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PARECE O TRIUNFO DOS AMBIENTA-
listas. Quinze anos depois da Eco-
92, quando empresários de diversos

países iniciaram discussões sobre como as
companhias poderiam operar sem agre-
dir a natureza, presidentes de empresas do
mundo todo assumem publicamente o
compromisso de tornar seus negócios am-
bientalmente responsáveis. São líderes do
porte de Jeffrey Immelt, principal executivo
da gigante industrial General Electric, que
investe no desenvolvimento de tecnologias
limpas. O que colocou o assunto definiti-
vamente na agenda empresarial não foi a
destruição da biodiversidade ou a extinção
das espécies. Foi o aquecimento global. "Os
desafios ambientais tornaram-se dilemas
empresariais e as mudanças climáticas re-
velaram a urgência do problema", afirma
Fernando Almeida, presidente do Conse-
lho Empresarial Brasileiro para o Desen-
volvimento Sustentável (Cebds).

Essa disposição empresarial para cui-
dar do meio ambiente é um indicador da
gravidade das mudanças climáticas. Ela
mostra como a onda verde atual difere do
modismo ambiental do início da década
de 90. Provavelmente, a diferença está na
atmosfera da Terra. "O setor produtivo está
se preocupando. E, quando eles resolvem
investir dinheiro, é porque o assunto é sé-
rio", diz o físico David King, cientista-chefe
do Reino Unido. Ele explica por que o cli-

ma de urgência dos cientistas finalmente
contaminou quem tem poder econômico.
"Passamos do ponto de poder evitar a mu-
dança climática perigosa. Falamos agora de
evitar a mudança catastrófica", diz.

Embora muitos homens de negócios
tenham uma preocupação genuína com
a ecologia, eles não estão falando em cui-
dar do ambiente porque são bonzinhos.
Há dinheiro envolvido nessa história. De
um lado, a escassez de recursos naturais
ou novos limites das emissões de gases do
efeito estufa podem elevar os custos. Já
os negócios ambientalmente responsáveis
podem agradar a consumidores conscien-
tes e gerar fontes de receita. Interessadas
em transformar os riscos ambientais em
economia e lucro, cada vez mais empre-
sas aderem à onda verde. "O que foi um
movimento de uma minoria no passa-
do está se transformando na grande
tendência", afirmou o empresário
suíço Stephan Schmidheiny, pio-
neiro no discurso da responsabilida-
de socioambiental. Eis como algumas
companhias estão se mexendo.

l) Produtos ecológicos - Todos os
anos, os executivos da GE reúnem-se
com seus principais clientes para discutir
o futuro. O objetivo é analisar as tendên-
cias que afetarão os negócios nas décadas
seguintes. Três anos atrás, os clientes da
GE alertaram a empresa para um tema até
então inédito nessas conversas: a crise ^
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INDUSTRIA PESADA Fabricação de aço
na siderúrgica CST-Arcelor, em Vitória.

A empresa mudou processos industriais,
reduziu as emissões e ainda cortou custos

ambiental. "Nossos parceiros estavam preo-
cupados com as novas regulamentações, a
escassez de água e os gastos crescentes com
energia", afirma Lorraine Bolsinger, vice-
presidente da GE. "Percebemos que pode-
ríamos criar os produtos que ajudariam a
resolver esses problemas."

De lá para cá, Lorraine vem ajudando a
GE numa iniciativa batizada de Ecomagi-
nation. Foram criadas locomotivas capa-
zes de percorrer maiores distâncias com
menos combustível, turbinas de energia
eólica, lâmpadas fluorescentes mais eco-
nômicas e até sistemas de dessalinização
da água do mar. Todos os itens combinam
baixo impacto ambiental com melhor de-
sempenho econômico.

A iniciativa já trouxe bilhões de dólares
para a GE. A meta da empresa era alcançar
vendas de US$ 20 bilhões de produtos eco-
logicamente corretos até 2010. Em 2006,
as vendas chegaram a US$ 11,5 bilhões.
Em fevereiro, o total de pedidos de itens
com o selo Ecomagination totalizou US$
20 bilhões. "As vendas desses produtos já
crescem três vezes mais que a média da
companhia", diz Lorraine. Em meados de
março, a executiva visitou o Brasil. Um dos
objetivos era conhecer de perto a cadeia
do etanol e avaliar novas oportunidades de
negócios para a GE - como o desenvolvi-
mento de equipamentos para as usinas.

2) Investimento responsável - Nas úl-
timas semanas, bancos de investimentos,
como Goldman Sachs, J.P. Morgan e Mer-
rill Lynch, chamaram a atenção ao anunciar
que estão incorporando critérios socioam-
bientais em suas decisões de investimentos.
Na recente negociação que selou a venda
por R$ 45 bilhões da TXU, a maior forne-
cedora de energia do Estado americano do
Texas, para dois fundos de investimento,
coube ao Goldman Sachs convencer os
compradores a estabelecer restrições am-
bientais. A TXU, que planejava construir
11 novas usinas de carvão, teve de eliminar
oito usinas de seus planos.

O Goldman Sachs se comprometeu a
não financiar setores irresponsáveis, como
o de exploração de madeira ilegal, e está in-
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vestindo em energia renovável. Na mesma
linha, o Bank of America - que está gas-
tando mais de US$ l bilhão na construção
de uma sede verde em Nova York - anun-
ciou neste mês que vai destinar US$ 20
bilhões para novos negócios voltados para
o combate ao aquecimento global. "Está
ficando claro para o setor financeiro que
a preocupação socioambiental vai além
da gestão de riscos e pode se transformar
em boas oportunidades de negócios", diz
Miguel Martins, especialista em sustenta-
bilidade do departamento financeiro do
International Finance Corporation (IFC),
braço financeiro do Banco Mundial. "Os
bancos brasileiros, inclusive, estão entre os
mais avançados nisso." Desde o início da
década, instituições como o BBA Credi-
tanstalt, adquirido pelo Itaú,
o Unibanco e o ABN Amro
Real consideram aspectos so-
cioambientais na concessão
de empréstimos.

3) Processos mais limpos
- Os especialistas em mudan-
ças climáticas afirmam que,

se as empresas realmente quiserem lutar
contra o aquecimento global, terão de re-
duzir suas emissões de gases poluentes. Por
isso, muitas companhias estudam formas
de diminuir a quantidade de gás carbôni-
co que liberam na atmosfera - reduzindo
o consumo de energia em suas fábricas
ou ampliando o uso de fontes alternati-
vas. No Brasil, a siderúrgica CST-Arcelor,
baseada em Vitória, no Espírito Santo, já
conseguiu. A empresa descobriu que era
possível reaproveitar o gás da fabricação
do aço para gerar energia nas usinas ter-
melétricas. "Hoje, somos uma das poucas
companhias brasileiras auto-suficientes em
energia, o que é uma vantagem competiti-
va", afirma Luiz Antônio Rossi, gerente de
meio ambiente da CST. A empresa também
espera reduzir suas emissões substituindo
os caminhões que levam as bobinas de aço
por navios, que queimam menos combus-
tível. A empresa investiu R$ 15 milhões na
construção de um terminal de barcaças no
Porto de Tubarão. A mudança também vai
garantir uma redução de 60% nos custos
com transporte. Esses casos desfazem o
mito de que reduzir as emissões fere a
economia. O melhor exemplo é o Reino
Unido, de David King. Desde 1990, o país

cortou 14% dos gases po-
luentes e cresceu 40%.

Uma reportagem especial
sobre empresas e meio
ambiente está na edição
2 de Época Negócios,
dia 4 de abril nas bancas
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