
preendedor brasileiro se os licenciamentos
ambientais atrapalham seus negócios e a res-

posta será positiva. Parece uma afirmativa inques-
tionável. Mas não é. Uma pesquisa da Análise Edi-
torial desmistifica os órgãos ambientais como obs-
táculos intransponíveis com um dado inusitado:
89% das empresas entrevistadas, donas de metade
do PIB brasileiro, nunca deixaram de realizar seus
negócios por dificuldades com os licenciamentos. A
pesquisa, recém-publicada no anuário Análise
Gestão Ambiental, mostra que os pesos-pesados da
economia nacional estão cada vez mais comprometi-
dos com a preservação do meio ambiente. Quase
metade deles só contrata fornecedores com políti-
cas de gestão ecológica. Mais de 60% estão empe-
nhados em diminuir o consumo de água, 46% em re-
duzir a emissão de gases do efeito estufa e 98%
treinam funcionários para melhorar suas práticas
ambientais. "Houve um tempo em que elas briga-
vam com os órgãos ambientais, mas perdiam", diz
Eduardo Oinegue, presidente da Análise. "Perce-

beram que ganham mais produzindo."
Os exemplos são realmente reveladores. Luiz An-

tônio Rossi, gerente de meio ambiente da Arcelor-
Mittal Tubarão, conta que a empresa participa dos
conselhos ambientais e elabora projetos prevendo o
impacto ambiental onde atua. Em novembro, a em-
presa concluiu a maior expansão da siderurgia mun-
dial, sem percalços, ao ampliar a capacidade produti-
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vá de 5 milhões de toneladas para 7,5 milhões de to-
neladas de aço por ano. "Hoje a melhor maneira de
trabalhar é com a ação pró-ativa. Nos antecipamos
às exigências ambientais", explica à DINHEIRO
Luiz Rossi. Entre outros projetos, como o de recicla-
gem de 95% da água, Tubarão foi a primeira siderúr-
gica a validar um projeto de crédito de carbono na
ONU. Ainda no ramo do aço, a Usiminas se orgulha
de ser a única siderúrgica das Américas no índice
Dow Jones de Sustentabilidade. Para isso, a empresa
é rígida. Os fornecedores são obrigados a apresentar
um plano de controle ambiental. A usina otimizou o
uso de água industrial, com reutilização de 94,4%.

Também empenhada na preservação do ouro líqui-
do, a Fosfértil conseguiu reduzir o consumo de água
na indústria em 24 milhões de metros cúbicos no ano
passado. "Dá para abastecer uma cidade com 190 mil
habitantes", comemora Roberto Busato, o diretor in-

dustrial da Fosfértil. A meta deste ano também é au-
daciosa. Ele pretende reduzir em 80% a emissão do
oxido nitroso (N2O) - equivalente a 310 vezes a emis-
são de CO2 - em uma das plantas do Complexo Indus-
trial de Piaçagüera, em Cubatão. Com isso aderiu ao
Protocolo de Kyoto para reduzir de emissões de ga-
ses de efeito estufa.

Tratar bem o meio ambiente é realmente um bom
negócio. A CNEC - empresa de projetos de enge-
nharia do grupo Camargo Corrêa - faturou RS 198
milhões, em 2007, quase o dobro do ano anterior. A
empresa se especializou em antecipar problemas na
área ambiental, ainda no projeto de engenharia. Isso
lhe rendeu clientes com a Petrobras, Vale e Alcoa.
"Fazemos o estudo de impacto ambiental e procura-
mos conipensá-lo. Assim a licença sai sem problemas
com o Ibama ou com o Ministério Público", explica
José Ayres de Campos, superintendente da CNEC. H
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Text Box
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