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Progresso causa poluição. Nas dez localidades mais poluídas do mundo, a atividade econômica 
é que está por trás das densas nuvens de dióxido de carbono ou outros gases de efeito estufa, 
segundo pesquisa do Blacksmith Institute, dos EUA. Mas algumas empresas já estão fazendo 
sua parte para diminuir o impacto de sua produção. Transportadoras terceirizadas que 
atendem o Sistema Integrado Martins , por exemplo, já receberam do atacadista notificação 
alertando para as emissões acima do permitido por algum caminhão de sua frota. De 2004 
para cá, o Martins enviou mais de quarenta cartas com este "puxão de orelha". Os resultados 
positivos começaram a aparecer e a receptividade ficou mais expressiva.   
 
O Sistema Integrado Martins decidiu investir na redução da emissão de CO2 a partir de 2004, 
motivado tanto pela redução nos custos com combustível como para contribuir para a 
qualidade do ar. O atacadista mineiro definiu uma estratégia que incluía desde a substituição 
gradual da frota por caminhões eletrônicos, que emitem até 30% menos dióxido de carbono, 
até uma campanha de conscientização dos motoristas que trabalham para a companhia. Até 
março de 2009 toda a frota própria de 1.200 caminhões deverá ser totalmente renovada. "O 
tema meio ambiente ganhou destaque nos treinamentos desses funcionários", afirma Marcos 
Amaral, gerente de frota e transferência.   
 
Restrita a pouquíssimas empresas até alguns anos atrás, a preocupação com o meio ambiente 
e com a redução na emissão de gases causadores do efeito estufa vem conquistando 
paulatinamente mais espaço na pauta estratégica das grandes companhias em razão do 
aquecimento global. As pequenas e médias ainda não aderiram por completo, mas esta é uma 
prática que não deve demorar a acontecer. "A preocupação com a mudança climática é 
inevitável. Ou se embarca nessa ou se será atropelado", define Carlos Henrique Delpupo, 
diretor do Instituto Totum.   
 
Otimista, o especialista em meio ambiente afirma que esta é uma questão que traz mais 
oportunidades que riscos.   
 
Os créditos de carbono, diz, são a parte mais palpável dessa oportunidade, mas não se deve 
esquecer que a boa prática com relação ao meio ambiente proporciona uma série de 
benefícios, como a melhoria na reputação da empresa, da valorização de sua marca, num 
melhor posicionamento frente aos concorrentes e na possibilidade de participar de inúmeros 
outros negócios. "As grandes empresas já têm áreas estruturadas, com gestores próprios, e 
passaram a tratar o tema dentro da governança corporativa, das decisões estratégicas. É um 
processo complexo, mas certamente chegará às médias e pequenas também", diz.   
 
A Celulose Irani foi a primeira empresa brasileira a receber a certificação ISO 14.064, que 
estabelece um inventário de emissões de gases de efeito estufa, obtida no início deste ano. 
Esse inventário é uma arma importante na batalha contra a redução do gás porque permite o 
mapeamento eficaz e completo das emissões e permite o desenvolvimento de oportunidades 
de investimentos em projetos baseados no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).   
 
"O investimento na gestão ambiental é importante porque, antes de tudo, protege a natureza, 
com a necessidade de criar inovações para gerar eficiência e otimizar o uso de recursos 
naturais. Além disso, com a redução do impacto ambiental, o negócio ganha com a redução de 
custos operacionais", afirma Odivan Carlos Cagnin, diretor administrativo-financeiro e de 
relações com investidores.   
 
A Unilever no Brasil, terceira maior operação do grupo entre os cem países em que está 
presente, aposta na área ambiental desde os anos 90, com melhorias em diversas etapas da 
produção. Por isso, quando, no começo dos anos 2000, a matriz estabeleceu a meta mundial 
de registrar a marca de 25% na redução de CO2 até 2012, as mudanças não demoraram a 
ganhar projeção maior internamente. A queda na emissão de CO2 por aqui, contabilizando o 
período de 2004 a 2007, bateu em 56%. "Várias ações contempladas num projeto de longo 



prazo motivaram nosso resultado", diz Juliana Nunes, diretora de assuntos corporativos da 
companhia.   
 
Além de concentrar-se no monitoramento da área de transporte e logística, com a otimização 
no carregamento de cargas, a Unilever apostou em alterações na forma de embalar alguns 
produtos, ora com uso de menor quantidade de plástico, ora com substituição do tipo de papel 
usado para fabricar as embalagens.   
 
Um dos xampus produzidos pela empresa, por exemplo, teve eliminado de sua embalagem um 
detalhe de plástico. Menos matéria-prima, peso menor, maior capacidade de acomodação 
durante o transporte geraram uma redução de duas vezes e meia na emissão de CO2.   
 
A utilização de biomassa em sete das 12 fábricas da companhia também foi outro fator 
decisivo para atenuar o impacto ambiental. "Podem parecer números pequenos, mas se 
somarmos todas as ações, o resultado é muito positivo", ressalta Juliana.   
 
Energia proveniente da biomassa é um dos recursos usados também pela AmBev. Até 2003, 
100% dos combustíveis empregados pelas fábricas da empresa eram fósseis. Do começo 
tímido em 2004, quando apenas 1% de biomassa era utilizada, a empresa fechou 2007 com 
uma matriz energética distribuída por 34% de biomassa, 12% de óleo BPS (o mais poluente) e 
54% de gás natural. "Sete plantas nossas já usam a biomassa e outra deve passar a utilizar 
até o final do ano", informa Beatriz Botelho de Oliveira, gerente corporativa de meio ambiente 
da empresa.   
 
Por conta desta e outras iniciativas, a redução no índice de emissão de CO2 na atmosfera 
obtido pela Ambev nos últimos cinco anos ficou em 33%, e o Brasil tornou-se benchmarking 
para outras filiais do grupo Inbev no mundo.   
 
Um ano e meio atrás, a subsidiária brasileira da Avon decidiu que era hora de estruturar uma 
área para contemplar mais de perto a questão do meio ambiente, com o apoio de todos os 
demais departamentos da companhia. A primeira iniciativa aconteceu com a área de 
transportes, através da reengenharia das rotas de distribuição de cosméticos e a ampliação da 
estação de tratamento de efluentes para a reutilização de água na fábrica da empresa, 
localizada no bairro de Interlagos (SP).   
 
Segundo Waltencyr Peixoto, gerente de segurança, saúde no trabalho e meio ambiente da 
Avon, a reestruturação logística do uso da malha rodoviária, com otimização de rotas, deve 
gerar, até abril de 2009, uma redução de três milhões de quilômetros percorridos por veículos 
para a entrega de produtos. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2008, Especial/Meio Ambiente, p. F5. 


