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● Oque é:Uma linha de produtos
sustentáveis da americanaGene-
ral Electric. Para ganhar o selo Eco-
magination, os produtos precisam
ser líderesmundiais em suas cate-
gorias em termos de performance
ambiental e econômica

● Número deprodutos em linha:
45

● Previsão até o final de 2007:60

● Investimentos empesquisa:
US$ 1,5 bilhão até 2010

● Exemplos de produtos:Turbinas
de aviões, locomotivas, tecnolo-
gias de dessalinizaçãode água,
lâmpadas fluorescentes

● Vendas em2006:US$ 10 bi-
lhões

● Previsão de vendas para 2010:
US$20bilhões

● Faturamento daGE em2006:
US$ 163 bilhões

SUSTENTABILIDADE

Produtos com preocupação ambiental
são os quemais crescem na empresa

Empresas de energia solar e eólica já
rivalizam com usinas a gás ou carvão

ÁLCOOL–SegundoLorraineBolsinger, umadasáreasqueatraemaGEéadeproduçãodoetanol

Energiaalternativa
emgrandeescala

Mariana Barbosa

Uma das maiores companhias
domundo, com faturamentode
US$163bilhões,aGeneralElec-
tric encontrou na preocupação
ambiental uma forma de ga-
nharmuitomais dinheiro. A di-
visão de produtos ecologica-
mente corretos da multinacio-
nal americana é aquela, dentre
osnegóciosdogrupo,cujocres-
cimento é mais vigoroso. Co-
mercializadossoboseloEcoma-
gination,oportfóliode45produ-
tos verdes da companhia ren-
deu no ano passado US$ 10 bi-
lhões. Em quatro anos, prevê a
companhia, esse valor vai do-
brar, para US$ 20 bilhões. Em
contrapartida, o ritmo de cres-
cimento global da companhia é
de 10% emmédia.
“Não fazemos filantropia.
Mais do que uma campanha de
marketing, Ecomagination é
uma estratégia séria de negó-
cios”, explica a vice-presidente
dadivisãoEcomagination, Lor-
raineBolsinger.
Hoje,maisdametadedosno-
vos produtos e equipamentos
vendidos pela companhia pos-
suem o selo Ecomagination.
“Até2010,100%dosnovosequi-
pamentos serão Ecomagina-
tion”, disse Lorraine.
A executiva está essa sema-

na no Brasil prospectando no-
vos negócios na área de etanol.
“Opresidente(americanoGeor-
geW.)Bushsabiaqueeuestava
vindoeresolveuvirantes”,brin-

ca Lorraine, que fará um tour
poralgumasusinasdeRibeirão
Preto. “Queremos estudar esse
mercado e descobrir oportuni-
dadesdeadoçãodasnossastec-

nologias para uma produção
mais eficiente”, diz. Ontem, a
executiva participou de um se-
minário naCâmaraAmericana
deComércio, emSão Paulo.

A GE está particularmente
interessada em vender para os
usineiros tecnologias de trata-
mento e uso mais eficiente de
águas e efluentes, além de má-

quinas e equipamentos menos
poluentes e que garantam
maior produtividade. “Quere-
mosumaparticipaçãononegó-
ciodeetanol,oferecendotecno-
logias que ajudem os empreen-
dimentos a se tornarem mais
sustentáveis.”
A divisão ecológica da GE
abriga desde turbinas de avião
e locomotivas até lâmpadas
fluorescentes e tecnologias de
dessalinização de água. Para
ganhar o carimbo Ecomagina-
tion, os produtos precisam
apresentar uma eficiência su-
perioraqualquerprodutosimi-
lar existente no mercado, tan-
toemtermosambientaisquan-
to econômico-financeiros.
“Não importa quão eficiente
do ponto de vista ambiental, se
oprodutonãorepresentareco-
nomia de custos para os negó-
cios, ele não irá vender”, expli-
ca Lorraine.
Uma das maiores fabrican-
tes de turbinas de avião para a
aviaçãocomercial, aGEtemin-
vestidopesadonamelhoriades-
ses equipamentos – sobretudo
por se tratar de uma indústria
tidacomoavilãdoefeitoestufa.
O modelo GE 90-115 B, que
acompanha os Boeing 777, por
exemplo, é o mais potente e
mais silencioso do mercado. É
também22%mais eficiente em
termosdeconsumodecombus-
tível e já emite 6% a menos de
óxido de nitrogênio que o que
será permitido pela legislação
a partir de 2008.
Iniciativa criada emmaio de
2005, a linha Ecomagination já
recebeu US$ 700 milhões em
investimentosempesquisaede-
senvolvimento,númeroquede-
ve chegar a US$ 1,5 bilhão até
2010. Para este ano, estão pre-
vistos 15 novos lançamentos.
Além de investir no negócio
de tornar outros negócios sus-
tentáveis, aGE temtrabalhado
para reduzir suas próprias
emissões – que não são poucas.
Até alguns anos atrás, aGEera
conhecida como uma compa-
nhia altamente poluidora. Até
2012, porém, a companhia pre-
tende melhorar sua eficiência
energética em 30%, tomando
por base as emissões de gases
de 2004. Só no ano passado, es-
sa nova estratégia gerou uma
economiadeUS$70milhõesao
ano para a GE. ●
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MatthewWald
THE NEW YORK TIMES

“Pequeno é bonito”, escreveu o
economista E.F. Schumacher
quase35anosatrás.Namaioria
dasáreasdaeconomia,eleargu-
mentou, a produção se tornou
grande e centralizada demais.
Mas ele pode ter errado so-

bre o assunto que ele conhecia
melhor:energia.Quandosetra-
ta de caminhos alternativos de
geração de energia, ser grande
pode sermelhor.
Vento, sol e outras tecnolo-

gias de energia renováveis que
eram consideradas mais apro-
priadas para casas ou peque-
nascomunidadesestãoalcança-
doníveis de escala e centraliza-
ção que antes eram território
deusinasdecarvãoegásourea-
tores nucleares. Em outras pa-
lavras,aproduçãoverdeestáfi-
cando gigante.
As companhias que estão

construindo ou sonhando com
grandes projetos dizem que há
economias de escala.
No deserto ao norte de Tuc-

son,aArizonaPublicServicees-
táusandoumconjuntodeespe-
lhos para concentrar a luz do
Soleaqueceróleomineral;oca-
lor vaporiza hidrocarboneto,
quemoveumgeradorparapro-
duzir eletricidade.
Masessenãoéofimdaopera-

ção. Há seis fileiras de espe-
lhos, cada um com 400 me-
tros, somando aproximada-
mente 100 mil metros qua-
drados.
O projeto produz umme-

gawatt de energia – suficien-
te para abastecer um hospi-
tal ou um grande shopping
center – mas a companhia
que o instalou, aAccionaSo-
lar Power, espera abrir uma
usina de 350 acres em Boul-
der, Nevada, e produzir, em
breve, 64 megawatts com
umatecnologiaparecida.Ea
ArizonaPublicServiceéape-
nas uma entremeia dúzia de
empresas que consideram
um projeto conjunto para
construir uma usina de 250
megawatts baseada names-
ma tecnologia.
Essesprojetos vão contra

algumas idéias de como as
energias alternativas devem
se desenvolver. Jeremy Ri-
fkin, o autor e futurista que
acredita quemilhões de pes-
soasvãogerar,embreve,seu
própriohidrogêniode fontes
renováveis, diz que os gran-
des projetos centralizados
deverão apresentar grandes
perdas nas transmissões de
energia.“Sevocêcolocaausi-
na no deserto e traz a ener-
gia,vocêperdeentre7%e9%
no caminho”, disse ele. ●
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Fonte: O Estado de S. Paulo, The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 21 mar. 2007. Economia, p. B9.




