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Distinguir entre a teoria e a prática. Esse é o papel do canadense Mathieu Dumas, um 
verdadeiro detetive que se mete dentro das empresas para verificar se seus discursos sobre o 
meio ambiente se traduzem em medidas concretas na gestão das empresas. Como gerente de 
implantação de projetos para Centro-América e  Caribe da empresa irlandesa Ecosecurities, 
Dumas analisa quais projetos ambientais podem ser financiados por sua empresa com o 
objetivo de comercializar bônus de carbono. A pesquisa  permitiu à Ecosecurities se converter 
numa das companhias mais importantes do planeta em Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL), projetos que vão ao United Nations Framework Convention on Climate Change, 
departamento da ONU responsável pela aprovação da emissão desses bônus. 
 
Hoje a irlandesa está envolvida em 374 projetos de MDL em 36 países e administra 136 
milhões em créditos de carbono. “Muitas empresas acham que são mais ecológicas do que 
realmente são e várias vezes tivemos de modificar projetos da região para que realmente 
sejam limpos”, diz Dumas. “Por sorte, há vários instrumentos que nos permitem detectar 
quando uma empresa é realmente limpa.” 
 
O trabalho de Dumas não é fácil. Primeiro tem de analisar todas as auditorias prévias feitas na 
empresa pesquisada, que lhes permitiram obter certificados como o ISO 14.001, de gestão 
ambiental. Depois se inicia um tedioso processo de visitas à companhia, no qual se comprova 
in loco quando e como uma determinada empresa começou a reduzir as emissões de gases do 
efeito estufa. “Além disso, devem se cumprir à perfeição todas as metodologias exigidas pela 
ONU”, conta Dumas. 
 
O bom é que como nenhum país da América Latina está dentro do chamado Anexo I do 
Protocolo de Kyoto, que obriga as nações a reduzir a emissão de gases poluentes. Os projetos 
limpos da América Latina geram lucros imediatos no prestígio e nas finanças das empresas. 
Por isso, um em cada cinco projetos da Ecosecurities é latino.  
 
Algo parecido acontece na atividade de Christopher Wells, superintendente de risco ambiental 
do Banco Real, em São Paulo, instituição que desde 2002 só concede crédito a empresas que 
sejam sustentáveis. “O simples fato de um banco perguntar por que uma empresa ainda não 
tem uma licença ambiental muitas vezes tem um impacto psicológico forte”, diz Wells. 
“Tentamos convencê-las a mudar até mesmo de projeto, caso ele seja inviável 
socioambientalmente.”  
 
Esse trabalho é minucioso, pois o discurso verde de várias empresas pode muitas vezes não 
condizer com a realidade. Ser verde, ou ao menos parecer, é uma medida de marketing 
empresarial abordada pelos especialistas em responsabilidade social corporativa. “Se isso é 
marketing, então, viva o marketing!”, diz Stephan Schmidheiny, fundador do World Business 
Council for Sustainable Development, que durante os últimos 15 anos tem se dedicado a 
estabelecer vínculos entre a sociedade civil e o setor empresarial para promover o 
desenvolvimento sustentável. “Pelo menos coloca o tema meio ambiente na mesa dos 
máximos executivos das companhias, coisa que não existia.”  
 
“As empresas enfrentam o juízo da opinião pública”, diz Jonathan Lash, presidente de World 
Business Resources Institute (WRI), organismo com base em Washington orientado à busca de 
soluções práticas para problemas ambientais e de desenvolvimento. O estudo que realizou 
junto com Fred Wellington, analista sênior do WRI, indica que “muitas podem ser consideradas 
culpadas por vender ou utilizar determinados produtos, processos ou práticas que são um risco 



ao meio ambiente”. Isso é fatal. The Carbon Trust, consultoria independente financiada pelo 
governo do Reino Unido, concluiu que ser identificado como uma empresa que não respeita o 
meio ambiente pode causar um dano irreversível à imagem. Mas, para as companhias que têm 
boas práticas, há uma oportunidade de ganhar reputação no mercado. 
 
A diferença entre um ou outro pode ter efeitos reais no fluxo de caixa, tanto que os 
investidores estão começando a exigir que as empresas revelem mais informação sobre o que 
estão fazendo ambientalmente. Um exemplo: o Carbon Disclosure Project, uma aliança entre 
investidores institucionais nos Estados Unidos que representa US$ 32 bilhões em ativos, 
solicita anualmente informações às grandes multinacionais sobre seu posicionamento de risco 
climático. O estudo de 2006 mostrou – tal como indica o trabalho do WRI – que a maior parte 
dos consultados busca melhores práticas para abordar o problema. 
 
“As empresas que administram e mitigam sua exposição aos riscos da mudança climática 
geram uma vantagem competitiva sobre seus rivais num futuro em que as emissões estarão 
restringidas”, diz Lash. “Nossa mensagem é que não basta fazer algo, mas fazê-lo melhor e 
mais rápido que a concorrência.” 
“É fato que os investidores desvalorizam as empresas mal posicionadas para competir num 
mundo que sofre mudanças”, diz Javier Hurtado, gerente de estudos da Câmara Chilena da 
Construção, que lembra que essa informação estará acessível a pessoas comuns. “O grande 
castigo chega na hora do consumo”, diz Hurtado. 

 
 
Leia mais: 
 
A imagem é tudo 
Não são poucos os casos que comprovam o dano que pode gerar uma má imagem ambiental. 
Um deles é o vivido em 2005 pela empresa florestal chilena Celulosa Arauco, acusada de 
lançar resíduos tóxicos num pântano que fez desaparecer o principal alimento dos cisnes de 
pescoço negro no sul do Chile. Ainda que não tenha sido condenada pela justiça, o mercado já 
o fez: o preço das suas ações caiu em US$ 1 bilhão entre março – quando a notícia tomou a 
mídia local – e início de maio de 2005. 
No Brasil, a contaminação de rios também estampa as manchetes. Uma das últimas foi 
provocada pelo Grupo Cataguazes, de Minas Gerais, que no começo do ano contaminou o rio 
Muriaé com lodo de óxido de ferro e alumínio, pondo em risco inclusive municípios do Rio de 
Janeiro. E o descuido não é novidade no histórico da empresa. Em 2003, outra companhia do 
grupo, a Cataguazes Celulose, foi responsável por um dos maiores acidentes ambientais do 
País com o derramamento de 1,2 bilhão de resíduos tóxicos, que se espalharam por rios da 
região e deixaram completamente sem água quatro municípios da região.  
 
O problema é que na América Latina os crimes ambientais muitas vezes escapam de punição, 
por falta de regulamentação ou por fiscalização insuficiente. Mas na hora de concorrer com o 
restante do mundo em economias abertas, ter uma empresa limpa é chave. “É por isso que 
são principalmente as multinacionais que se preocupam e buscam ser ambientalmente 
corretas”, diz José Goldemberg, ex-secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. “Hoje 
a sociedade civil está organizada e assim o exige”, diz Rachel Bidermann, coordenadora do 
Programa de Sustentabilidade Global e Consumo Sustentável da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), em São Paulo, instituição responsável pelo desenvolvimento do Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE), da Bovespa, que mede o desempenho das empresas que 
comprovam ser social e ambientalmente responsáveis.   
 
De fato, a Shell, acusada do derramamento de 5 mil toneladas de petróleo em 1999, próximo 
da costa de Buenos Aires, ainda não conseguiu recuperar sua imagem. “Ainda que continue 
realizando projetos na Argentina para se aproximar da comunidade, o dano proporcionado não 
é esquecido”, diz Juan Martín Koutoudjian, diretor-executivo da Associação Interamericana 
Sanitária e Ambiental, em Buenos Aires. “E o assunto ainda não chegou à justiça.” 
 
Um dos problemas é que os casos só saem à luz  quando se trata de grandes escândalos 
ambientais. Mas as últimas críticas do Greenpeace e outros tantos ambientalistas foram direto 



a Al Gore. O autor de An Inconvenient Truth é acusado de falar de cuidados ambientais, mas 
sequer velar – em sua qualidade de membro do Conselho de Diretores da Apple – pela 
reciclagem de computadores no interior da empresa. Também causou polêmica que sua visita 
ao Chile fosse patrocinada pela empresa Barrick Gold, cujo maior projeto de exploração de 
ouro no Chile – chamado Pascua Lama – destrói os glaciais de Atacama, no norte desse país, 
segundo o Greenpeace. Foi tanta a pressão que Barrick Gold abriu mão do patrocínio já que – 
como a empresa declarou – provoca tanta “suspeita imaginária”. 
 
Ambientalista é dinheiro 
O desenvolvimento dos mercados de bônus de carbono estimulou uma expertise para 
diferenciar as boas práticas ambientais daquelas que só ficam na intenção. “Hoje há 
mecanismos para diferenciar o que é real”, diz Hurtado, da Câmara Chilena de Construção. 
 
Segundo o WRI, se for incluído o uso de território, as companhias florestais são de longe as 
mais poluentes de gases de efeito estufa da América do Sul, ao emitir 2 bilhões de toneladas 
de CO2 por ano. A lista continua com as empresas de transporte, manufatura e construção e 
de energia elétrica. 
Por isso, o anúncio da empresa florestal chilena Masisa de ser a primeira empresa do país a 
participar do Chicago Climate Exchange (CCX) foi comemorado. “Estamos comprometidos em 
abordar a problemática da mudança climática”, diz Enrique Cibié, gerente-geral da Masisa, no 
Chile. “A entrada nos leva a melhorar a eficiência energética e nos abre as portas para um 
novo negócio.” Sua promessa de bom cidadão é reduzir os gases do efeito estufa em 6% até 
2010. É a quinta empresa latino-americana a entrar nessa bolsa, depois das brasileiras Aracruz 
Celulose SA, Cenibra Nipo Brasileira, Suzano Papel e Celulose e Rodhia Energy Brasil. Elas 
participam de um mercado que comercializa mais de 20 milhões de toneladas de CO2 desde 
2004 no CCX e 200 companhias são associadas, como IBM, Dupont, Ford, Bayer e Motorola.  
 
Algumas companhias mexicanas também levaram o assunto a sério. A cervejaria Femsa, por 
exemplo, comemora uma economia de energia nos últimos cinco anos equivalente ao consumo 
de uma cidade de 58 mil habitantes em um ano. Além disso, nessa época também começou 
uma forte economia de água, que já soma 10,6 milhões de metros cúbicos. Como a Femsa, 
outras empresas fazem parte do chamado Programa Piloto Voluntario de Contabilidad y 
Reporte de Gases Efecto Invernadero en México, apoiado por empresários privados, pelo World 
Business Council for Sustainable Development e pelo WRI. No total, mais de 20 companhias 
fazem parte do programa, entre elas, Cemex, Grupo Bimbo, Ford, Grupo Modelo e várias 
siderúrgicas. 
 
Segundo Alejandra López, coordenadora para o México da Ecosecurities, a responsabilidade 
social das empresas já é um fato. “Hoje é necessário economizar água, velar pela auto-
geração de energia e a reciclagem”, diz López. 
 
Esse é o caso da cervejaria brasileira Ambev. Desde 1997, seu lema é somente um: produzir 
mais com menos. Em 2006, a empresa ultrapassou o benchmark mundial no consumo de água 
na sua produção, chegando a 3,49 litros água/litro de cerveja na fábrica de Curitiba – em 
2001, a média da empresa era de 5,62. As estações de tratamento de água da companhia nos 
15 países em que opera têm capacidade para tratar 200 mil metros cúbicos de efluentes ao dia 
– equivalentes ao necessário para atender a uma cidade de 4,5 milhões de habitantes. Do total 
de resíduo sólido produzido pela empresa, apenas 2% vão para o lixo: o restante é vendido 
para aproveitamentos diversos. E, este ano, a meta é aumentar o uso de biomassa para 30% 
de seu consumo total – contra 1% em 2004 – aproveitando insumos regionais como a casca 
do coco babaçu na fábrica de Teresina (Piauí), ou lascas de madeira na de São Paulo. 
 
O esforço por reduzir o consumo de energia ou as emissões poluentes, entretanto, também 
tem seus entraves. Segundo Daniela Calazans, gerente de projetos da Ecosecurities no Brasil, 
o País – que inaugurou a lista dos projetos de seqüestro de carbono das Nações Unidas, com 
uma idéia carioca de captação e queima de gás metano em lixões – tem visto sua liderança em 
número de projetos aprovados ser tomada pela Índia, que cresceu rapidamente em 
participação e hoje possui 34,76% do total, contra apenas 15% do Brasil. “E a China também 
está chegando”, avisa Daniela. Apesar de serem dois países que usam energias mais 



poluentes, como a queima de carvão, têm muito que fazer para chegar à produção energética 
limpa do Brasil, Daniela aponta a excessiva burocracia governamental como um problema para 
quem tem um projeto de seqüestro de carbono. “Enquanto no México esse processo leva 45 
dias, aqui já vi demorar mais de um ano e meio para ser aprovado”, revela. 
 
Fora do âmbito dos créditos de carbono, as multinacionais que estão na região não deixam o 
tema de lado. No Chile, por exemplo, a Nokia fez um acordo com a filial de telefonia móvel da 
Telefónica, a Movistar, para reciclar os telefones em desuso no país. Uma medida certeira, já 
que no Chile a média de uso de um aparelho é de apenas dois anos. “Faz parte da filosofia de 
nossa empresa”, diz Juan de Salas, gerente-geral da Mobile Phones Nokia Chile. “Mas também 
é um tema de imagem.” 
Outro exemplo. Para promover o conceito de eficiência energética, empresas de TI como APC, 
HP, IBM, Intel e Microsoft fundaram um consórcio sem fins lucrativos chamado The Green Grid. 
“Em nível mundial, o consumo de eletricidade para servidores equivale a 14 centrais elétricas”, 
diz Diego Astrada, gerente de marketing da APC, com base em Buenos Aires. “No ritmo que as 
coisas vão, se estima que muitos centros de dados necessitarão mais de 20 megawatts, o 
suficiente para abastecer 25 mil casas.” 
 
Ainda que para muitos preocupe que o tema do cuidado ambiental por parte das empresas 
beire o sensacionalismo para chegar à mídia, homens como Stephan Schmidheiny estão 
contentes. “Há dez anos, muitos me catalogavam como louco ambientalista”, diz, entre risos. 
“Hoje, ao contrário, me chamam de visionário.” Teve que passar um bom tempo para que o 
mundo entendesse Schmidheiny, que não nega a mãozinha dos créditos de carbono. “Pelo 
menos, ainda que seja por um instrumento de mercado, hoje vários estão na lista dos que me 
entendem.” 
 
Disponível em: <http://www.americaeconomia.com>. Acesso em 18/5/2007. 


