
AMBIENTALMENTE

CORRETO
A CERTEZA DE QUE OS RECURSOS NATURAIS SÃO FINÍTOS

FAZ DESPERTARA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL. SAIBA O QUE

AS EMPRESAS ESTÃO FAZENDO PARA CONTRIBUIR

COM A PRESERVAÇÃO DO PLANETA

A DÉCADA DE 70, A PREO-

CUPAÇÃO AMBIENTAL ES-

TAVA RESTRITA A ENTIDA-

DES ALTERNATIVAS, AMBIEN-

TALISTAS, ATIVISTAS, HIPPIES E, NO MÁXIMO,

ALGUNS GOVERNOS. NOS ÚLTIMOS 30

ANOS, O TEMA TORNOU-SE UMA QUESTÃO

DE SOBREVIVÊNCIA E ATINGIU PAÍSES DE-

SENVOLVIDOS OU NÃO,ALÉM DE DESPERTAR

OUTROS ELEMENTOS DA SOCIEDADE. A

certeza de que os recursos naturais são
fínitos, as mudanças climáticas e
outros alertas da natureza fizeram o
homem refletir sobre a inviabilidade
do estilo de vida, produção e consumo
praticados até então, ícones do capita-
lismo, as empresas começam a sofrer
pressões da sociedade para a necessi-
dade de não apenas discursar sobre o
assunto, mas desenvolver práticas sus-
tentáveis de negócios. Apesar de serem

tímidos ainda no Brasil, consumidores
conscientes exigem empresas igualmen-
te responsáveis.

O respeito à natureza depende de
um esforço conjunto e, principalmen-
te, da atuação e influência empresarial.
Corporações que utilizam matérias-
primas limitadas precisam ocupar-se
de sua renovação ou descarte. Milhares
de insumos são gastos para a fabri-
cação de produtos, outros milhares de
resíduos são gerados, nem todos com
destinação apropriada ao final do con-
sumo. Se por um lado a maior crítica
às empresas ainda não parte do con-
sumidor, por outro instituições de
grande credibilidade conferem certifi-
cados e prêmios às companhias que se
destacam por suas estratégias de sus-
tentabilídade. O mercado, por sua vez,
cada vez mais criterioso, dificulta o

acesso de companhias que não se justi-
fiquem como ambientalmente corretas.

Não há uma data precisa de quan-
do as empresas decidiram investir em
meio ambiente. A bem da verdade não
foi por opção, mas por 'necessidade.
Pressionadas pelos governos e órgãos
reguladores, algumas foram levadas
pela obrigação, outras pela natureza do
negócio, umas já nasceram conscientes
de sua responsabilidade, outras viram
na idéia uma vantagem competitiva.O
fafo é que, bem ou mal, o papel de
transformar a realidade, seja por ações
e projetos, seja por produtos ou servi-
ços, passa pela estratégia operacional
das companhias.

"As corporações têm papel pre-
ponderante na mudança de paradigma
com relação à forma de produzir. O
meio ambiente deve ser considerado
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no desenho do modelo de ne-
gócio das empresas, além de seus
processos. Não adianta poluir e
depois patrocinar um projeto am-
biental de despoluição. O desafio
é produzir com poluição zero: sem

desmatarnento, sem degradação dos
solos, preservando os recursos hídri-
cos, neutralizando as emissões atmos-
féricas no próprio processo produtivo",
aponta Gustavo Pimentel, gerente do
projeto "Eco-Finanças", uma iniciativa
da ONG Amigos da Terra reconhe-
cida internacionalmente como um dos
mais inovadores programas que atuam
na área de finanças e sustcntabílidade.

Para Pimentel, a primeira e mais
básica maneira de mudança é imple-
mentar os três Rs: Reduzir, Reutilizar,
Reciclar. "A chamada ecoeficiência traz
até corte de custos. Ademais, reduz
riscos de autuação por órgãos ambi-
entais (multas), e da perda de clientes
mais exigentes. Também gera opor-
tunidades de novos negócios, como
produtos 'limpos' que substituam
outros concorrentes mais 'sujos'", diz.

Para Hélio Mattar, diretor-
presídcnte do Instituto Akatu, a

maneira mais efetiva de uma empresa
se dedicar ao meio ambiente é cui-
dando do projeto de seu produto e da
forma de prestação de seus serviços e
do impacto que eles terão no uso e
descarte. Além desses, outros esforços
podem ser despendidos nesse sentido.
"A empresa tem um poder multi-
plicador extraordinário. E preciso lem-
brar que no mundo contemporâneo
algumas companhias são mais pode-
rosas que muitos países. Elas têm po-
der de influenciar positivamente ou
negativamente a sociedade, têm poder
de educação junto aos seus funcioná-
rios, criando valores utilizados por- eles
não só dentro da empresa como fora
dela. Por meío do seu poder econômico
e político elas podem pressionar os go-
vernos para cuidar da questão. E tam-
bém podem educar o consumidor»
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mostrando o seu exemplo de redução e
sensibilizando-o a fazer o mesmo",
completa Mattar.

Pimentel comenta que caso a estra-
tégia seja séria e realmente considere os
impactos do processo produtivo, os
benefícios para a companhia respon-
sável incluem ainda maior facilidade de
acesso ao capital de bancos e inves-
tidores, atração e retenção dos melhores
talentos que desejam trabalhar crn
empresas responsáveis, entre outros.

AÇÕES E PROJETOS
Para fazer jus à responsabilidade

que é atribuída a elas, muitas compa-
nhias têm se reestruturado e avançado
no caminho da diminuição dos impac-
tos ambientais. Na Pctrobras, o plane-
jamento estratégico estabelece metas
com a idéia de que, ao interagir com o
meio ambiente e utilizar seus recursos
naturais, deve prestar contas à socie-
dade dos impactos ambientais de suas
atividades. ''Não dissociamos a busca da
rentabilidade da atuação segura, social
e ambientalmente responsável, nem da
contribuição para a melhoria da qua-
lidade de vida da população", explica o
gerente de desempenho em segurança,
rneio ambiente e saúde da empresa,
Luis César Stano. Em 2007, a Petro-
bras investiu cerca de RS 3,9 bilhões em
seg-urança operacional e meio ambien-
te. A ação baseou-se na redução das
emissões de poluentes na atmosfera,
na ampliação da ecocfidência dos
processos internos de produção e no
desenvolvimento de fontes alternativas
de energia, como os biocombustíveis.
"Nosso plano de negócios estabelece
metas corporativas anuais que permi-
tirão evitar, no período 2007-2012, a
emissão de 21,3 milhões de toneladas
de gás carbônico equivalente na atmos-
fera", revela.

Segundo Stano, nesse período o
investimento será da ordem de US$ 1,5
bilhão no segmento de biocombustíveis

e de USS 8,6 bilhões em projetos de
melhoria da qualidade dos combustí-
veis. Os projetos em andamento en-
volvem, ainda, plantas de biodiescl,
adaptações nas refinarias para proces-
sar óleo vegetal no processo H-BIO
(desenvolvido para inserir o processa-
mento de matéria-prima renovável no
esquema de refmo de petróleo e per-
mitir a utilização das instalações já
existentes), alcooldutos, energia eólica e
solar, entre outras fontes de energias
renováveis. Entre as táticas para esse
segmento destaca-se a ampliação da
presença da companhia no negócio
etanol, participando da cadeia produ-
tiva voltada para o desenvolvimento de
mercados internacionais, com foco
em logística e comercialização.
Simultaneamente, a Petrobras
investe na produção e logística
de distribuição de gás natural,
fonte de energia menos inten-
siva em carbono.

Outra companhia que
tem uma série de atividades
voltadas para o meio ambiente
é a Braskcm. Desde 1992, a
empresa é signatária do "Programa
Atuação Responsável", quando ele
foi introduzido no Brasil pela Asso-
ciação Brasileira da Indústria Quí-
mica (Abiquim). Em 2004, a Bras-
kem foi a primeira empresa bra-
sileira da área industrial a assinar a
Declaração Internacional de Pro-
dução Mais Limpa do Programa
das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma), pela qual se
comprometeu a implementar po-

líticas de produção cada vez melhores
do ponto de vista ambiental. Em 2007,
a companhia investiu aproximadamente
R$ 100 milhões em programas para a
melhoria dos processos produtivos e da
ecoeficiência dos seus indicadores.
Quando o assunto é preservação, as
principais ações referem-se à prevenção
de riscos e impactos ao meio ambiente.
"Como os processos produtivos ainda
não são 100% eficientes, junto com os
produtos são gerados efluentes líquidos,
resíduos sólidos e emissões para a at-
mosfera. Esses são nossos maiores focos
de atenção para minimizar possíveis
impactos", explica Carla Rangel, dire-
tora de saúde, segurança c meio am-

biente da Braskem.
Nos últimos cinco anos, os in-

dicadores de ecoeficiência mos-
tram uma redução de 45% na

geração média de efluentes, 50%
na geração de resíduos sólidos,
9% no consumo (de água, e re-
dução de 10% no consumo de
energia. "A realização de estudos
de ecoeficiéncia dos processos
nos permite identificar pontos
de melhoria e a seleção de tec-

nologias arabientalmcnte ade-
quadas", diz Carla. Ini-
ciativas ligadas à recicla-
gem do plástico e eventos
voltados à educação am-
biental nas comunidades

fazem parte das ações. "Mui-
tos dos projetos ambientais

que envolvem a comunidade local
têm obtido resultados significati-
vos, com ampla participação e >>
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conscientização, agregando valor e cre-
dibilidade junto aos órgãos públicos,
acionistas, empregados e investidores",
acrescenta a executiva.

Para a condução dos programas e
projetos voltados à natureza, a Ambev
aposta no treinamento e educação da
equipe. Todos os funcionários passam
por treinamento sobre meio ambiente já
na integração. Além disso, as fábricas
contam com um gerente dedicado inte-
gralmente à melhoria de performance
ambiental da unidade e com urna
Comissão Interna de Meio Ambiente
(CIMA), com representantes de cada
uma das áreas fabris. Nos últimos
cinco anos, foram aplicados mais de
RS 266 milhões em investimentos e
despesas nas políticas de gestão ambi-
ental nas fábricas da empresa. As ações
desenvolvidas pelo Sistema de Gestão
Ambiental incluem economia e redu-
ção de consumo de água, tratamento
integral de efluentes do processo, rea-
proveitamento de subprodutos e resí-
duos, utilização de fontes alternativas
de energia e redução de emissão de
CO3 e do consumo de energia elétrica,
e incentivo à reciclagem. No ano pas-
sado, 98% dos subprodutos foram rea-

proveitados, resultando numa receita
extra de RS 67,3 milhões à empresa.
"Entendemos que a geração de valores
está estruturada para agregar para a
companhia e para o meio ambiente, ou
seja, o Sistema de Gestão Ambiental
também traz benefícios financeiros
para a Ambev. O sistema está estrutu-
rado e alinhado ao nosso negócio",
conta Beatriz Oliveira, gerente de
meio ambiente da empresa.

Para Júlio Nogueira, gerente cor-
porativo de meio ambiente da Klabin, o
investimento ambiental traz benefícios
econômicos para a empresa no sentido
de evitar desperdícios e diminuir perdas
de processos, usando recursos de forma
eficiente. "Com a criação de projetos há
custos, mas os benefícios também são
grandes", indica. De acordo com ele, o
programa ambiental contempla flores-
tas certificadas pelo FSC, Forest
Stewardship Council, atestando mane-
jo socialmente justo, ambientalmente
correto c economicamente viável. Até
março de 2008, a empresa possuía 436
mil hectares de área florestal, dos quais
216 mil hectares de florestas plantadas c
177 mil hectares de florestas nativas
preservadas. Em 1999, o FSC já havia

certificado os produtos florestais não-
rnadeireiros da Klabin. Em 2001, reco-
nheceu a cadeia de custódia da empresa
para produtos fitoterápicos e fitocosmé-
ticos, comprovando o uso múltiplo, ra-
cional e sustentado dos recursos natu-
rais. A empresa ainda envolve pequenos
e médios produtores rurais em um pro-
grama de fomento florestal.

Também atenta ao público com o
qual a empresa se relaciona, a AlcSat
Combustíveis promove treinamentos e
simulados para donos de postos e fren-
tistas, orientando-os sobre procedimen-
tos seguros e atuação correta em situa-
ções de emergência. "Hoje até mesmo o
mercado financeiro já oferece restrições
para empresas ambientalmente irregu-
lares. No nosso segmento, como trata-
mos com produtos perigosos, os consu-
midores tendem a optar por empresas
que tem políticas práticas e claras de
responsabilidade ambiental e social, com
ações ligadas à preservação da vida",
comenta o gerente de engenharia e
meio ambiente, Tadeu Borges Silva.

A empresa apoia a causa ambiental
desde 2001, a partir de quando estru-
turou suas ações com base em premissas
ambientais e passou a contar com um »
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sistema de gestão integrada que en-
globa a questão ambiental e também as
relacionadas à saúde ocupacional e à
segurança do trabalho. "Em todo e
qualquer negócio da companhia, como,
por exemplo, a expansão da rede, só
investimos em postos depois de uma
análise ambiental criteriosa do estabele-
cimento", diz Silva. Mais uma iniciativa
é o treinamento da equipe do serviço de
atendimento Fale, que também presta
consultoria ambiental para os postos
clientes. "Com operações mais seguras
e controle das nossas instalações, esta-
mos garantindo à comunidade próxima
aos nossos postos a impossibilidade de
contaminação do solo e de águas sub-
terrâneas", afirma o gerente.

INVESTIMENTO PESADO
Desde sua privatização, em 1995, a

CSN (Companhia Siderúrgica Nacio-
nal) aplicou cerca de R$ 1,6 bilhão em
meio ambiente. Conforme o gerente de
meio ambiente da empresa, Gérson
Álvaro Scheufler, a principal motiva-

ção, sem contar o atendimento aos
requisitos legais, foi o de mudar a ima-
gem da companhia, buscando maior
eficiência em seus processos e assu-
mindo posição de notabilidade no se-
tor, A organização aposta em controles
ambientais, na introdução de aprimora-
mentos tecnológicos nos processos com
foco na redução na emissão de gases do
efeíto estufa, com melhorias no desem-
penho energético. Cerca de 50% de to-
da a energia consumida em sua prin-
cipal geradora, a Usina Presidente Var-
gas, em Volta Redonda (RJ), é prove-
niente da geração termelétrica a partir
de gases de processo. Os demais 50%
provém de participações em empreen-
dimentos hidrelétricos, ou seja, de fon-
tes renováveis de energia. Outro ponto
é a taxa de 85% de recirculação de águas
de processo.

"O investimento em meio ambiente
é um bem comum. E papel da socie-
dade e do consumidor dar seqüência a
esse ciclo, adquirindo produtos e mar-
cas de empresas ambientalmentc res-
ponsáveis e cobrando resultados efeti-
vos sobre o direcionamento dos investi-
mentos onde essas indústrias se inse-
rem", acrescenta Scheufler. "A otimi-

zação dos processos gera receitas, o que
permite não somente potencializar os
resultados financeiros da empresa, mas
a democratização dos resultados ambi-
entais conquistados. Não há, entretan-
to, relação de causa-efeito, mas segura-
mente as oportunidades ambientais
enquanto cruciais para os negócios tem
gerado mais e mais investimentos no
setor", explica.

NATUREZA
A diretora da Fundação O Boticá-

rio de Proteção à Natureza, Maria de
Lourdes Nunes, conta que desde 1990
a instituição empreende esforços para a
conservação da natureza no Brasil, Hoje,
por meio de investimento social priva-
do, C) Boticário investe 1% de sua re-
ceita líquida em ações sociais e de meio
ambiente, nesse último caso por meio
da fundação (que recebe 80% desse va-
lor). Além desse recurso, também conta
com a contribuição voluntária dos fran-
queados da rede e com o patrocínio de
outras organizações e empresas em»
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projetos específicos. Segundo Maria de
Lourdes, o tema meio ambiente é tra-
tado na indústria de forma transversal,
desde a elaboração de planos oriundos
do planejamento estratégico até as
ações de mobilização, informação e
educação dos funcionários. Há também
o projeto piloto "Bio Consciência", que
atualmente atende as cidades de Cu-
ritiba (PR), Belo Horizonte (MG),
Recife (PE) e Campinas (SP), estimula
a devolução de embalagens pós-consu-
mo nas lojas e incentiva a formação da
consciência ambiental dos consumido-
res, fazendo de cada ponto-de-venda
um canal para que o cliente possa exer-
cer a sua cidadania e seu respeito pela

e de Cerrado, biomas ameaçados. Por
meio de cursos de capacitação, publi-
cações, eventos e ações de mobilização,
a fundação promove a sensibilização da
sociedade para a causa.

Na Natuta, a orientação pela na-
tureza faz parte do negócio desde a sua
origem."Pelo simbolismo que o nome
carrega se procurou buscar formulações
vegetais quando isso não era muito co-
mum. Adotamos padrões internacio-
nais e expandimos esses conceitos para
toda a cadeia produtiva que foi revista à
luz das melhores práticas ambientais",
diz Rodolfo Guttilla, diretor de assun-
tos corporativos e relações governa-
mentais da empresa. Segundo o execu-

"Existem indicadores que por um lado
são estimulantes, por outro percebemos
que há de haver mais consciência. O
consumidor brasileiro ainda tem de se
conscientizar. Entretanto, nós na
Natura estamos convencidos de que
boa parte de nosso sucesso se deve às
nossas práticas empresariais", completa.

FINANCIAMENTOS RESPONSÁVEIS
O Banco do Brasil firmou as ati-

vidades voltadas para o meio ambiente
em 1995 com a participação no Proto-

natureza. Já a fundação atua em ter-
ritório nacional por meio de apoio a
projetos de consetvação de outras or-
ganizações. São mais de 1.100 projetos
apoiados com resultados significativos
para a proteção da natureza brasilei-
ra, Além disso, a entidade atua ainda na
proteção de áreas naturais e possui duas
Reservas Particulates do Patrimônio
Natural (RPPNs) localizadas em Gua-
raqueçaba (litoral norte do Paraná) e
em Cavalcante (Goiás). As áreas prote-
gem remanescentes de Mata Atlântica

tivo, o balanced scorecard c um dos in-
dicadores que ajudam a monitorar os
impactos de ações como volume de re-
fil, volume de água, entre outros.

No ano passado, os recursos aplica-
dos em responsabilidade corporativa
foram da ordem de RS 43,7 milhões.
Parte da arrecadação da linha Ekos é
revertida para a comunidade fornece-
dora de castanhas do Uiratapuru, no
Amapá. "Criamos um fundo que, de
acordo com as necessidades da comuni-
dade, vai sendo liberado", afirma.

colo Verde, um acordo para incluir pro-
cessos na análise de financiamentos.
Em 2003, foi criada a área que no ano
seguinte virou a diretoria de responsa-
bilidade socioambiental da instituição.
A partir disso, a cada ano Íntegra novos
procedimentos e programas em bene-
fício da questão ambiental. "Em maio de
2006 lançamos mais uma etapa do pro-
grama de ecoeficiência que visa reduzir
a utilização de produtos. Consumindo
menos recursos naturais também temos
economia de dinheiro", esclarece Sérgio »
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Riedc, gerente-executivo da área de res-
ponsabilidade ambiental do Banco do
Brasil. Ele acrescenta que nas linhas de
negócios promove outras atividades.
Fórum de mercado de crédito e car-
bono, financiamento para agricultura
orgânica, "Programa Banco do Brasil
Biodiesel", que estimula a criação de
energia alternativa, são algumas delas.
O banco aderiu em 2005 ao pacto in-
ternacional Princípios do Equador, que
leva em conta quesitos como gestão de
risco ambiental, proteção à saúde e
biodiversidade, eficiência na distribui-
ção e consumo de recursos hídricos, e
uso de energias renováveis, entre ou-
tros, na avaliação de projetos finan-

ceiros de empresas interessadas na
obtenção de recursos no mercado fi-
nanceiro internacional. "Só pode per-
manecer perene uma empresa que con-
siga estabelecer metas de crescimento
sustentável. Os próprios acionistas co-
bram do banco relatórios de sustenta-
bilidade, Hoje eles sabem que não
adianta ter um lucro grande e daqui a
dois anos fechar as portas por falta de
investimento em alguns setores. Repu-
tação se constrói com ações sólidas",
explica o gerente.

Para Sônia Favarctto, superinten-
dente de sustentabilidade e comu-
nicação interna institucional do Itaú, o
marco para a instituição foi a inclusão,

em 1999, no índice Dow Jones. Desde
então, o banco criou a Fundação Itaú
Social, em 2000, e em 2005 a comissão
c o comitê para a organização de uma
agenda ambiental. No ano passado, foi
criada a superintendência de sustenta-
bilidade e, este ano, um comitê exe-
cutivo de sustentabilidade e outro de
acompanhamento. "Antes do Dow Jo-
nes já tínhamos uma política nesse
sentido, mas ela foi ampliada. A agenda
cresceu não só em governança, mas em
política de risco socioambiental na
concessão de crédito para empresas",
revela. De acordo com a superinten-
dente, as ações dividem-se em três li-
nhas - produtos e serviços, ecoeficiència
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e mobilização. Um exemplo c o Itaú
Renda Fixa Ecomudança que destina
30% da taxa de administração para
projetos de compensação de emissão de
carbono. A instituição disponibiliza em
seu site um simulador de emissões de
carbono. De acordo com os hábitos de
consumo é possível calcular quanto de
carbono uma pessoa emite. "Tudo o
que fazemos tem um impacto muito
grande. Somente pelo público que gira
em torno do Itaú (funcionários, forne-
cedores e clientes) atingimos um gran-
de número de pessoas falando de ações
sustentáveis e mudanças de comporta-
mento", aponta.

No Banco Real, há várias iniciativas
voltadas ao meio ambiente e adota-se
políticas baseadas nos três Rs. "Temos
coleta seletiva nacional em 95% das
agências com garantia de destinação
para o rejeito", conta Victor Hugo
Kamphorst, consultor socioambiental
da instituição. A empresa assinou a
Declaração Internacional de Produção
Mais Limpa do Pnuma e desenvolve
um plano de ação para a diminuição do

consumo de água, energia, plástico e
equipamentos. "Em 2005, iniciamos o
inventário de nossas emissões de forma
auditada e certificada. Em 2007, tive-
mos relatórios trimestrais para corrigir
antes do final do ano o que era neces-
sário e completar nossas metas", diz.

Por meio do Pegada do Aqueci-
mento Global (PAG), a instituição vai
mensurar a emissão de CO2 emitida
por funcionário em média/hora pon-
derada. "Temos de ter uma visão dinâ-
mica para reduzir o consumo de insu-
mos. A matriz e um prédio da empresa
estão consumindo energias alternati-
vas em suas instalações. Tivemos a
frota de automóveis transformada para
álcool. Isso me possibilita descontai'
essas emissões do meu inventário",
indica Kamphorst.

Para ele, a parceria com bancos de
fomento é um diferencial importante.
"Acaba sendo dinheiro diferente para
oferecer com prazos e carências mais
longas, que é o que esse tipo de projeto
precisa", declara. Uma dessas alianças,
feita com o International Finance Cor-

poration (IFC), desde 2002 autoriza a
avaliação pelo banco para projetos
MDL que visem ao uso de recursos in-
ternacionais.

Se vale a pena investir em sustenta-
bilídade? O consultor revela que, segun-
do revista especializada, em 31 de de-
zembro de 2001 a marca Ranço Real
valia RS 82 milhões e em 31 de dezem-
bro de 2006, R$ 834 milhões. "Em de-
zembro de 2001 tínhamos 6,9 milhões
de clientes e ao final de 2006,13,1 mi-
lhões. Claro que tivemos campanhas,
mas a imagem que conquistamos com
ações práticas e não apenas com mar-
keting ajudou maciçamente a conquis-
tar mais e mais clientes. Temos inúme-
ros casos de clientes que dizem traba-
lhar com o banco exatamente por causa
da questão da sustentabilidade", diz.

Como os outros bancos, o Brades-
co é integrante do índice Dow Jones,
do índice de Sustentabilidade Empre-
sarial (ISE) Bovespa c signatário dos
Princípios do Equador. Já contava com
linhas de crédito, produtos e serviços e
com campanhas de racionalização de »
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consumo de água e energia e papel
quando lançou, no ano passado, a
campanha "Banco do Planeta". A in-
tenção é unificar as ações socioambíen-
tais, identificar oportunidades de negó-
cios vinculados à inclusão social e ao
respeito ambiental. Dentre as ativida-
des, criou produtos como o ecofinancia-
mento, em que todos os empréstimos
para aquisição de veículos, nas moda-
lidades leasing e crédito direto ao con-
sumidor, destinam parte dos resultados
para a Fundação SOS Mata Atlântica,
entidade dedicada ao meio ambiente no
Brasil. Os valores repassados são utili-
zados no plantio de árvores, de forma a
neutralizar a emissão de gases de efeito
estufa gerados pelos veículos comercia-
lizados. O mesmo acontece para cartões
de crédito Afinidade em que parte da
receita é repassada a instituições de-
dicadas a ações ambientais ou sociais.

Outra ação é o título de capitali-
zação Pé-Quente SOS Mata Atlân-
tica, que financia as atividades de um
viveiro no interior o Estado de São
Paulo, mantido pela entidade cujo
plantio será utilizado para neutralizar
as emissões dos gases de efeito estufa
gerados pelas atividades do Bradcsco.
O banco oferece ainda fundos de
investimento que levam em conta, na
composição da carteira, aspectos am-
bientais, sociais, éticos e de gover-
nança corporativa. O banco também
adota a política de verificar os pos-
síveis impactos sociais c ambientais
dos projetos que são apresentados pa-
ra financiamento. A mais recente
iniciativa é a Fundação Amazonas
Sustentável. Críada em 2007 em
parceria com o governo do Estado do
Amazonas, tem por objetivo preservar
17 milhões de hectares da floresta,
promovendo o aproveitamento susten-
tável de seus recursos pelas famílias
que vivem na região.

Pelo que pudemos constatar corn as
ações das empresas, a preocupação
ambiental deixou, definitivamente, de
ficar restrita a entidades alternativas,
ambientalistas, ativistas, hippies e a
alguns poucos governos.
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