
“Não há mais como evitar”: aumenta a pressão para que as empresas tomem 
providências em relação ao aquecimento global  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comunidade científica está de pleno acordo atualmente quanto ao fato de que os 6,5 bilhões 
de habitantes da terra contribuem para o aquecimento global através de emissões de gases de 
efeito estufa responsáveis pela retenção de calor na atmosfera.  

À medida que as empresas adotam procedimentos para combater o aquecimento, muitas 
constatam que os investimentos feitos em operações menos danosas, ou mais “verdes”, 
podem proporcionar retornos superiores aos que esperavam. Alguns observadores acreditam 
em uma ampla oferta de oportunidades nos mercados verdes (ou limpos) à espera de 
inovadores dispostos a tirar proveito delas. 

Contudo, juntamente com as oportunidades surgem novos desafios e riscos. A pressão pública 
para uma ação mais rápida cresce sem cessar, e há previsão para breve de novos modelos 
regulatórios para a emissão de carbono, de acordo com especialistas presentes ao Primeiro 
Congresso/Workshop Anual sobre Negócios e Meio Ambiente. O congresso foi organizado pelo 
Projeto de Liderança Global de Meio Ambiente (Initiative for Global Environmental Leadership ) 
(IGEL, na sigla em inglês) da Wharton/Penn. 

Os palestrantes fizeram análises e apresentaram soluções para os desafios expostos em duas 
das sessões do congresso — “O problema ambiental como fator a se considerar na tomada de 
decisões das empresas: processos internos e pressões externas”, e “Empresas e mudança 
climática: mitigação e adaptação, regulamentação e custos”. 

Todos os sinais apontam para uma tendência de aquecimento global em curso, de acordo com 
Robert W. Corell, diretor de mudança global do Centro H. John Heinz III de Ciências, Economia 
e Meio Ambiente de Washington, capital federal, um grupo sem fins lucrativos que tem por 
objetivo aperfeiçoar o fundamento científico e econômico da política ambiental. Em que medida 
essa tendência tem origem em variações naturais e quanto dela se deve à influência dos gases 
de efeito estufa é uma questão ainda em aberto. Todavia, na opinião de muitos cientistas, 
grande parte da tendência ao aquecimento é fruto da ação do homem. 

 

 



Não importa se a terra está hoje atravessando um período longo de aquecimento ou de 
resfriamento, o fato é que algo precisa ser feito. “O problema é a taxa de crescimento   da 
população humana e a taxa de crescimento da demanda de energia dessa população, que teria 
produzido crises climáticas em qualquer período da história da terra”, disse Robert F. 
Giegengack, professor do departamento de terra e ciência ambiental da Universidade da 
Pensilvânia. 

Até recentemente, órgãos reguladores do governo e organizações não-governamentais  
(ONGs) tomavam para si a tarefa de definir como, e de que maneira, as empresas deveriam 
responder às medidas de redução de danos causados ao meio ambiente. Hoje, porém, as 
pressões mais incisivas para que se tomem medidas contra as emissões do gás de efeito 
estufa têm origem fora do governo, sendo “pleiteadas pela comunidade, bancos e 
seguradoras”, entre outras partes interessadas, disse Patrícia A. Calkins, vice-presidente de 
meio ambiente, saúde e segurança da Xerox, a quem coube moderar a sessão relativa à 
tomada de decisões nos negócios. 

Ou, conforme disse Paul R. Kleindorfer, professor emérito de gestão de operações e de 
informações da Wharton: “Não há mais como evitar. A pressão vem de toda parte.” 

De acordo com Helen Howes, vice-presidente de meio ambiente, saúde e segurança da Exelon, 
empresa provedora de serviços de energia com sede em Chicago, a indústria de 
concessionárias de energia elétrica também testemunhou uma grande mudança no decorrer do 
ano passado no tocante à atitude do setor em relação à mudança climática. “No momento em 
que o EEI (Edison Electric Institute), entidade que representa a indústria, diz ‘achamos que se 
trata de um problema real, portanto precisamos fazer alguma coisa a respeito’, então é porque 
a coisa é grave.” 

Eric Orts, diretor-fundador do IGEL, e presidente do congresso, disse que as empresas têm 
muitos motivos para querer neutralizar o impacto dos gases de efeito estufa sobre a mudança 
climática. Uma idéia muito comum é a de que as empresas sempre recorrem a uma “análise 
de valor presente líquido”, parecer baseado no lucro, na hora de avaliar os efeitos de um novo 
produto ou serviço sobre o meio ambiente. Nem sempre, porém, isso acontece. Algumas 
empresas tomam medidas voluntárias que podem, ou não, estar associadas apenas 
indiretamente, se é que de fato estão, à análise de custo-benefício, disse Orts. 

A pressão do consumidor e o receio de serem tachadas ou de “passar a imagem de poluidoras” 
levam algumas empresas a tomar providências. Às vezes, o CEO toma a frente desse esforço 
movido pela crença de que “é dele a responsabilidade ética de gerir o problema, já que se 
trata de algo que  poderá afetar futuras gerações, inclusive seus próprios netos”, disse Orts, 
professor de estudos jurídicos e de ética nos negócios da Wharton. Outras empresas acham 
que o fato de serem líderes em questões ambientais pode ajudá-las a vencer a batalha pela 
contratação de bons profissionais. “A atual geração de estudantes está mais preocupada com o 
meio ambiente do que as gerações anteriores, portanto algumas empresas estão interessadas 
em lidar com o problema ambiental na tentativa de atrair profissionais de alto gabarito.” 

O que ficou claro, porém, disse Orts depois do congresso, é que a comunidade empresarial 
está levando a sério a questão do aquecimento global. “Creio que apenas um número pequeno 
de empresas de grande porte acredita que a mudança climática seja algo que se possa ignorar 
— ou que seja uma idéia a ser combatida.” No ano passado, sobretudo desde que o Prêmio 
Nobel foi concedido ao Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática das Nações Unidas 
e a Al Gore, “ficou claro que os EUA, em breve, se unirão à Europa e ao Japão e acatarão 
diretrizes sérias e compulsórias relativas à mudança climática”, acrescentou Orts.  



“Ficará claro também que essa regulamentação séria referente à mudança climática acarretará 
custos significativos, inclusive, ao que tudo indica, elevando os preços da energia.” 

Oportunidades para inovadores 

Essa mudança drástica de expectativas aponta não só para novos desafios mercadológicos, 
mas também para oportunidades mercadológicas expressivas, disseram Calkins e outros 
palestrantes presentes. Para a Xerox, “em última análise, tudo isso significa pôr em prática 
aquilo a respeito do qual se teoriza”, disse ela, o que implica reduzir o “desgaste ambiental” 
[ou a marca impressa sobre o meio ambiente] provocado pela empresa e estar sempre à 
frente das exigências dos órgãos reguladores. 

As limitações cada vez maiores às emissões do gás de efeito estufa (principalmente de C02) 
geram oportunidades para a criação de valor econômico, disse Calkins. “Queremos passar de 
uma atitude que privilegia a reação e a redução das emissões para outra que gere valor para o 
acionista e crescimento para a empresa.”  Para isso, é preciso que a empresa adote uma 
estratégia que reúna tecnologias e processos que demandem menos volume de energia e 
sejam mais favoráveis ao meio ambiente, acrescentou Calkins. Na prática, isso pode significar 
a criação de mais produtos em conformidade com os padrões Energy Star — isto é, produtos 
que atendam a certos padrões de eficiência energética requeridos pelo governo americano —, 
o que ajudaria a empresa a diminuir o desgaste ambiental por ela produzido e o de seus 
clientes, proporcionando ao mesmo tempo uma agenda positiva que poderá ser utilizada para 
impulsionar as vendas. 

“Temos de atrair nossos parceiros para essa empreitada”, disse Calkins. “Esses parceiros são  
nossos fornecedores, todas as nossas operações, nossos clientes e tudo o mais entre um e 
outro”, de insumos à embalagem. Esse esforço pode ir além do “desgaste” provocado pelo 
carbono emitido. A Xerox analisa seu “desgaste ambiental tomando por base toda a cadeia de 
valor da empresa”, o que inclui o impacto da empresa sobre a biodiversidade, sobre o ar, a 
água, além de esforços no sentido de evitar e gerir desperdícios. 

Kleindorfer citou ainda o exemplo da Mattel, líder no segmento de brinquedos com sede em El 
Segundo, na Califórnia, que cortou de forma “significativa” os custos com transporte depois 
que o CEO da empresa pressionou sua equipe para que reduzisse a utilização de energia e 
aumentasse a eficiência do carbono emitido. Esse estímulo “de baixo para cima” em busca de 
inovação energética levou a empresa a reconfigurar seus dois centros de distribuição nos EUA. 

Pelo esquema antigo, a Mattel expedia um grupo isolado de produtos do seu centro de 
distribuição de Los Angeles e um segundo grupo do centro da empresa em Dallas, sendo que 
cada centro de distribuição expedia produtos retirados do seu estoque específico para todo o 
país. Pelo novo plano, os centros de distribuição comportam estoques de todos os segmentos 
de produtos da empresa. O centro de Los Angeles atende agora a quase toda a metade 
ocidental dos EUA, enquanto o centro de Dallas se ocupa da metade oriental. O número de 
centros de distribuição e o nível dos serviços prestados continuam os mesmos, porém a 
empresa “reduziu drasticamente” a utilização de energia, sendo que outros custos de 
expedição não foram significativamente afetados, disse Kleindorfer.  

Outros profissionais de logística do mundo todo “têm feito um trabalho excelente para a 
consolidação de uma cadeia de fornecedores limpa” reduzindo a extensão do impacto da 
indústria em que atuam e promovendo, ao mesmo tempo, a “sustentabilidade logística”, 
expressão que se tornou uma espécie de palavra de ordem, disse Kleindorfer. Persistem ainda, 
porém, os grandes desafios relacionados ao transporte de energia. O transporte por meio de 
contêineres, que é o método comumente utilizado nos fretes internacionais através de navios, 
trens, aviões e caminhões, deverá dobrar nos próximos dez anos com a duplicação do 



comércio global, ressaltou Kleindorfer. Como o transporte consome muita energia, deverá 
haver ”mais pressão externa para que a cadeia de fornecedores seja ainda mais limpa”, disse. 

Janelas e refrigeradores 

A necessidade de reagir à pressão para que se façam cortes nas emissões de CO2 resultará na 
interrupção de muitos negócios. Criará também muitas oportunidades, “tantas quantas 
permitir a volatilidade desse mercado”, disse Stephen Doig, vice-presidente da equipe de 
energia e recursos do Rocky Mountain Institute, do Colorado. Estudos confiáveis mostram que 
é possível ganhar ou economizar muito dinheiro através de medidas eficientes e simples — 
como, por exemplo, a instalação de material de isolamento e melhor iluminação nos edifícios, 
além de “utilizar de forma mais eficiente os motores”, disse Doig. Em alguns casos, somente 
10% ou menos da eletricidade gerada é de fato consumida pelo usuário final. O resto se perde 
na transmissão ou em razão de deficiências várias. Isso deixa um espaço significativo para a 
introdução de melhorias. 

Contudo, é difícil obter esse valor, já que, em muitos casos, ele se acha “bastante pulverizado 
— isto é, espalhado por inúmeros edifícios e pessoas, salientou Doig. O desafio consiste em 
criar mecanismos relativamente baratos que possam ser reproduzidos e resultem no uso eficaz 
de energia a baixo custo, “seja pela ventilação do material isolante, pela substituição das 
janelas, seja pela utilização de motores mais eficientes”. Isso não só economizaria energia, 
mas também criaria empregos. 

Outra área em que há oportunidade para inovação requer que “as economias de escala 
cheguem às tecnologias de ponta”, disse Doig. Os refrigeradores domésticos constituem um 
bom exemplo disso. Embora uma unidade de índice Energy Star básico custe 500 dólares, os 
poucos consumidores dispostos a gastar seis vezes mais esse montante atualmente — 3.000 
dólares — ganhariam apenas o equivalente a duas vezes mais em eficiência energética. “Não 
há uma boa razão para a existência dessa lacuna”, observou Doig. Alguns empreendedores 
poderiam entrar nesse segmento, refazer os cálculos dos custos e produzir um refrigerador de 
eficiência duas vezes maior. “A pergunta é ‘como se faz para tirar a margem? Como colocar 
isso em escala?’ Garanto que se você fabricar cinco milhões de refrigeradores desse modelo, 
seu preço ficará entre 5% e 10% apenas acima doas atuais 500 dólares, sendo que o retorno 
virá em seis meses.” 

Para Doig, os projetos de redução das emissões de CO2 também exigem mudança de 
comportamento. Muitos consumidores, por exemplo, não compreendem o fato de que já há um 
sólido retorno proporcionado por algumas das alternativas de economia de energia atuais. A 
formação do consumidor de energia limpa e o desenvolvimento de um mercado limpo podem 
demorar muitos anos ainda, disse Doig. Uma idéia para apressar isso seria a instalação, em 
cada casa, de um medidor na porta da frente que calculasse o uso da eletricidade em dólares, 
por hora, em vez do kilowatt/hora. “É preciso mostrar às pessoas quanto elas estão gastando. 
Isso faria com que economizassem 10% por conta própria”, disse Doig. 

Ele recomendou também o recurso às parcerias para ajudar a atingir as metas de emissão do 
gás de efeito estufa, e apontou o setor de construção de imóveis residenciais como terreno 
ideal para isso. Em uma escala de pequeno porte, algumas empresas de energia elétrica 
oferecem descontos aos donos de imóveis residenciais que utilizam, por exemplo, aquecedores 
econômicos. Esse tipo de parceria deveria ser ampliado. “Imagine as possibilidades se a 
concessão do incentivo certo fizer com que construtoras, companhias de eletricidade, 
fabricantes de eletrodomésticos e outros fornecedores desenvolvam soluções criativas. Até o 
momento, o mercado não foi capaz de proporcionar solução alguma, e a ação do governo não 
se mostrou tão rápida e criativa quanto deveria ser.” 



Embora seja preciso atingir novos níveis de tecnologia (e mais de 200 anos, de acordo com 
Giegengack) para reverter completamente o efeito do gás de efeito estufa sobre o 
aquecimento global, os palestrantes apresentaram outros exemplos de como as tecnologias 
existentes poderiam ser exploradas de forma mais exaustiva. Howes disse que a Exelon 
reformou recentemente, e com bons resultados, 10 andares de sua sede, em Chicago, um 
edifício clássico dos anos 1970. “Utilizamos equipamento caro, de alta qualidade, na 
expectativa de conseguir cerca de 30% em economia de energia. Conseguimos economizar 
50%. Portanto, a economia com energia naqueles 10 andares foi extraordinária, e creio que 
isso pode ser aplicado a outros setores.” 

Medidas obrigatórias, e não voluntárias 

Embora esse tipo de reforma possa reduzir de forma significativa as emissões de CO2, a 
conquista de um mundo mais neutro no que se refere ao carbono exigirá algum tipo de 
regulamentação por parte do governo, bem como o uso de novas tecnologias, diz Howes. 
“Basicamente, um terço dos gases de efeito estufa provém de companhias elétricas, portanto é 
indispensável que essas empresas sejam regulamentadas”, disse ela, ressaltando que a Exelon 
produz “cerca de 90%” de sua eletricidade em usinas nucleares. O sucesso de medidas 
voluntárias têm sido limitado. “Menos de 10% das companhias de eletricidade estão 
comprometidas com a redução voluntária de CO2. A redução tem de ser obrigatória em todo o 
país.” 

O setor de transporte é responsável por um terço dos gases de efeito estufa, e outro tanto 
decorre de atividades industriais, comerciais e residenciais, segundo Howes. “Creio que 
devíamos regulamentar também outros dois terços das fontes produtoras do gás de efeito 
estufa. Esse é o desafio da indústria e do setor de P&D [pesquisa e desenvolvimento]. 

As companhias de eletricidade têm hoje “um alvo afixado nas costas à espera da pontaria 
certeira da legislação que rege o uso do carbono”, em parte porque se trata de fontes fixas de 
geração e, em parte também, porque “essas empresas sempre foram alvo de regulação” em 
outras áreas, como na fixação de taxas, ressaltou Howes. De modo geral, a legislação é 
inevitável. Todos os candidatos à presidência dizem que o setor será regulamentado por lei 
federal. Já os Estados contam com leis em vigor tanto no leste quanto no meio-oeste, disse 
Howes. 

De acordo com David B. Struhs, vice-presidente de negócios ambientais da International 
Paper, empresa de Memphis, no Tennessee, fabricante de papel e embalagens com operações 
no mundo todo, “a questão fundamental — qual a melhor forma de regulamentar os níveis de 
emissão do CO2- — continua sendo tão problemática quanto há 15 anos”. O recorde admirável 
dos EUA, que conseguiram reduzir drasticamente os níveis de poluição nas últimas três 
décadas, não nos daria algumas pistas sobre o modo de lidar com as emissões do gás de efeito 
estufa? Desde 1970, os EUA reduziram a poluição do ar em 54%, embora a economia tenha 
triplicado em termos reais. Os americanos ganharam em mobilidade, enquanto a população e 
a energia cresceram 50%, salientou Struhs. 

“Portanto, tivemos muito sucesso no esforço de descolar a poluição do ar do crescimento 
populacional e econômico. Contudo, no caso do carbono, a situação é diferente.” A destruição 
de material perigoso requer um volume significativo de energia e libera uma quantidade maior 
de carbono no ar. Isto significa que “a solução do problema do carbono não se resolve pela 
queima”, disse Struhs. 

 

 



Em se tratando de regulamentação, Struhs já esteve dos dois lados do muro. Antes de 
trabalhar na indústria privada, foi regulador ambiental do governo federal durante 20 anos, 
tendo ocupado cargos importantes no setor na Flórida e em Massachusetts. Struhs disse que 
os EUA têm pela frente três opções no que diz respeito à regulamentação. Em primeiro lugar, 
poderia adotar um enfoque baseado na quantidade — talvez um sistema de emissão máxima 
que manteria as emissões em um determinado nível desejado, alocando em seguida as 
emissões entre indústrias e empresas. Uma variação desse sistema é o regime de cap-and-
trade [em que há um limite máximo de emissões acompanhado de um mercado para livre 
troca de títulos de direito de emissão], como o Esquema de Comércio de Emissões (ETS) da 
União Européia, em que as empresas cujo controle de emissão é mais eficiente ganham 
créditos de emissão e os vendem a empresas com dificuldades em diminuir seu nível de 
emissão. Os defensores desse sistema dizem que o método tem a vantagem de conferir uma 
maior eficiência à economia como um todo. 

De acordo com Struhs, o segundo método possível para os reguladores baseia-se no custo ou 
no sistema fiscal como, por exemplo, o imposto cobrado sobre a tonelada de carbono 
(decorrente dos níveis de uso do combustível fóssil), também chamado de “multa do carbono”. 
Uma variação desse enfoque consiste no leilão de direitos de emissão, que acaba sendo 
equivalente a um imposto, disse Struhs, já que fixa um preço para as emissões que funciona 
como uma espécie de imposto. Os defensores desse enfoque dizem que ele dá aos governos a 
flexibilidade de reduzir os impostos nos ciclos econômicos de baixa, ou aumentá-los em 
tempos de prosperidade. 

Qualquer um desses dois modelos oferece uma forma prática de “transformar em dinheiro as 
emissões de CO2”, disse Struhs. A terceira opção de controle das emissões do gás de efeito 
estufa é uma combinação de ambas as coisas, isto é, um sistema de limitação que recorre ao 
leilão para alocar inicialmente as emissões. Segundo Struhs, a combinação de ambos os 
sistemas  cria o pior dos mundos, porque agrega simplesmente despesas indiretas substanciais 
ao sistema sem baixar muito as emissões em comparação com as demais alternativas, pelo 
menos a curto prazo. 

“Meu receio é que as pessoas encarem o esquema com uma espécie de vitamina”, disse 
Struhs. “Uma vitamina me faz bem, portanto posso tomar duas ou três, o que seria melhor 
ainda.” Contudo, “sobrepor diferentes sistemas de regulação pode resultar em custos ainda 
maiores, menos respaldo público para nossos objetivos e, no fim, não se obtém nenhum 
resultado ambiental de qualidade superior”. 

A terceira alternativa, a opção híbrida, porém, é um modelo de caráter mais político, porque 
evita o trabalho extenuante de fazer alocações com base em um sistema de quantidade e evita 
também a imposição de impostos diretos sobre o sistema com base nos custos, segundo 
Struhs. “Essa é uma opção interessante do ponto de vista econômico e social, e deveríamos 
adotá-la. Nosso propósito é que as pessoas a encarem como opção, em vez de tomarmos o 
caminho mais fácil e dizer: ‘Vamos fazer isso e ponto final.’” 

Roberta Mann, professora de direito da Widener University School of Law, é favorável ao 
controle de emissões que, segundo ela, seria um método mais eficiente. Mann diz que os 
impostos são um método mais simples do que o cap-and-trade, que determina os níveis de 
emissões, o modo pelo qual os créditos são concedidos e quais taxas devem impostas no início 
ou no fim do processo. A cobrança de impostos daria também ao governo recursos financeiros 
adicionais que permitiriam reduzir outros impostos, financiar projetos alternativos de redução 
de emissões de carbono, podendo ser usados também para outros fins, disse Mann. 

 



 Poucos observadores, porém, acham possível que haja um imposto direto, e os legisladores 
americanos, por sua vez, estão cada vez mais inclinados a aprovar a legislação do cap-and-
trade. Há, inclusive, uma tênue probabilidade de que alguma forma de cap-and-trade seja 
aprovada pela Câmara e pelo senado americanos antes do final de 2008, de acordo com Vicki 
Arroyo, diretor de análise de políticas do setor de Mudança Climática Global do Pew Center. 

De acordo com Arroyo, o sistema de cap-and-trade fixa um alvo ambiental e, em seguida, 
aloca os créditos de emissão. O método oferece as seguintes vantagens: primeiro, como os 
gases de efeito estufa se misturam à atmosfera, portanto, “não importa realmente onde as 
reduções ocorram”; em segundo lugar, o que importa de fato são as emissões, uma vez que a 
“certeza de garantia ambiental” obtida é preferível à “certeza do custo” de um imposto; em 
terceiro lugar, permite aos EUA se associarem a outros programas globais de comércio 
ambiental; em quarto lugar, permite o uso da alocação dos créditos para facilitar a transição. 

O sistema de cap-and-trade é um método maduro, disse Struhs. Há 15 anos, quando 
trabalhou durante algum tempo com consultoria, Struhs lançou uma newsletter sobre gestão 
de gases de efeito estufa que só não prosperou porque estava à frente do seu tempo. 
Contudo, as condições de mercado mudaram drasticamente desde então. Atualmente, o valor 
do comércio de commodities de carbono no mundo todo é “maior do que o mercado de carne 
dos EUA”. 

Howes recomendou que, no caso das companhias de eletricidade que operam pelo sistema de 
cap-and-trade, a alocação dos créditos seja direcionada para as companhias de distribuição (e 
não para as geradoras: a Exelon possui os dois tipos de empresas). “Achamos que a empresa 
que recebe sua conta de energia elétrica, como está mais próxima do cliente, poderia usar a 
venda desses créditos como desconto e compensação para os casos de clientes de baixa 
renda, que comprometem uma parte proporcionalmente mais alta do seu rendimento com o 
pagamento da conta de luz. Pode também encorajar uma gestão mais intensa pelo lado da 
demanda.” 

O sucesso de todos os planos de redução de emissões e as parcerias firmadas nos EUA, porém, 
de nada adiantarão se dois dos maiores países do mundo, cujas economias crescem mais 
velozmente do que as demais, não aderirem à solução do problema do gás de efeito estufa, 
disse Giegengack. “Se não lidarmos com a questão da escalada da demanda de energia da 
China e da Índia, nada do que estamos falando fará qualquer diferença no que diz respeito ao 
volume de CO2 na atmosfera. Não fará diferença alguma o que nós, americanos, fizermos aqui 
e ali.” 

“No mínimo, deveríamos estar tomando medidas para preservar nossas reservas de petróleo e 
liderar o resto do mundo”, acrescentou Giegengack. “O que aprendermos com isso, poderemos 
passar adiante, mas se não transferirmos essa aprendizagem para o mundo em 
desenvolvimento, não fará sentido algum. Se, contudo, o fizermos, dentro de algumas 
centenas de anos, reduziremos o CO2 presente na atmosfera.” 

Controle expandido de gases de efeito estufa 

Outras idéias debatidas no congresso foram a gestão da informação ambiental e o controle de 
emissão de gases de efeito estufa voltado para o consumidor, e não para o produto. Com 
relação à gestão da informação ambiental, um número crescente de empresas no mundo todo 
começa a emitir relatórios de sustentabilidade ambiental ou de impacto social, observou Orts. 
Embora alguns desses relatórios sejam verificados por empresas de contabilidade, faltam aos 
relatórios, de modo geral, normas que dêem transparência às demonstrações financeiras. 

 



 Os relatórios ambientais apontam uma diferença significativa entre empresas que informam 
os custos incorridos, acrescentou Orts. Alguns relatórios são detalhados, por vezes redigidos 
pelos departamentos de marketing com o objetivo de passar uma boa imagem da empresa. 
“Outros parecem mais sérios, e mostram dados claros ou comprovados sobre uso de energia 
ou gases de efeito estufa, talvez como parte de um esforço para construir um parâmetro, ou 
como espécie de aposta em uma regulação futura.” As empresas que levam a sério seu 
desempenho energético devem mensurar resultados, porque “só é possível administrar aquilo 
que podemos mensurar”. 

O controle de emissão “voltado para o consumidor” ou “expandido” é uma alternativa às 
medições voltadas para a produção convencional, tais como as cobertas pelas normas do 
Protocolo de Kyoto (tratado firmado por cerca de 170 países com o objetivo de reduzir ou de 
informar o volume de emissões de gases de feito estufa de acordo com a Convenção da 
Estruturação do Modelo das Nações Unidas sobre Mudança Climática (United Nations 
Framework Convention on Climate Change). Os EUA não subscreveram o tratado). 

As normas de Kyoto “estendem uma cúpula sobre o país todo”, medem a produção dos gases 
de feito estufa e, em seguida, trabalham na redução desses níveis, disse Orts. Os que 
defendem a estratégia centrada no consumo, porém, dizem que esse método não faz uma 
medição plena. “E quanto aquilo que você compra? Se você for de bicicleta até uma loja e 
comprar uma calça jeans, não há contabilidade que mensure as emissões de gases de feito 
estufa dessa aquisição.” No entanto, esse tipo de atividade também comporta um certo dano 
ao meio ambiente causado pelo efeito estufa. 

Uma solução apresentada durante o congresso propõe que tais bens exibam uma etiqueta com 
o volume de CO2 emitido durante o ciclo de vida do produto. Com isso, “torna-se 
desnecessário mensurar individualmente os países e averiguar seu volume de emissão de 
gases de efeito estufa, o que tem se revelado um grande empecilho político”, observou Orts. 
Desse modo, as fronteiras desaparecem. 

Embora boa parte do congresso tenha se dedicado a analisar as emissões dos gases de efeito 
estufa, acrescentou Orts, “as questões ambientais vão muito além da mudança climática, uma 
vez que outras questões igualmente importantes — como, por exemplo, a escassez de 
recursos naturais, encolhimento da biodiversidade e poluição do ar e da água, principalmente 
nos países desenvolvidos — continuarão a oferecer desafios significativos aos negócios, ao 
segmento acadêmicos e os gestores de políticas públicas.” 

Disponível em: <http://wharton.universia.net>. Acesso em 26 maio 2008 

 


