
estão sendo envenenados por pesticidas, e os testes da
CSE indicam que a Pepsi contribuiu e muito para essa
agressão tóxica.
Os testes mostraram também que os refrigerantes
fabricados na índia, tanto pela Pepsi como pela Coca-
Cola, são impróprios para o consumo humano e podem
causar câncer e defeitos de nascimento a longo prazo.
Já as amostras testadas de refrigerantes produzidos
pelas duas empresas nos EUA não apresentaram esses
resíduos. No meu país, eles 'empurram' produtos que
não ousam vender em casa."
Depois da acusação, as vendas de refrigerantes da Pepsi
(e também da Coca-Cola} caíram muito na índia em 2006,
e apresentaram uma pequena recuperação em 2007.
Indra K. Nooyi precisou resolver esse grande problema
no seu país natal. Ela disse em urna declaração recente:
"É loucura alguém pensar que a Pepsi colocaria em risco
sua marca - uma marca global - fazendo algo tão estú-
pido em qualquer país, não apenas na índia. É verdade
que a sensibilidade dos indianos em relação à qualidade
da água e às companhias estrangeiras fez da Pepsi um
alvo convidativo.
E a nossa estratégia de marketing também não foi ade-
quada. No lugar de promover os esforços da companhia
para melhorar a água e a sua produção, a Pepsi veiculou
anúncios com celebridades indianas. Foram promovidas
várias versões da nossa enorme logomarca vermelha,
branca e azul em locais do Himalaia e em prédios co-
nhecidos do país todo, mas não comunicamos que a
Pepsi estava livre de pesticidas corno o lindane, DDT,
malathion e chlorpyrifos.
Assumo minha culpa por ter deixado as coisas saírem do
controle. Eu deveria ter aparecido na índia pelo menos
três anos atrás, bem no início da crise, para que o mal-
entendido não tivesse acontecido. Deveria ter explicado
que os nossos produtos são todos seguros e que os
testes do CSE não estavam corretos. Deveríamos impor,
também, um processo mais parcimonioso no uso da água
dos lençóis subterrâneos."
A Pepsi, agora, está auxiliando no suprimento de água
para os indianos, bancando a construção de poços ar-
tesianos e ajudando as prefeituras a pagar as contas de
energia elétrica para bombear a água por mais tempo. E
está promovendo, também, esforços para reduzir o uso
de água em suas fábricas, por meio de processos de
reutilização. Com todas essas ações, conseguiu diminuir
o antagonismo dos consumidores aos seus produtos.

O conhecido especialista em meio ambiente Auden
Schendler enfatiza: "Há quem diga que, abraçando a
ecologia, as empresas podem ampliar seus lucros e,
simultaneamente, salvar o planeta. Mas tornar uma 'com-
panhia verde' não é tão fácil, pois elevar a sua eficiência
energética e reduzir suas emissões de gases que causam
o efeito estufa não é uma tarefa simples.
Apesar disso, é preciso reconhecer que todos os dias
são anunciados feitos ecológicos relevantes, como:
"varejistas reformam suas lojas para reduzir o consumo
de energia"; "organizações investem milhões em energia
limpa"; "companhias de eletricidade anunciam novos
projetos de energia eólica"; e assim por diante.
O ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, ao ser agraciado
com o Nobel da Paz pela sua mensagem sobre o aque-
cimento do planeta, chamou a atenção de todos para
a importância de se preservar o meio ambiente. Com
isso, a gestão ambiental tornou-se peça fundamental
da estratégia de construção da imagem empresarial em
todos os países do mundo.
A General Electric, por exemplo, está gastando quase
todo o seu orçamento multibílionário de publicidade
institucional no Ecomagination, seu elenco de produtos
não agressivos ao meio ambiente, apesar deles repre-
sentarem somente 8% das vendas do conglomerado.
Yahoo! e Google já divulgaram que, de 2008 em diante,
seus escritórios e centros computacionais emitirão 'zero
carbono'.
Por mais admiradas que sejam todas essas iniciativas,
elas simplesmente não economizam dinheiro. Impli-
cam em custos que minam a convicção de que a salvação
ambiental pode ser barata. Por isso, é penoso saber, mas
as práticas empresariais verdes não produzirão mais
'verdinhas' (isto é, dólares)."
Nos EUA, a DowChemical e a DuPont reduziram seus
níveis de emissões. A Dow diz ter investido US$ 1 bilhão
para conseguir reduções de 19%, entre 1994 e 2005.



Entretanto, devido às dificuldades tecnológicas e aos
altos custos, prevê que reduções adicionais não acon-
tecerão antes de 2025.
Grande parte do ambientalismo empresarial não passa
de estatísticas manipuladas e declarações de efeito.
Para que se tenha aferições realmente confiáveis, os
feitos genuínos precisariam ser separados de gestos
inócuos que visam somente pacificar as consciências
atormentadas e as mentes atribuladas.
Hoje está em andamento, em vários países e particu-
larmente nos EUA, a "briga das luminárias", isto é, a
substituição de lâmpadas por outras mais eficientes. O
problema é que estas últimas são muito mais caras que
as convencionais.
A FedEx é uma organização bastante elogiada pelo seu
pioneirismo ambiental. Ela é a maior transportadora
de encomendas do mundo e possui nos EUA mais de 70
mil carros e caminhões e cerca de 670 aviões, o que a
faz queimar muito combustível e, conseqüentemente,
produzir muitos gases que aprisionam calor. Ainda em
2003, a empresa anunciou que começaria a usar os
chamados caminhões híbridos "limpos", a uma taxa de
três mil por ano, para evitar o lançamento anual de 250
mil toneladas de gases de efeito estufa, emitidas por
seus veículos movidos a diesel.
Até dezembro de 2007, contudo, as compras da FedEx
não haviam chegado a 200 caminhões híbridos, ou
seja, menos de 1% de sua frota. Os caminhões híbridos
custam pelo menos 75% mais que os caminhões con-

vencionais, embora a economia de combustível deva
compensar essa diferença após os dez anos de vida útil
dos veículos.
Mitch Jackson, alto executivo da FedEx e diretor de meio
ambiente da empresa, assim se expressou: "É verdade
que a empresa obteve, em 2007, um lucro recorde de
US$ 2 bilhões, porém isso não significa que não devemos
aplicar o capital da companhia da melhor forma.
Nós temos uma responsabilidade primordial com os
nossos acionistas. Não podemos, por isso, subsidiar
o desenvolvimento de equipamentos com tecnologia
ecoeficiente, desviando recursos que podem beneficiar
nossos concorrentes que só adquirem tecnologia e
equipamentos para melhorar o negócio de transporte."
Há ainda inúmeros exemplos de organizações que fa-
zem propaganda enganosa no que se refere ao meio
ambiente, divulgando esquemas de compra de créditos
de carbono, utilização 100% de energia eólica e uso
extensivo de biocombustíveis.
Sobre tal situação, Auden Schendler chegou à seguinte
conclusão: "A idéia de que posturas ecológicas corretas
são divertidas, fáceis e baratas é perigosa. Ser verde
implica trabalho duro. A coisa toda é muito complexa
e nem sempre lucrativa. Além disso, as empresas
precisam entrar decididamente no jogo e passar efeti-
vamente a fazer algo sério e extensivo. Por enquanto, o
que se vê são esquemas experimentais ou muito locali-
zados, que não representam o envolvimento total com
a ecoeficiência."
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