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O Prêmio Época de Mudanças Climáticas vai revelar
as boas práticas ambientais do mundo dos negócios
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Oaquecimento do planeta é um dos
maiores desafios para a humani-
dade. O fenômeno é resultado da

emissão de gases poluentes na atmosfera
da Terra. Eles aumentam a absorção do
calor solar. Nas próximas décadas, o clima
poderá mudar, afetando a produção de
alimentos e a geração de energia, trans-
formando regimes de chuvas, ameaçando
as cidades litorâneas com a elevação do
nível dos mares. A intensidade e a veloci-
dade dos transtornos climáticos no futuro
vão depender do que fizermos agora em
busca de formas menos poluidoras para
produzir riqueza e conforto.

O esforço global para enfrentar esse
fenômeno e reduzir seus impactos está
criando dilemas para as empresas. Mas
também oportunidades. Ter uma boa es-
tratégia para lidar com a questão climática
é cada vez mais importante para a susten-
tabilidade dos negócios. Por isso, existe
um movimento global das companhias
para apresentar o total de suas emissões
- chamado de "pegada de carbono" - aos
consumidores e investidores. E grandes

empresas começam a divulgar planos para
reduzir voluntariamente suas emissões.

Como líder em iniciativas para um pla-
neta mais sustentável, a revista ÉPOCA
decidiu lançar um projeto inédito: o Prê-
mio Época de Mudanças Climáticas. Em
parceria com a empresa de consultoria
PricewaterhouseCoopers (PwC), ÉPOCA
vai fazer um levantamento inédito e reve-
lar as ações das maiores empresas do país
para combater as mudanças climáticas.

Começamos nesta semana a per-
guntar às 400 maiores empresas e aos 25
maiores bancos do país como eles lidam
com o aquecimento global. Para as empre-
sas que fazem o inventário de suas emissões,
preparamos um questionário em conjunto
com a PwC. A partir dele, vamos pesquisar
e apresentar ao leitor quanto emitem as
empresas e o que elas estão fazendo para
aumentar sua eficiência.

Os resultados do Prêmio Época de Mu-
danças Climáticas serão divulgados em uma
edição especial de ÉPOCA, em dezembro.
Além de listar quais empresas monitoram
suas emissões e qual é seu impacto na



atmosfera, ÉPOCA vai apontar as melhores
práticas. Destacaremos as empresas mais
eficientes, que conseguem menor índice
de emissões em relação ao faturamento em
cada setor da economia. Serão reconhe-
cidas com prêmios especiais as empresas
que tiverem o mais completo levantamento
de suas emissões e as que desenvolverem o
melhor projeto para reduzi-las.

As empresas estão descobrindo
que há bons motivos para realizar o inven-
tário de suas emissões. Primeiro, porque
é uma demonstração de transparência.
Transmite aos investidores e acionistas
que a companhia tem um plano para
garantir sua sustentabilidade. É por isso
que 315 dos grandes grupos de investi-
mentos do mundo criaram há oito anos
o Carbon Disclosure Project (CDP), algo
como Projeto de Divulgação de Carbo-
no, em português. O CDP reúne admi-
nistradores de fundos como Goldman
Sachs, Merrill Lynch, Allianz e o HSBC,
que cuidam juntos de US$ 57 trilhões. A
fundação, baseada na Inglaterra, já orienta
3 mil empresas a registrar sua contribui-
ção para as mudanças climáticas e, por
conseqüência, se qualificar melhor para
receber os investimentos. "O objetivo é
gradualmente melhorar as informações
sobre emissões e as estratégias para lidar

Refinaria de petróleo na Alemanha. O setor,
um dos que mais emitem gás carbônico,

poderá conquistar uma imagem mais
positiva ao demonstrar transparência

com o clima", afirmou a primeira-mi-
nistra da Alemanha, Angela Merkel, que
apoia o CDP. No Brasil, 77 companhias já
aderiram ao projeto.

Existem sinais de que os consumidores
também vão começar a prestar atenção
na quantidade de carbono que as em-
presas emitem para fabricar cada pro-
duto. Há duas semanas, o ministro de
Comércio do Japão, Takuma Inamura,
anunciou que os supermercados do país
começarão a cobrar dos fornecedores a
impressão das emissões de carbono no
rótulo dos produtos. A medida, inicial-
mente voluntária, começa a vigorar no
ano que vem. A rede de supermercados
britânica Tesco anunciou, em abril, que
vai testar esse tipo de informação nos
produtos de marca própria. "Os consu-
midores respondem, direta ou indire-
tamente, por 60% das emissões", diz
Terry Leahy, presidente da Tesco. "Se
trouxermos os consumidores para o nos-
so lado, o desafio de controlar as mudanças
climáticas pode ser enfrentado."

Deixe o cliente
orgulhoso
Gerente de sustentabilidade
da PricewaterhouseCoopers
diz que declarar emissões
faz bem para a imagem
da empresa

ÉPOCA - Declarar as emissões afeta
a imagem das empresas?
Ernesto Cavasin - Sim. É uma situa-
ção semelhante à das marcas que já
estão usando em suas embalagens
papel certificado, aquele que não vem
de áreas de desmatamento. Isso não
gera mais lucro para a empresa, mas
passa uma imagem positiva para o
mercado. E os clientes adoram pensar
- e contar para os amigos - que con-
somem produtos de empresas que
se preocupam com o meio ambiente.
Isso ajuda a construir a própria iden-
tidade dos consumidores.

ÉPOCA - Além dessas vantagens de
mercado, há alguma compensação
financeira?
Cavasin-Quando a empresa fizer um
inventário de suas emissões, poderá
identificar fontes de desperdício de
recursos. As empresas também po-
dem usufruir de outras vantagens.
Alguns bancos dão empréstimos com
juros mais baixos para organizações
cuja gestão leva em conta questões
ambientais. O mercado de carbono
é outra opção. Se a empresa conse-
guir mostrar que está diminuindo
suas emissões, poderá vender esses
créditos para empresas que não con-
seguiram reduzir a própria poluição.

ÉPOCA - As empresas que poluem
muito podem ser prejudicadas se
divulgarem suas emissões?
Cavasin - Eu não acredito que se
desvalorize uma empresa que está
sendo transparente e demonstrando
que quer melhorar. Além disso, em-
presas que pela natureza do negócio
são grandes emissoras podem mos-
trar o que elas têm feito para diminuir
e compensar seus impactos.
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