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As ações corporativas relacionadas diretamente ao meio ambiente ganham cada vez mais 
espaço nas multinacionais que atuam no Brasil e em companhias genuinamente nacionais. Os 
exemplos vêm de Siemens, General Electric (GE), Natura, Coca-Cola, AmBev, Volkswagen e 
Ford, que fundamentam seu crescimento atual e futuro no uso sustentável dos re-cursos 
naturais. 
 
A GE, líder em tecnologia para infraestrutura, equipamentos médicos e industriais, mídia e 
serviços financeiros, acaba de anunciar que ultrapassou a primeira meta estipulada no 
lançamento da plataforma ecomagination, um compromisso da empresa para enfrentar 
desafios como a necessidade de fontes de energia mais eficientes e limpas, emissões reduzidas 
e fontes abundantes de água A GE tem progredido em relação aos demais compromissos 
relacionados ao aumento da receita de produtos ecomagination, redução do consumo de água 
e inovações tecnológicas. 
 
Em2005, a GE firmou uma série de compromissos a serem cumpridos seqüencialmente nos 
anos 2008,2010e2012. O primeiro deles trata da redução operacional de 30% da intensidade 
dos gases causadores do efeito estufa (GHG, do inglês greenhouse gas) no ano de 2008. A 
companhia foi além da meta estabelecida e reduziu a intensidade dos GHG em 41% relação 
entre as emissões desses gases e o rendimento da companhia. A GE também reduziu suas 
emissões totais de GHG em 13% e melhorou sua eficiência energética em 37% desde 2005. A 
companhia está no caminho para atingir as metas operacionais de 2012 para essas áreas. 
 
"Liderar por meio de exemplos é a essência da iniciativa ecomagination", diz o vice-presidente 
e líder global da plataforma, Steve Fludder. "Quando assumimos uma série de compromissos 
ousados, logo no lançamento da iniciativa, acreditávamos que o empenho em reduzir nossas 
próprias emissões de gases do efeito estufa seria a melhor maneira de demonstrar essa 
liderança. Se sugerimos aos nossos clientes globais que utilizem as soluções da GE pa-ra 
reduzir suas emissões, devemos fazer exatamente o mesmo." 
 
Com o lançamento do relatório anual de ecomagination no ano passado, a GE também 
anunciou o aumento de seu portfólio, atingindo 80 produtos e serviços dessa plataforma; o 
crescimento na receita de produtos ecomagination em 21%, chegando a US$ 17 bilhões; e o 
aumento de 27% de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas 
limpas, totalizando US$ 1,4 bilhão. 
 
Cosméticos verdes 
 
A Natura, uma das empresas líderes na área de cosméticos do País, optou, como uma de suas 
estratégias de negócios, pela plataforma fundamentada no uso sustentável dos recursos 
naturais e na valorização das tradições culturais regionais e locais. Assim, o uso sustentável da 
biodiversidade constitui uma das principais plataformas de inovação da empresa. 
 
O diretor de Sustentabilidade da Natura, Marcos Vaz, conta que a empresa nasceu com esse 
nome, há quase 40 anos, porque sempre acreditou que os ingredientes da natureza continham 
as melhores soluções para os consumidores. Essa crença levou a empresa a fazer negócios 
com base em um modelo de gestão que promove o crescimento econômico e reconhece o 
impacto ambiental e social que causa. "Isto significa levar em conta, nas decisões cotidianas, 
estratégias e práticas que atendam às necessidades do negócio, ao ser humano e às 
comunidades, sem comprometer o meio ambiente e as necessidades das gerações futuras", 
afirma Marcos Vaz. 
 
O diretor explica que, em 1987, a Natura foi pioneira no uso de refíl de cosméticos no Brasil. 
"Em 2001, incorporamos em nosso processo de desenvolvimento de produtos acabados a 
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) para as embalagens e, quatro anos depois, em 2005, 
avançamos em nosso compromisso com a sustentabilidade ao substituir os insumos 
tradicionais de origem mineral (como derivados de petróleo) e animal por matérias-primas 



vegetais na formulação dos produtos", explica o diretor. De acordo com ele, os sabonetes têm 
massa 100% vegetal, à base de oleína de palma cultivada de forma sustentável. 
 
Atualmente, o principal desafio da Natura é reduzir as emissões de gases do efeito estufa nos 
próximos dois anos e neutralizar as emissões de gases de efeito estufa em todos os seus 
processos e atividades, abrangendo da extração dos recursos naturais à disposição dos 
produtos. 
 
As ações mais recentes da Natura na área de meio ambiente são o projeto Carbono Neutro, 
que deve reduzir em 33%, nos próximos cinco anos, as emissões de gases do efeito estufa da 
empresa. "Com o lançamento da linha infantil Naturé, levamos as crianças, de forma lúdica, a 
vivenciar as primeiras noções de uso consciente da água, além de reduzirmos o consumo de 
água (8,91%) e de energia (16,88%) nas operações industriais, por unidade faturada", diz 
Vaz. 
 
Vários são os processos e os sistemas de gestão específicos ligados à questão da 
biodiversidade e da sustentabilidade na Natura, entre eles a seleção de ativos candidatos a 
pesquisa, regulamentação para pesquisa desses ativos, desenvolvimento de produtos e testes, 
desenvolvimento de fornecedores de grande, médio e pequeno porte e identificação de 
comunidades fornecedoras, certificação ambiental e os processos ligados aos impactos 
socioambientais que a atividade produtiva acarreta nas comunidades fornecedoras, entre 
outros. 
 
"Antecipando-se à evolução da legislação brasileira sobre o tema da biodiversidade, fomos a 
primeira empresa brasileira a fechar acordos de remuneração sobre o conhecimento tradicional 
associado, realizando, inclusive, protocolo para obtenção de autorização de acesso perante o 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN)" conta Vaz. 
 
Consciência social 
 
A Natura acredita que, cada vez mais, a sociedade no mundo estará voltada para o uso 
equilibrado dos recursos naturais, maior justiça social e inclusão. 
 
"Nosso objetivo é assegurar negócios bem-sucedidos no longo prazo, com líderes conscientes e 
genuinamente interessados pelas questões ambientais e pelo desenvolvimento econômico e 
social", enfatiza o diretor da empresa. E acrescenta: "Somos conscientes de nosso papel nesta 
mudança e vamos contribuir de forma consistente para a transformação da sociedade em 
direção ao desenvolvimento sustentável, através da criação de um modelo de negócios que 
alie o crescimento econômico às necessidades sociais e ambientais." 
 
A Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Ford também investem em iniciativas relacionadas ao 
meio ambiente. Com o projeto "A Mata Atlântica é aqui Exposição itinerante do cidadão 
atuante", a Volkswagen Caminhões, juntamente com a Fundação SOS Mata Atlântica, 
disponibilizará um caminhão VW Constellation 13.180 adaptado com um palco para 
manifestações artísticas de temática socioambiental, tendas e sala de cinema O caminhão 
deverá percorrer 47 cidades das Regiões Sul e Sudeste durante um ano, com o objetivo de 
conscientizar, mobilizar e educar a população sobre a importância da preservação da Mata 
Atlântica. 
 
O projeto conta com educadores ambientais para a realização de atividades lúdicas, 
mobilizações, concursos, exposições e manifestações culturais. Para levar mais informações 
sobre a importância do respeito ao meio ambiente e sobre a influência dele na vida de cada 
uma ação estimulará a criação de novos agentes multiplicadores. Em cada cidade haverá 
cadastramento de pessoas interessadas em se tornar voluntários para a preservação da 
floresta que ainda resiste em pequenas áreas espalhadas pelo País. 
 
A Ford informa que a empresa segue uma política mundial da companhia. "Faz parte da 
política global de sustentabilidade da Ford otimizar as atividades industriais e incentivar a 
educação ambiental", esclarece o supervisor de qualidade ambiental da Ford Brasil, Edmir 



Mesz. Nos últimos anos, as práticas de preservação ambiental da Ford já apresentam 
resultados positivos significativos. Hoje é utilizado PET reciclado em 100% dos veículos 
produzidos localmente. Em média, de 5 a 7 quilos de PET reciclado estão presentes no 
assoalho, na forração dos tetos, em caixas de rodas e mantas de proteção acústic ano motor. 
 
A produção de veículos com maior conteúdo reciclável é feita com a preocupação constante de 
reduzir o consumo de energia e de água nas fábricas, aproveitando de forma mais consciente 
os recursos disponíveis no meio ambiente. Nos últimos oito anos a Ford diminuiu em 27% a 
utilização desses recursos em suas fábricas no Brasil. Em 2009, a ambiciosa meta de reduzir 
3% o consumo de água e energia elétrica em suas unidades produtivas está sendo mantida. 
 
Produção de bebidas 
 
Coca-Cola e AmBev têm em comum no tocante à área ambiental, o extremo cuidado com a 
água. O Sistema Coca-Cola Brasil tem como destaque, dentre as suas ações ligadas a 
sustentabilidade, o uso eficiente e racional da água. Hoje, o sistema Coca-Cola Brasil utiliza 
2,08 litros de água para cada litro de bebida produzido, incluindo o litro que vai dentro da 
embalagem, um dos melhores índices da indústria do mundo. 
 
Nos IG fabricantes de Coca-Cola no Brasil, além de Minute Maid Mais, Del Valle e Leão Júnior, 
o Programa Água Limpa trata, entre outras coisas, da qualidade da água que é devolvida à 
natureza pelos fabricantes. Atualmente, por exemplo, nove fabricantes e a sede da empresa 
no Rio de Janeiro utilizam o sistema de captação de água da chuva, inclusive como fonte bruta 
no processo industrial, o quer apresenta 2,3% da média de consumo destas fábricas, podendo 
chegar a 12% em algumas delas. Hoje, a capacidade de captação em todas as fábricas, 
incluindo a sede, é de 89 milhões de litros de água por ano. 
 
A AmBev também comemora os bons resultados obtidos com a redução do consumo de água 
nos últimos seis anos em todas suas fábricas. Com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), a 
companhia vem conseguindo ano a ano reduzir o impacto de sua atuação no meio ambiente, 
reaproveitando subprodutos e diminuindo o uso de recursos naturais. Em 2008, foram usados 
em média apenas 4,11 litros de água para cada litro de bebida produzido, contra 4,19 litros 
no ano anterior. Em 2002, o dado era ainda maior, sendo necessários em média 5,36 litros de 
água. Nos últimos seis anos, a companhia já reduziu 23% do consumo de água relativo à 
fabricação de seus produtos. 
 
"A gestão de recursos hídricos é uma prioridade para a AmBev. Os dados positivos são 
conseqüência de uma série de medidas em todas as unidades, tanto no Brasil como no 
exterior", explica Beatriz Oliveira, gerente corporativa de Meio Ambiente da AmBev. "A 
companhia promove treinamentos sobre o assunto para todos os funcionários, e as fábricas 
seguem os 'Mandamentos da Água', um documento que estabelece os padrões, ações e 
critérios para diminuição de consumo, eliminação de desperdício e aumento do 
reaproveitamento do recurso", completa. 
 
A redução de consumo no último ano corresponde a um volume de água não captado de 815 
milhões de litros de água, suficiente para abastecer por um mês uma cidade com uma 
população de 150 mil habitantes. A unidade de Brasília atingiu o surpreendente índice anual de 
3,18 litros de água para cada litro de cerveja, seguida pela fábrica de Curitiba, que alcançou a 
marca de 3,28 litros. 
 
Já as unidades da AmBev que produzem refrigerantes usaram em média 1,74 litro de água 
para cada litro produzido da bebida, sendo que o melhor resultado foi o da fábrica de Jundiaí, 
que registrou 1,65 litro. Durante o ano, o menor índice registrado foi em março, em Contagem 
(MG), quando a fábrica usou apenas 1,54 litro de água. A AmBev reaproveita, ainda, toda a 
água proveniente da produção em atividades como lavagem de tanques, garrafas e limpeza 
em geral. A água que enxágua as garrafas é aproveitada, por exemplo, para lavar os 
engradados. Na pasteurização, amesmaáguausadaparaele-varatemperaturadacervejaéusa-
dapararesfriá-la. "Esse circuito fechado reduz a necessidade de captação", explica a gerente. 



Fábricas verdes  outra ação importante é a construção de "fábricas verdes" no Sistema Coca-
Cola Brasil. As unidades da Leão Júnior (PR) e a unidade de refrigerantes dessas unidades 
utilizarão com a máxima eficiência recursos naturais como ventilação, luminosidade, terreno e 
água, resultando em prédios inteligentes e sustentáveis. Além disso, todos os caminhões que 
fazem parte da frota da Coca-Cola utilizam biodiesel. 
 
O Grupo Ypióca, produtor de aguardente, tem investimentos na área de sustentabilidade. A 
empresa investe em preservação no campo e no manejo (coleta seletiva de lixo, proteção da 
mata ciliar, tratamento dos afluentes), em suas unidades industriais do Ceará e do Rio Grande 
do Norte. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 5 jun. 2009, Responsabilidade Ambiental, p. 3-4. 


