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GESTÃO AMBIENTAL

AQUECIMENTO Companhias aguardam a aprovação de projetos de comercialização de créditos de carbono

Empresas controlam poluição para lucrar mais

k MELHORIAS

«Nos comprometemos
a atingir uma meta
voluntária de redução
da emissão de gases de
10% até 2012, mas já
atingimos 17%.»
ARNALDO DIAS ANDRADE
DIRETOR TÉCNICO, VOTORANTIM

Já publicamos 539 reportagens sobre

GESTÃO AMBIENTAL
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

k EXIGÊNCIA

«Os clientes estão
buscando empresas
que estão
comprometidas; quem
não estiver será
preterido»
JEAN LEROY
SUPERINTENDENTE, BRADESCO

Aracruz e Votorantim Cimentos estabelecem
metas voluntárias de emissão de gases estufa;
Bradesco amplia investimentos em neutralização

A Bolsa de Valores de São Pau-
lo (Bovespa) anunciou esta se-
mana que ampliará a atuação
da Bolsa de Valores Sociais
(BVS), pois passará a incluir
também, a partir de abril, pro-
jetos ambientais e passa a se
chamar Bolsa de Valores So-
ciais & Ambientais. Mantida
pela Bovespa, a BVS foi criada
em 2003 para captar recursos
financeiros para projetos de or-
ganizações não-governamen-
tais (ONGs) brasileiras voltados
para a educação. De sua cria-
ção até fevereiro deste ano, a
Bolsa de Valores Sociais arre-
cadou um total de R$ 4,7 mi-
lhões, que foram destinados a
36 projetos educacionais de
ONGs brasileiras.

Com a incorporação do te-
ma, o número de projetos per-
manentemente listados au-
menta de 30 para 35. Aqueles
que conseguirem captar recur-
sos deixam a listagem, ceden-
do seu lugar a novos projetos.

Os projetos inscritos e apro-
vados passarão a constar no si -
te www.bovespasocial.org.br,
por meio do qual o público po-
derá escolher aqueles com os
quais deseja contribuir e fazer
suas doações em dinheiro.

Os recursos captados serão
repassados integralmente pela
Bovespa às organizações so-
ciais e ambientais. Para garan-
tir transparência, os doadores
poderão acompanhar o anda-
mento dos projetos através de
informações disponibilizadas
no site.

Bolsa de Valores
apóia projetos
ambientais

são paulo

Com a gestão ambiental voltada
ao estabelecimento de metas-li-
mite de emissão de carbono,
grandes players do mercado in-
vestem em ações para rentabili-
zar esta prática através de proje-
tos para a comercialização de cré-
ditos de carbono. Os investimen-
tos ambientais também são utili-
zados como ferramentas de ne-
gociação e marketing.

A Aracruz Celulose, que assu-
miu metas reais de emissão há
doisanos paraatransação decré-
ditos de carbono naBolsa de Chi-
cago, aguarda a aprovação das in-
formações sobre as emissões do
ano passado para começar a ne-
gociá-los. A bolsa é uma platafor-
ma auto reguladora, designada e
governada por seus membros,
que estabelece as regras deste
mercado, define linhas de base,
estabelece o foco e monitora as
emissões, define quais créditos
são elegíveis e desenvolve leilões.

A companhia, que já realizava
oinventáriode emissõesdegases
de efeito estufa e fazia a quantifi-
cação de estoque de carbono em
florestas de eucalipto e nativas
desde 2003, investe no aperfei-
çoamento dos processos.

“Estamosinvestindo naatuali-
zação de tecnologias, em méto-
dosmaiseficientes paraarealiza-
ção destescálculos”, afirmaRosa-
ne Monteiro Borges, gerente de
Meio Ambiente Corporativo da
Aracruz. A partir da média das
emissões realizadas de 1998 a
2002, a empresa teve de reduzir,

de forma experimental, 1% das
emissões em 2003, 2% em 2004,
3%em 2005e4%em 2006.Parais-
so, tevede apresentarumameto-
dologia de quantificação dos es-
toques, ou um modelo de cresci-
mentoparaa acumulaçãodecar-
bono nas florestas, que está sen-
do auditada há um ano e meio,
por dois organismos internacio-
nais, a certificadora SGS e a
NASD, auditoria de bolsas de va-
lores. Os dados de 2003 e de 2004
já foram aceitos, os de 2005 estão
sendo corrigidos e os 2006 estão
sendo verificados.

A empresa também está inves-

tindo no desenvolvimento de
tecnologias que aumentem a efi-
ciência energética e em projetos
para o gasto mais eficiente do
consumo de combustíveis.

“Temos investido no controle
das unidades de produção, no
controle da emissão de vapor pa-
ra a atmosfera para reutilização
no processo produtivo. Quanto
mais eficiente melhor a produ-
ção, não há desperdício de ener-
gia”, explica. “Se sobrar, também
podemos vender a energia lim-
pa”, completa a gestora.

Deacordocom oMinistériodo
Meio Ambiente, a área florestal é
uma das mais carentes de proje-
tos, pois foi aúltima a ser negocia-
da dentro das Convenções Mun-
diais de Mudança Global do Cli-
ma e possui muitos pontos em
discussão no que se refere à con-
tabilidade de créditos de carbo-
no. A preservação de matas nati-
vas, por exemplo, não era consi-
derada nos cálculos, somente as
florestasnovaso eram.“NoBrasil,
as exigências socioambientais
são muito fortes e há críticas de
organizações não-governamen-
tais arespeito domodelo dereflo-
restamento”, pondera Cláudio
Langone, secretário executivo do
ministério.

Votorantim
Outra que está aguardando a
aprovação de projetos para a co-
mercialização de créditos de car-
bono é a Votorantim Cimentos,
que direciona recursos à melho-
ria da eficiência produtiva, com a
utilização de tecnologias mais
eficientes e menor consumo de
calor. Os três projetos, que já fo-
ram auditados e aprovados pelo
Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, aguardama aprovaçãoda Or-

ganização das Nações Unidas. A
adição de materiais cimentícios,
a construção de uma usina hi-
droelétrica e a substituição de
óleo combustível por gases natu-
rais são as ações realizadas que
aguardam aprovação.

A empresa faz parte
de um grupo formado
pelas dez maiores com-
panhias de cimento do
mundo,ao CementSus-
tainability Initiative
(CSI, ou Iniciativa de
Sustentabilidade do Ci-
mento), que, em 2002,
lançou uma agenda de
metas e compromissos para mi-
nimizar os impactos da indústria
de cimento no meio ambiente.
“Como o Protocolo de Kyoto exige
metas mais brandas para nós, por
estarmos em um país em desen-
volvimento, nos compromete-
mos a melhorar a eficiência dos
nossos processos. Também nos
comprometemos a atingir uma
meta voluntária de redução, de
10% até 2012, mas já atingimos
17%. Hádez anos,emitíamos 800
toneladas de gáscarbônico. Hoje,
geramos 600 toneladas”, garante
Arnaldo Dias de Andrade, diretor
técnico da Votorantim. Sem abrir
números, o executivo ressalta a
tendência de que os investimen-
tos sejam contínuos, com o obje-
tivo de viabilizar a criação de tec-
nologias de recuperação de gases,
produção de energia elétrica e a
comercialização de créditos de
carbono.

Bradesco
Com ações voltadas a neutraliza-
ção das emissões de carbono ge-
radas por suas atividades, o Bra-
desco deve definir investimentos
nas próximas semanas. A compra

de certificados de carbono está
entre as opções, além de investi-
mentos emmecanismos deener-
gia limpa e novas ações de reflo-
restamento (a instituição já pos-
sui parceriasdeste tipo coma SOS
Mata Atlântica). “Os clientes es-

tão buscando empresas
que estão comprometi-
das, quem não estiver
vaiser preterido”,aposta
Jean Leroy, superinten-
denteexecutivo deRela-
ções com Mercado do
Bradesco.

Segundo o executivo,
um dos critérios para a

escolha de um fornecedor é o ali-
nhamento com projetos de res-
ponsabilidade socioambiental.
“Aumentamos a participação
deste critério de 5% para 15% para
a escolha dos fornecedores. Co-
mo temos 1500 fornecedores ati-
vos, este critério funciona como
umaferramenta dediferenciação
na hora da negociação”, argu-
menta.

Os investimentos em susten-
tabilidade ambiental estão inse-
ridos no orçamento anual de R$
260 milhões. No ano passado, a
empresa realizou o cálculo das
emissões da Cidade de Deus, sua
sedeem Osasco(SP)e dealgumas
açõesde outrasfiliaise chegouao
resultado de 23 mil toneladas de
carbono emitidos por ano. Para
neutralizá-los, o Bradesco deve
plantar 37 mil árvores até o final
do ano,iniciativa quese repeteno
financiamento de veículos.

cynara escobar

Rosane Borges

CARREIRA

Expansão do Carrefour abre
130 vagas em Ribeirão Preto

são paulo // A partir de hoje os interessados em concorrer
a uma das 130 vagas abertas com a construção do Carre-
four Bairro, em Ribeirão Preto, podem entregar os seus
currículos nas duas lojas da rede na cidade. Podem, tam-
bém, se inscrever no site www.carrefour.com.br/carreira.
Os candidatos precisam ter curso médio completo e mo-
rar na região. Dentre as 130 vagas, seis são exclusivas pa-
ra pessoas com deficiência, que concorrerão aos cargos
de atendente de caixa, repositor, fiscal de loja e auxiliar
de perecíveis.

panoramabrasil

CARREIRA

Camargo Corrêa e Votorantim
indicam Brumer na Usiminas

são paulo // A Camargo Corrêa S.A. e a Votorantim Parti-
cipações S.A., acionistas da Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S.A. (Usiminas), indicarão, no próximo dia 14 de
março, para integrar o Conselho de Administração da si-
derúrgica, Wilson Nélio Brumer, que deixará nos próxi-
mos dias a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Estado de Minas Gerais. Representam ainda os dois gru-
pos neste Conselho, Marcelo Araujo, membro do Conse-
lho de Administração do Grupo Camargo Corrêa, e Alba-
no Chagas Vieira, diretor Corporativo de Operações In-
dustriais da Votorantim. Brumer é formado pela Fumec,
de Belo Horizonte.

panoramabrasil

VA I V É M

Infor escolhe novo vice de
Gestão para a América Latina

são paulo // A Infor, uma das maiores empresas mundiais
de softwares para o mercado corporativo, anunciou na
última sexta-feira a indicação de Walter Andriani para o
cargo de vice-presidente da área de Gestão de Desempe-
nho para a América Latina. Andriani será responsável pe-
lo desenvolvimento das estratégias comercial, de marke -
ting e operacionais da região nesse segmento. “O com-
provado histórico do Andriani na área de soluções de
tecnologia trará inúmeros benefícios para a presença da
Infor na região”, disse Curtis Gekle, vice-presidente mun-
dial da área de Gestão de Desempenho.

panoramabrasil

Notas

R E C I C L AG E M

Abividro lança
campanha
pró-reciclagem

são paulo

A AssociaçãoTécnica Brasilei-
ra das Indústrias Automáticas
de Vidro (Abividro) lançou
uma campanha de conscien-
tização de reciclagem de vidro
em São Paulo e está preparan-
do o lançamento do projeto
“Reciclar Vidro Dá Samba” no
Nordeste.

O objetivo do programa é
conscientizar e motivar o pú-
blicodeescolas desamba,clu-
bes eblocos de carnavalde rua
a adotarem uma atitude de
consumo responsável, prati-
cando a triagem de materiais
recicláveis, especificamente o
vidro, gerando assim renda
para a comunidade envolvida.

Nas sedes das escolas estão
sendo implantados sistemas
de coleta seletiva e manuseio.
Aentidade pretendeatuardu-
rante todo o ano.

panoramabrasil
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Coca-Cola pagou us$ 32,3 mi a
principal executivo em 2006

são paulo

A Coca-Cola Co., a maior fabri-
cante mundial de refrigerantes,
pagou a seu principal executivo,
E.Neville Isdell,US$ 32,3milhões
no anopassado, quandoas ações
da empresa se valorizaram-se
20%.

Isdell recebeu um salário de
US$ 1,5 milhão e um prêmio, ba-

seado em seu desempenho, de
US$ 5,5 milhões, anunciou a em-
presa, em documento apresenta-
do às autoridades reguladoras na
última sexta-feira.

O total inclui opções de ações,
avaliadas em US$ 7,3 milhões, e
prêmios em ações concedidos
anteriormente, no valor de US$
12,1 milhões, passíveis de resgate

apenas caso certas metas referen-
tes ao desempenho do executivo
sejam cumpridas.

O lucroda Coca-Colasubiu 4%
no anopassado, para US$5,08 bi-
lhões, impulsionado pelo cresci-
mento da empresa na China, no
México e em outras regiões fora
dos Estados Unidos.

No ano anterior,o executivo re-

cebeu um salário de US$ 1,5 mi-
lhão e um bônus de US$ 4,5 mi-
lhões. Ele também recebeu um
lote de ações baseado em seu de-
sempenho e avaliado em US$ 6
milhões No entanto, as compara-
çõesanoa anoreferentesàremu-
nerações ficaram mais comple-
xas após a instauração de uma
nova norma pela Securities and
Exchange Commission (SEC, ór-
gão que regulamenta as bolsas
nos EUA),que estendeo valordas
opções de ações concedidas a
funcionários por vários anos.

panoramabrasil

“A construção de um Centro Poliesportivo sem-
pre foi um sonho para nós. E poder oferecer esta es-
trutura aos nossos colaboradores é uma forma de re-
tribuiçãoàdedicaçãode todos”,dizLusuirGrochot,
diretor da Fundação Marcopolo.

Grochot afirma que um dosobjetivosé mostrar a
importância do esporte. “A Marcopolo sempre in-
centivou a prática de esportes como um meio de
melhorar a qualidade de vida”, afirma.

O novo Centro Poliesportivo faz parte da sede re-
creativa da Fundação Marcopolo, que foi criada há
24 anos para ser uma forma de proporcionar
bem-estar e lazer aos colaboradores.

Compra
No último dia 5 de março, a Marcopolo adquiriu
39,59% das cotas societárias da empresa San Mari-
no, localizada em Caxias do Sul. A negociação con-
tou coma anuência deEdson AntônioTomiello, só-
cio majoritário da San Marino, empresa que tam-
bémse dedicaàproduçãode carroceriasdeônibus.
As duas empresas manterão atividades indepen-
dentes e Tomiello será o administrador. O objetivo
do negócio é a busca de sinergias que aumentem as
condições de competitividade das empresas.

panoramabrasil

Novo centro poderá abrigar
competições internas da fundação,
bem como jogos internacionais

E S P O RT E S

Fundação Marcopolo inaugura centro
poliesportivo com palco para shows

são paulo // Com investimentos de R$ 5 milhões, a
Fundação Marcopolo inaugurou,no último sábado,
dia10 demarço,umcentro poliesportivolocalizado
no bairroSão Giácomo,em Caxias doSul. Aárea en-
tregue, de 6 mil metros quadrados, inclui duas qua-
dras poliesportivas de dimensões oficiais, que po-
dem abrigar competições dos colaboradores da em-
presa, como torneios de futsal, vôlei, basquete e
handebol, e ainda serem utilizadas em jogos nacio-
nais e internacionais.

Além disso, foram reservados espaços para salas
de jogos, de atendimento médico, grupos de teatro,
corais, palco para shows com camarins e vestiários,
lanchonetes e demais atividades sociais da Funda-
ção Marcopolo.

O nome oficial escolhido para o local pela direto-
ria foi Centro Poliesportivo Paulo Bellini, homena-
geando, desta forma, o colaborador com mais tem-
po deempresa e hojepresidente do Conselhode Ad-
ministração da Marcopolo.

Text Box
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