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Uma pesquisa feita pela Unidade de Inteligência da Economist, o braço de pesquisas do The 
Economist Group, revela que a maioria das empresas (67%) adiará medidas mais rígidas 
relacionadas à política climática devido à recessão econômica, apostando apenas na eficiência 
energética para cortar custos. 

Entre as mais de 500 empresas pesquisadas, 73% têm planos de fazer da eficiência energética 
uma prioridade alta a moderada nos próximos dois anos, ressaltando a importância dos 
benefícios a curto prazo em um momento de crise econômica. 

Uma pequena parte dos entrevistados (27%) disse que investiria na criação de produtos com 
baixas emissões de carbono para melhorar as vendas nos próximos dois anos quando as 
empresas ainda devem enfrentar dificuldades econômicas. Um pouco mais da metade (54%) 
revelou que possui algum tipo de estratégia climática, a maioria focada em eficiência 
energética e atividades internas, não levando em conta o impacto das suas cadeias de 
fornecimento, parceiros ou clientes. 

Quase um quarto dos executivos (23%) disse que as empresas analisaram os impactos do 
ciclo de vida dos seus produtos e serviços, alegando que tal ponderação oferece resultados 
inesperados e novas oportunidades. Por exemplo, a Procter & Gamble descobriu que o 
aquecimento de água para os ciclos de lavagem era responsável por grande parte das 
emissões totais, levando ao desenvolvimento de um detergente para água fria. No geral, 40% 
dos pesquisados disseram que as empresas têm desenvolvido nos últimos dois anos novos 
produtos e serviços que ajudam a reduzir ou evitar danos ambientais. 

Dos entrevistados, 79% concordam que muitas empresas usam as mudanças climáticas 
meramente como marketing.  

A pesquisa também revelou que o setor bancário é um dos que mais provavelmente desviará 
as atenções das mudanças climáticas, sendo que 38% dos executivos alegaram que planejam 
reduzir o foco. 

Sobre os preços do carbono, o valor atual ainda é considerado muito baixo para influenciar o 
uso energético, devendo alcançar entre € 30 e € 50 para causar algum efeito. 

A pesquisa está no relatório “Contagem regressiva para Copenhague: Governos, Empresas e a 
batalha contra as mudanças climáticas”, que investiga o panorama regulatório atual nas 
principais regiões do mundo e as perspectivas de mudança no ambiente de mercado. Os 
principais patrocinadores são The Carbon Trust, KPMG, SAP e Shell.  

Para acessar o relatório na íntegra (em inglês), acesse: 
http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20090224161310/graphics.eiu.com/marketing/pdf/cop
enhagen/Sustainability_2009.pdf 
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