
Em virtude da importância da consciência
ecológica e das crescentes exigências do
mercado consumidor, as empresas cada vez mais
vêem a necessidade de obter certificação de
selos ambientais, de qualidade e de segurança
do produto ou do sistema de produção, visando
ao aumento da sua
competitividade
para manutenção
no mercado e
conquista de outros
mais exigentes.

A partir desses dados, serão calculadas as emissões
de cada produto. Em um segundo momento, serão
avaliadas as alternativas de redução das emissões.

O Selo Carbono no rótulo é uma decisão
importante. Mas não deve ser a única.
O consumidor pode demorar algum tempo para
perceber seu novo papel, uma vez que é um
modo de explicar por que um produto que poluiu

pouco é mais caro do
que outro.

São vários os selos,
governamentais ou privados, cada um com
protocolo próprio, objetivando determinado
nível ou segmento a ser atingido, como
o Selo Carbono (emissões de CO2 do produto).

O conceito do Selo Carbono é de informar
ao consumidor quanto um produto contribui
nas emissões de CO2. Essa contribuição
é referente às emissões liberadas na

atmosfera durante o seu processo de fabricação/
produção e na sua logística de transporte/
distribuição até o ponto de venda. Essa informação
(expressa em gramas de CO2} estará afixada na
embalagem do produto por meio de um selo.

Para chegar ao valor em gramas de CO2 que será
afixado no produto, algumas etapas de trabalho
devem ser seguidas. Na primeira, serão definidos
os produtos que receberão o selo. Depois, serão
realizadas auditorias para identificar as emissões de
CO2 relativas ao processo de produção e distribuição
do produto até o ponto de venda.

Porém, há motivos
para acreditar que
o Selo Carbono pode
se firmar no Brasil.

Segundo uma pesquisa do Ibope, os brasileiros
estão entre os cidadãos do mundo mais
sensibilizados com as causas do aquecimento
global. Mais de 60% dos entrevistados disseram
ter desejo de consumir de maneira responsável.
O carbono no rótulo pode ter o mesmo efeito do
selo Procel, que indica o consumo de energia dos
eletrodomésticos e, atualmente, virou um critério
na decisão de compra. Além disso, se essa
tendência consolidar-se no mundo, o Brasil será
um dos beneficiados. O país tem uma produção
de energia limpa - 75% vem de hidrelétricas -
e parte do transporte é realizada com veículos
a álcool ou biodiesel. Se a rotulagem
de carbono for
importante no
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comércio internacional, os produtos brasileiros
estarão em vantagem.

Mas como o selo carbono pode ser utilizado em
uma campanha promocional? A rede de postos
Ipiranga, por exemplo, faz propaganda de seu
cartão Carbono Zero. Ao abastecer o veículo em
algum posto da rede, o consumidor faz com que
a empresa plante árvores que neutralizam
o carbono emitido pelos motoristas
ao dirigir seu carro.

Os responsáveis pela idéia do cartão
de crédito Carbono Zero da rede de postos
Ipiranga também
utilizam uma
metodologia chamada
"conservadora" para
calcular o número
de árvores a ser
plantadas em troca
do CO2 emitido por
seus clientes.
Mas nem toda
a compensação,
no futuro, será feita
só pelo plantio de
árvores, afirmam.

futuro" e serão plantadas no Paraná. Apostando
na consciência do cliente, a rede negocia
a compra de mais 70 mil toneladas.

Outro exemplo está ligado diretamente
à empresa CO2 Soluções Ambientais, que efetuará
o plantio de árvores nativas, com diversidade
superior a 80 espécies, em projetos administrados
e monitorados em áreas de preservação
permanente na Mata Atlântica, que visam
à reconstituição de corredores ecológicos
e a preservação permanente de matas ciliares.

Segundo Maia, uma árvore compensa 137 litros
de combustível, na proporção árvore/tonelada
de carbono, a mesma usada pelas empresas
Iniciativa Verde e Max Ambienta l.

Segundo o Diretor de Marketing da rede Ipiranga,
a empresa já contabiliza 25 mil árvores (crédito
de 5 mil toneladas). Elas foram compradas antes
mesmo do plantio, em uma espécie de "mercado

As árvores serão plantadas em nome da empresa
contratante, não podendo
ser vendidas, doadas
ou ter seu carbono
comercializado para
qualquer outra entidade
ou indivíduo, senão por
meio da doação de seus
direitos de preservação
(representados pelos
certificados eletrônicos de
preservação ambiental},
como brindes a seus
clientes, parceiros, etc.
A CO Soluções Ambientais

disponibilizará o selo "CO2 Carbono Consciente"
em formato eletrônico, para aplicação no material de
marketing, papelaria e outros relacionados
à campanha de oferta do brinde ecológico.

Para a CO2 Soluções Ambientais,
o patrocínio de uma árvore nativa na Mata
Atlântica é um brinde memorável que distinguira
a empresa da concorrência. A veiculação desse
brinde ecológico incentivará a criatividade da



equipe de marketing, apresentando-se na forma de um bonito certificado,
eletrônico ou impresso, personalizado com o nome de seu cliente ou qualquer
outro modo que a imaginação permitir. O brinde é inteiramente personalizável
a uma marca, campanha, produto ou evento.

A importância do comércio de brindes ecológicos é tão grande que a vereadora
Luiza Cordeiro, da cidade de Guarulhos, São Paulo, tem organizado o evento Selo
Ambiental desde o seu início. O resultado do seu trabalho pôde ser visto
na edição do ano passado, com recorde de 45 projetos reconhecidos e laureados
nas seguintes categorias de Amigas do Meio Ambiente: Empresas, Escolas,
Associações, ONGs, Cidadão, Cidadã, Criança, Jovem e Coletivo. Foram muitas as homenagens às
pessoas de Guarulhos que dedicam parte de seu tempo para melhorar e preservar o espaço onde vivem.

O troféu entregue aos laureados e homenageados durante a cerimônia foi idealizado pela artista
plástica Consuelo Matroni e foi todo produzido com material reciclável (garrafas PET, latas de alumínio,
madeiras e outros vasilhames) por uma Cooperativa de Catadores de Bonsucesso. *
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