis. Agora transforma o mesmo ácido em
CDs por encomenda da japonesa Sanyo Eletric, de Osaka.
 
A Sanyo vislumbrou uma boa oportunidade comercial na necessidade de precaução
frente ao imbróglio ambiental provocado pela distribuição gratuita de CDs
convencionais que quase sempre viram lixo.
 
Em países da Europa, América do Norte e Leste Asiático, o acúmulo de bilhões dos
atuais CDs de policarbonato tem sido ilustrado como formação de uma nova cadeia de
montanhas. Estima-se que quase 500 milhões de CDs promocionais cheguem
anualmente aos domicílios dos EUA, e que sua demanda mundial atinja 11 bilhões.
 
O policarbonato é ideal para a produção de CDs porque é leve, forte, e resistente a altas
temperaturas. Todavia, o descarte exige uma tremenda infra-estrutura de geração e
manutenção do calor necessário à sua ultra-poluente queima. Com CD resultante do
milho – o MildDisc - o problema não será inteiramente solucionado, pois este terminará
por se decompor em água e dióxido de carbono, principal gás de efeito estufa. Mesmo
assim, o alívio será tão grande que a Sanyo já conta com decidido apoio do movimento
ambientalista. O lançamento do MildDisc foi elogiado nas páginas do Financial Times
 por porta-voz do Partido Verde britânico.
 
A verdadeira dificuldade não está no balanço eco-energético da substituição do disco
convencional pelo biodegradável, produzido com polímero do milho. Ela está em seu
preço, três vezes maior. Por isso, a cômoda reação de concorrentes da Sanyo é dizer
que o CD de milho é um produto natimorto, pois ninguém pagará 60 centavos de dólar
por algo que pode ser obtido com apenas 20. Só que a idéia da Sanyo é superar tal
obstáculo de forma incremental, começando pela conquista dos consumidores verdes.
 
Por ora, a empresa se volta apenas ao mercado japonês, com foco em agências
governamentais, artistas e entidades ambientalistas. Não chegará a faturar 500 milhões
no ano fiscal de 2003. Mas conta multiplicar essa cifra por seis em 2004, e por vinte em
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2005.
 
Claro, não se pode supor que o MildDisc atinja com rapidez um preço comparável ao
do CD convencional, por mais significativos que venham a ser os ganhos de escala. No
entanto, também não se deve eliminar a hipótese de que os impactos ambientais
negativos dos maciços de CDs de policarbonato venham a se transformar em custos a
serem embutidos no preço dos mais poluentes.
 
Mesmo que lenta e vacilante, trata-se de uma propensão já constatada para inúmeros
outros problemas ambientais, pelo menos entre japoneses, escandinavos, holandeses,
ou canadenses. Em tais sociedades, assim que surgem as inevitáveis pressões para que
a produção mais suja seja devidamente punida, tornar-se muito mais efetiva e rápida a
viabilidade econômica da produção mais limpa. E é principalmente por este motivo que
a notícia sobre o CD biodegradável da Sanyo foi escolhida como gancho deste artigo.
 
A especificidade do caso interessa menos que a ampla lição que ele poderá confirmar.
A hipótese de aceleração motivada por variáveis sócio-culturais - que se aplica a
praticamente todos os casos de trajetórias tecnológicas dependentes da prudência
ecológica - costuma estar ausente das opiniões econômicas dos que subestimam as
possibilidades de mudanças institucionais.
 
A ausência das mudanças institucionais no senso comum dos comentários econômicos
tem razões profundas e abrangentes. Esbarra até na própria noção de “instituições” que,
no Brasil (ou na língua portuguesa), costuma ser imediatamente associada às
organizações e às regras formais que estão na Constituição, nas leis, nos decretos, nas
portarias, ou em regulamentos em geral.  Contudo, “instituições” têm mais o sentido de
“convenções”. É convenção tudo o que nas relações sociais está geralmente admitido,
praticado, e tacitamente aceito. E muitas nada têm de formal, como, por exemplo, as
que fazem com que certas pessoas sejam tratadas de “doutor(a)”, outras de “senhor(a)”
e outras com um simples “você” ou “tu”.
 
As mudanças institucionais são raramente bruscas e radicais. O mais freqüente é que
sejam lentas e graduais, além de inseguras.
 
Veja, por exemplo, o caso do cigarro. Fumantes que há quarenta anos tragavam maços
de Continental (“estoura peito”), ou de Gauloises (se pudessem pagar), minguaram
tanto que passou a ser raríssimo encontrar algum que dispense filtro. E nessa mudança
não interferiram apenas razões de saúde, mas também de higiene e de estética. Por
serem hoje considerados sujos e fedidos (até nojentos), os fumantes são tangidos a
comportamentos que seriam inimagináveis nos anos dourados. E foi o cigarro sem filtro
que se inviabilizou, independentemente de diferenças de custos e preços.
 
De resto, qualquer mudança institucional envolve conflito. Sempre há quem prefira se
apegar à convenção dominante, e que não lhe falte argumento contra a sua eventual
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subversão.
 
Bom exemplo é a atual grita contra o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Sabe-se que
faltam recursos aos seus órgãos para que a legislação seja aplicada com eficiência. E
que os resultados práticos são desastrosos, pois criam impasses que bloqueiam obras e
projetos de importância para o crescimento econômico. Todos admitem que a
verdadeira solução seria aparelhar adequadamente o sistema. Mas como o setor público
vive apertado, a inevitável saída seria a chamada “flexibilização” das normas ambientais:
não somente continuar a fumar, como sem filtro.
 
A conferir nas próximas décadas.
______________________________________________________________________
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