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Programas de redução de gases do efeito estufa mobilizam funcionários e até rendem dinheiro 
extra para as empresas. 

 

 

 

Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com representantes da iniciativa 
privada, lançou o Programa Brasileiro de Inventário Corporativo de Gases do Efeito Estufa para 
aperfeiçoar a contabilidade das emissões por empresas, bem como medir mais precisamente a 
contribuição do setor para a redução de gases, como o dióxido de carbono (CO2), considerado 
um dos maiores vilões do aquecimento global. O programa vai adotar a metodologia do 
Protocolo GHG (veja mais detalhes no boxe ao lado), usada como referência para o mercado 
de carbono europeu, e o objetivo, segundo os gestores da ferramenta, é calcular e inventariar 
as emissões produzidas pelas companhias para subsidiar medidas de mitigação.  

Algumas organizações têm levado o assunto tão a sério que chegam a contemplar indicadores 
de eficiência energética na composição dos programas de remuneração variável e de 
participação nos resultados. A Votorantim Cimentos, por exemplo, realiza seu inventário de 
emissões de carbono desde 2001 e, segundo Patrícia Monteiro Montenegro, gerente de meio 
ambiente e co-processamento, terá um papel de coach no treinamento das empresas que 
pretendem aderir ao programa. "Na parceria que firmamos com a Fundação Getulio Vargas, 
vamos mostrar às organizações, além dos pontos críticos e as experiências que adquirimos, as 
auditorias para avaliar a qualidade e rastreabilidade dos dados", conta a gerente. 

Patrícia destaca que participar de um programa como o Protocolo GHG não é mostrar que a 
Votorantim é uma empresa "boazinha". Na realidade, ela sustenta que o trabalho feito para 
redução da emissão de gases é uma questão de sobrevivência do negócio. "O processo de 
produção de cimento é termo-intensivo, com 50% das emissões feitas pela descarbonatação 
do calcário, 40% pela queima de combustíveis fósseis utilizando coque de petróleo e 5% no 
transporte da matéria-prima para as fábricas", explica.  



A reciclagem é outro elemento importante no processo produtivo da empresa, que utiliza os 
pneus velhos como combustível para os fornos industriais, em substituição ao uso do coque de 
petróleo. Para dar base ao projeto, a Votorantim promoveu uma série de treinamentos e 
palestras com cerca de 100 colaboradores de todas as plantas industriais envolvidas, que se 
tornaram multiplicadores do conhecimento para os demais funcionários. A área de recursos 
humanos da companhia ficou responsável pela logística e desenvolvimento da metodologia de 
treinamento, enquanto o setor de meio ambiente, juntamente com instrutores da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) que também participam do projeto, ficaram a cargo do 
conteúdo.  

Outra companhia que utilizou a formação de multiplicadores foi a divisão de tintas da Basf. 
Juliana Justi, consultora interna de RH, explica que o principal objetivo do programa 
implementado é a mobilização dos funcionários quanto ao uso consciente da energia, 
preocupação que ganhou mais força a partir do "apagão" energético de 2001. "Esse trabalho 
também foi conseqüência das auditorias da ISO 14001 por que passamos em 2007", 
complementa.  

O treinamento dos cerca de 1,3 mil colaboradores da multinacional alemã foi dividido em duas 
etapas. A primeira, com duração de oito horas, teve o objetivo de formar multiplicadores e 
envolveu uma atividade externa com trilha ecológica para aperfeiçoar o entendimento sobre o 
efeito dos gases na atmosfera. Como material de apoio, o RH projetou para todos os 
treinandos o filme Uma verdade inconveniente, do ex-vice-presidente norte-americano Al 
Gore. A segunda etapa, já coordenada pelos multiplicadores, envolveu um treinamento com 
duração de duas a quatro horas no próprio ambiente de trabalho. 

Para Juliana, o aspecto mais importante do projeto desenvolvido pela Basf foi despertar nas 
pessoas a necessidade de levar os conceitos adquiridos na empresa para dentro de suas casas. 
"Ações simples como calibrar adequadamente os pneus para evitar maior consumo de 
combustível, reduzir o tempo de banho e apagar luzes de ambientes vazios são fundamentais 
para ajudar no desenvolvimento do planeta", completa a consultora. Ela destaca, entre as 
medidas adotadas, o uso do álcool combustível em substituição à gasolina no deslocamento 
dos colaboradores entre as fábricas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e 
Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. 

Para avaliar as emissões e estabelecer uma meta de redução de CO2, o programa envolveu, 
ainda, um levantamento da vida dos funcionários para a criação de uma base de dados com o 
objetivo de avaliar as emissões e estabelecer uma meta de redução de gás carbônico. Segundo 
Juliana, a idéia é estimular as pessoas a criar métricas individuais e checá-las periodicamente. 

Resultado certo 

Os efeitos dessas iniciativas são visíveis. Na primeira medição feita pela Basf em novembro de 
2007, as emissões chegaram à casa de 922 kg/mês. Já na segunda aferição, o lançamento de 
gases caiu para significativos 215 kg de CO2. Na Votorantim, em 15 anos de medições das 
emissões de gás carbônico, a empresa obteve uma redução de mais de 800 kg de CO2 líquido 
por tonelada de produtos cimentícios em 1990 para pouco mais de 500 kg em 2005.  

Na avaliação de Patrícia, por ser um tema atual, acaba despertando um interesse maior das 
pessoas em participar e dar sua contribuição para melhoria do planeta. "Hoje, os 
colaboradores da Votorantim têm um conhecimento muito grande sobre o assunto, que está 
presente no dia-a-dia de nossas fábricas, pois a eficiência energética é uma questão de 
sobrevivência do negócio", conta.  

 



Deborah Baré Hübner, pesquisadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação 
Getulio Vargas (GVces), ressalta que as ações de conscientização e educação devem envolver, 
também, na medida do possível, os fornecedores das empresas. "Para algumas?instituições, a 
maior parte das emissões de gases do efeito estufa não está?associada às suas atividades 
diretas, mas sim à de seus fornecedores. Assim, ao promover ações de conscientização junto a 
esse público, a organização torna-se propagadora de boas práticas e demonstra que está 
preocupada com seus impactos 'além dos seus muros'", explica Deborah. 

Apesar de o principal objetivo dos programas de redução de gases do efeito estufa ser a 
conscientização das pessoas para a preservação do planeta, algumas empresas têm incluído 
indicadores de desempenho que são computados nos planos de remuneração variável e de 
participação nos resultados. Na Votorantim, todos os executivos têm parte de sua 
remuneração variável atrelada a indicadores de eficiência energética. Já na Basf, os 
indicadores são de participação nos treinamentos e retenção do conhecimento, que resultam 
em bônus no Programa de Participação nos Resultados (PPR).  

Segundo Juliana, da Basf, a idéia não é cobrar dos funcionários o cumprimento da meta de 
redução, mas sim desenvolver uma competência individual de modo a incentivá-los a agir 
espontaneamente. Para ela, a competência de desenvolvimento sustentável é contemplada 
pelo sistema de gestão por competências da multinacional. "Não temos uma competência 
específica no mapa, mas ela está presente nos processos de decisão", explica. 

Deborah, da FGV, não vê empecilhos na adoção de estímulos financeiros para estabelecer 
metas de redução de emissões. Porém, ela adverte para a importância de informar e educar. 
"Pouco adianta os colaboradores reduzirem sua contribuição às emissões da empresa se seu 
comportamento?fora do trabalho não for modificado. As pessoas devem perceber que lidar 
com as mudanças climáticas requer um esforço coletivo que só terá o resultado esperado por 
meio da conscientização de cada?parte da sociedade", completa. 

Para saber mais  

O Programa Brasileiro Protocolo GHG terá duração de dois anos e tem cinco instituições 
responsáveis pela implementação da iniciativa no Brasil. Além do Centro de Estudos em 
Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces), são parceiros o Ministério do Meio 
Ambiente, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o 
World Resources Institute - Instituto Mundial de Pesquisas (WRI) e o World Business Council 
for Sustainable Development - Conselho Mundial Empresarial para o Desenvolvimento 
Sustentável (WBCSD). 

Durante esses dois anos, serão realizados treinamentos e workshops gratuitos para quem 
aderirem ao protocolo para a elaboração de inventários corporativos das emissões de gases do 
efeito estufa. O início dos cursos está previsto para este semestre. As organizações que 
aderiram como membros fundadores são: Editora Abril, Alcoa, Anglo American, Arcelor Mittal, 
Banco do Brasil, O Boticário, Bradesco, Camargo Correa, Copel, Ford, Nova-Petroquímica, 
Natura, Petrobras, Sadia, Suzano Papel e Celulose, TV Cultura, Votorantim e Wal-Mart. 

Tempo feio  

 Brasil não cumpre meta climática  

Segundo pesquisa da London School of Economics (LSE) em conjunto com as universidades de 
Oxford e Toronto, o Brasil cumpriu só parcialmente os objetivos de adoção de medidas para 
deter a mudança climática, traçados pela cúpula do G-8 em Heiligendamn, na Alemanha, no 
ano passado.  



O estudo mostra que o desmatamento da Amazônia anulou os resultados favoráveis obtidos 
pelo país na redução da emissão de gases do efeito estufa. Entre os países do G-5 que têm 
sido convidados para os últimos encontros anuais das sete maiores economias do mundo mais 
a Rússia (G-8), o Brasil manteve a mesma média "zero" da Índia e da África do Sul, em uma 
escala que varia de -1,0 a +1,0. De acordo com o estudo... 

... o México e a China tiveram os melhores resultados, com médias 0,33 e 0,66, 
respectivamente  

... entre os países do G-8 seis apresentaram resultados positivos: Alemanha, Japão, França, 
Canadá, Reino Unido e EUA  

... a Itália teve média zero e a Rússia ficou com conceito negativo de 0,40  

... a União Européia atingiu a melhor média, de +1,0 
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