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O caso da Petrobras mostra como a preocupação ambiental se tornou estratégica para 
empresas que querem conquistar o mercado global. 
 
A petrobras foi apontada pela consultoria espanhola 
Management & Excellence (M&E) como a segunda 
empresa mais sustentável do mundo no setor de petróleo. 
Só perde para a anglo-holandesa Shell. O estudo 
comparou 386 indicadores de itens como tecnologias 
limpas, segurança e uso de recursos naturais. A Petrobras 
ficou à frente de gigantes do setor, como a British 
Petroleum. "A Petrobras foi a que mais evoluiu nos últimos 
três anos", diz William Cox, diretor da M&E. Segundo a 
consultoria, entre os fatores que influenciaram na decisão 
está a queda na emissão de poluentes e nos vazamentos 
de óleo. Além da boa notícia para a multinacional 
brasileira, o reconhecimento mostra como os cuidados 
ambientais ganham importância para empresas que 
desejam expandir sua atuação.  

"Para se tornar competitiva no mercado externo, qualquer empresa é obrigada a assumir 
responsabilidades ambientais e sociais", diz Luís Cesar Stano, gerente de desempenho da área 
de segurança, meio ambiente e saúde da Petrobras. "Sem isso, hoje é impossível competir 
globalmente. Agora estamos entre as melhores do mundo. E devemos isso à preocupação com 
sustentabilidade, que foi nossa prioridade nos últimos anos."  

Cuidar bem do meio ambiente - ou pelo menos cultivar uma boa 
imagem verde - é especialmente importante para empresas 
brasileiras com ambições internacionais. "O Brasil precisa romper 
com a idéia de que desenvolvimento é incompatível com respeito 
ao meio ambiente", diz Fernando Almeida, presidente do Conselho 
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS). A instituição representa no país uma coalizão de 

empresas que detêm faturamento anual correspondente a 40% do PIB nacional. Fazem parte 
do grupo instituições como Banco do Brasil, Suzano, Gerdau, Nestlé e Votorantim. "Na prática, 
estamos vendo o contrário. As empresas que conquistam uma imagem no exterior de respeito 
às questões ambientais e sociais estão em posições privilegiadas", diz Almeida.  

A Petrobras acordou para isso há sete anos, quando um vazamento em um terminal marítimo 
encheu de óleo a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Poucos acreditavam que a empresa 
superaria a imagem de vilã da natureza. Acusada de estar sucateada pela falta de 
investimentos e tachada de ineficiente, a Petrobras parecia cada vez mais próxima da 
privatização. O início da transformação foi um investimento de R$ 12 bilhões em segurança 
ambiental. A empresa passou a se preocupar com o uso de recursos naturais, como a água 
que abastece as refinarias. Também investiu em programas sociais para as comunidades que 
convivem com suas plataformas de petróleo. O poço de petróleo de Urucu, no meio da Floresta 
Amazônica, virou exemplo de exploração sem devastação. O resultado foi melhor que o 
esperado. Além de recuperar sua imagem, a Petrobras passou a lucrar mais no mercado 
acionário, por ser considerada uma companhia segura para investimentos.  

 

Imagem Verde: Poço de Urucu, 
na Floresta Amazônica.  A Petrobras 
foi eleita como a segunda impresa 
de petróleo mais sustentável do 

mundo. 

Os limites de emissões 
de poluentes ficarão  
mais restritos. Quem  

se antecipar se tornará 
mais competitivo 



 

Investir em cuidados ambientais não é apenas uma questão 
de imagem. Há evidências de que isso faz bem para o 
negócio. Primeiro, porque a empresa se antecipa à exaustão 
dos recursos naturais dos quais depende. Insumos como a 
água, antes gratuitos, passarão a ser cobrados. No Brasil, 
isso já acontece com as indústrias que usam a água do Rio 
Paraíba do Sul, nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo. "Quem não pensar nisso agora provavelmente vai 
falir no futuro", afirma Almeida.  

 

Além disso, o desafio de mudar a economia para combater o aquecimento global oferecerá 
oportunidades de negócios. A Terra está esquentando pela emissão de gases provenientes da 
queima de combustíveis fósseis e incêndios florestais. Para lidar com o problema, será preciso 
investir em novas fontes de energia e tecnologias de transporte. Isso cria oportunidades para 
quem investir primeiro em opções mais limpas. Espera-se que a nova edição do Protocolo de 
Kyoto, o acordo internacional para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, mude as regras 
a partir de 2012. A cota de redução nas emissões deverá ficar mais rigorosa para os países 
desenvolvidos. Estima-se que essa redução passará dos atuais 5% para até 50%. E economias 
que antes não possuíam compromisso de reduzir suas emissões, como China, Índia e Brasil, 
também serão obrigadas a mudar seus padrões de produção. Se isso acontecer, as empresas 
que dominarem as tecnologias livres de gás carbônico terão vantagens competitivas.  

Também surgirão novos nichos de mercado para energias renováveis, como a eólica e a solar, 
e carros movidos por combustíveis não-fósseis, como o álcool. Quem depender de técnicas 
mais poluentes verá seus custos aumentar de uma hora para outra. Nesse ponto, a Petrobras 
é uma das empresas de energia mais bem posicionadas. Dona de tecnologia de álcool e 
biodiesel, ela já anunciou intenção de entrar no comércio de biocombustíveis.  

Algumas empresas também estão aproveitando essa mudança nos padrões de produção para 
vender novas tecnologias. "A General Electric (GE) é um exemplo dos que estão enxergando 
um novo mercado", afirma o inglês John Elkington, consultor britânico e criador do conceito de 
consumidor verde. "A GE investe anualmente US$ 17 bilhões no programa Eco-Imagination, 
para desenvolver tecnologias limpas", diz. Entre os produtos em pesquisa da GE estão 
locomotivas e aeronaves que produzem 40% menos gás carbônico. O programa também 
desenvolve alternativas para gastar menos água e gerar menos resíduos. "Grandes 
investidores estão preocupados com sua permanência a longo prazo no mercado", afirma 
Elkington. "E a questão ambiental agora é um ponto crucial."  

  

A força do consumidor: 
Protestos no McDonald's (à dir.) fizeram a rede parar de comprar 

ingredientes que podem vir de plantações de soja na Amazônia (à esq.) 

Outro fator que justifica os investimentos em boa gestão ambiental é que as leis tendem a 
ficar mais rigorosas. Algumas cidades de vanguarda já apontam para o que deve vir por aí.  

 

Progresso Funcionário da 
Petrobras vistoria tanques 

de petróleo. Sem vazamentos 



Em Barcelona, uma norma municipal de 2000 exige que 60% das necessidades anuais de água 
quente em novas edificações ou em reformas deverão ser supridas pelo aquecimento solar. 
Isso para reduzir emissões de gás carbônico de usinas termelétricas que funcionam movidas a 
carvão. Nos EUA, o Estado da Califórnia anunciou que vai reduzir sua cota de emissões em até 
20%. O temor de uma legislação mais rigorosa e o desejo de manter boa imagem têm levado 
empresas como Microsoft e Google a implantar sistemas de energia solar em suas sedes.  

Além da legislação ambiental, os próprios consumidores já cobram uma "boa postura" das 
empresas. "Quando o Greenpeace começou a fazer manifestações em McDonald's da 
Inglaterra, nós propusemos um diálogo", afirma Bob Langart, o vice-presidente corporativo de 
responsabilidade social da empresa. "Aí descobrimos que fazíamos parte da cadeia que 
comprava soja proveniente do desmatamento na Amazônia. Imediatamente, decidimos apoiar 
o Greenpeace na campanha. Não queremos nosso produto associado à destruição da floresta", 
diz. Depois desse golpe, foram os sojicultores brasileiros que acataram o recado dos 
consumidores. Estigmatizados como os vilões da devastação ambiental, muitos produtores 
estão sendo forçados a repensar seu plantio. A principal razão é garantir os clientes do 
mercado europeu, que pagam um preço melhor pela soja. "Até hoje fomos muito mais 
pressionados por questões comerciais que ambientais", afirma Rui Prado, presidente da 
Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso. Eles criaram um selo verde para indicar 
quem segue todas as leis ambientais e trabalhistas.  

É claro que o caminho verde não é a única forma de ganhar 
dinheiro. A economia mundial é variada o bastante para 
acomodar diversos tipos de estratégia. Algumas das 
companhias mais lucrativas do planeta estão ligadas a vícios, 
jogos e práticas pouco recomendáveis. Mas elas precisam 
contrabalançar as pressões sociais - na forma de leis restritivas, 
impostos mais altos ou campanhas de movimentos sociais. Já 
as empresas verdes vêm angariando apoio de lugares antes 

improváveis - como as bolsas de valores. "Empresas que dão garantias ambientais e sociais 
comprovam que estão preocupadas em permanecer no mercado", afirma Ricardo Pinto 
Nogueira, superintendente de operações da Bovespa. "Com isso, são consideradas pelos 
grandes investidores como seguras para aplicação de capital", diz. O próprio mercado 
financeiro tem desenvolvido índices de sustentabilidade. Os mais antigos são os das Bolsas de 
Nova York e de Londres. No Brasil, a Bovespa criou há dois anos o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE). Ele reúne 34 empresas de 14 setores, o que corresponde a 48,5% da 
capitalização total da Bovespa. Para integrar esses índices de sustentabilidade, as empresas 
precisam alcançar boa pontuação em questionários que avaliam questões como o uso da água, 
a eficiência energética e as normas trabalhistas. A vantagem é imediata. "Isso ajuda a 
empresa a conquistar investimentos com juros mais baixos do Banco Mundial e a entrar no 
mercado externo com boa imagem", diz Stano, da Petrobras, incluída no ano passado no ISE e 
no índice verde de Nova York.  

Fonte: Época, n. 461, p. 58-60, 19 mar. 2007. 

A Prefeitura de 
Barcelona exige que  

60% do aquecimento de água 
dos prédios seja feito por 

energia solar 


