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Conseqüências imprevistas podem ser um subproduto de mudanças generalizadas. Quando 
Henry Ford inventou o carro, o mundo se transformou em função de sua rapidez e 
conveniência. Poucas pessoas, se realmente houve algumas, consideraram, há um século, o 
que milhões de carros significariam para o suprimento mundial de energia e o clima.  
 
Da mesma forma, com a disseminação dos computadores, empresas e consumidores 
rapidamente perceberam os benefícios de custo e de tempo da internet, do e-mail e da banda 
larga. A tecnologia da informação transformou a era da informática - e o comércio mundial - 
facilitando a gestão das informações, as comunicações, a realização de pesquisas, o 
entretenimento e as compras. O ritmo cada vez mais rápido das inovações também trouxe a 
necessidade de o fabricante considerar e enfocar todo o ciclo de vida da tecnologia que criou.  
 
O atual consumidor - munido de muito conhecimento e capacidade de pesquisa sobre o que é 
e não é benéfico para os recursos naturais do mundo - espera que façamos um trabalho 
melhor, prevendo e gerindo o impacto de nossa empresa.  
 
Em nenhum setor isso é mais evidente do que nos esforços para reduzir a demanda por 
energia e as emissões gasosas, causadoras do efeito estufa. Os dias em que as empresas 
poderiam simplesmente lançar um produto no mercado sem primeiro considerar seu impacto 
sobre o meio ambiente já se foram. E por uma boa razão. Segundo as mais recentes 
estimativas da Administração de Informações de Energia, o consumo mundial de energia 
deverá aumentar em 71% de 2003 a 2030. Simultaneamente, as emissões de dióxido de 
carbono deverão crescer a uma média de 2,1% ao ano.  
 
Neste cenário, o sucesso de uma empresa será determinado pela habilidade de convencer seus 
clientes para que se unam a um esforço coletivo para fazer a diferença. Desde a eficiência 
energética até a compensação das emissões de carbono, visando reutilização e reciclagem, 
precisamos trabalhar juntos, a fim de obter resultados imediatos e a longo prazo.  
 
Mesmo diante de tudo o que já conseguimos concretizar, devemos objetivar três áreas 
principais:  
 
Antes de mais nada, podemos facilitar a tarefa de preservar o meio ambiente. Programas que 
demandam muito tempo e são onerosos não motivam a participação. Gerar oportunidades 
fáceis e de baixo custo, para que empresas e consumidores trabalhem juntos, fortalecerão o 
compromisso com a preservação do meio ambiente. Reciclagem e programas de recuperação 
de produtos oferecidos gratuitamente em escala mundial - onde as empresas assumem a 
responsabilidade por aquilo que fabricam e comercializam - requerem pouco esforço por parte 
dos consumidores e dão retorno. Em função dos programas favoráveis a consumidores 
instituídos em nossa empresa, estamos em dia em relação à nossa meta, que prevê a 
recuperação de cerca de 125 milhões de quilos de equipamentos usados de clientes até 2009. 
Além disso, estimamos que o uso de papel reciclado em nossos catálogos deve evitar o 
consumo de quase 35 mil toneladas de fibra virgem e o corte de 250 mil árvores.  
 
Em segundo lugar, devemos definir e superar metas ambiciosas. O consumidor da era digital 
tem o luxo de poder escolher e selecionar como jamais pôde antes. Esta liberdade de escolha 
significa que o consumidor olha além das características básicas dos produtos ou serviços e vê 
outros fatores importantes, como optar por comprar de empresas que oferecem produtos 
energeticamente eficientes. Um estudo recente, custeado pelo governo do Reino Unido, 
mostrou que equipamentos de escritório estão sendo projetados para responder por 30% do 
uso total de energia no país até 2020, com monitores de PC e unidades de sistemas 
representando cerca de 65% do consumo. Devemos sempre ajudar nossos clientes, para que 
possam aproveitar as últimas inovações tecnológicas em termos de menor consumo de 
energia, inclusive disponibilizando calculadoras digitais online, fáceis de usar, que ajudem a 
estimar suas necessidades energéticas. Além disso, devemos assumir a responsabilidade por 
todo o ciclo de vida de nossos produtos. Isso começa com o pedido de compra e termina no 



dia em que o equipamento não é mais desejado. Neste momento, devemos recuperá-lo e 
fornecer atualizações sobre nosso progresso.  
 
Em terceiro lugar, apenas seremos beneficiados se tivermos o governo como um parceiro. 
Basta que os políticos vejam o sucesso que o mercado alcançou desenvolvendo idéias novas 
que promovem a gestão ambiental.  
 
Legislações e regulamentos que ameaçam minar o progresso feito até então devem ser 
descartados. Neste meio tempo, empresas e consumidores se encontram em uma posição 
única e podem descobrir soluções de interesse comum para as questões ambientais e a 
mudança no clima mundial. Um dos muitos exemplos de liderança sem ação do governo é o 
programa "Plante uma árvore para mim". Na Dell, reduzimos o impacto do volume de dióxido 
de carbono emitido por computadores oferecendo a nossos clientes a oportunidade de 
compensar as emissões associadas à geração de eletricidade usada pelo computador com uma 
contribuição para a compra de uma árvore quando adquirem seu computador.  
 
A indústria mundial vem atuando como um catalisador de inovações e oportunidades desde o 
início da revolução industrial. Mais de dois séculos depois, o mesmo espírito empreendedor e 
competitivo que resultou no carro e no computador pessoal pode trazer novos projetos 
benéficos ao meio ambiente.  
 
Portanto, reúna-se a nós e ajude-nos a gerar conseqüências positivas e intencionais para a 
saúde de nosso planeta. Todos os consumidores podem participar. Todas as empresas podem 
fazer uma diferença. Nosso trabalho está apenas começando.  
 
kicker: Já se foi o tempo em que empresas poderiam lançar um produto sem primeiro 
considerar o seu impacto ambiental  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 mar. 2007.  TI & Telecom, p. C2 
 
 
 


