




específico de pontos de coleta seletiva e recicla-
gem de embalagens longa-vida (caixas de leite,
sucos, molhos de tomate e outros alimentos) a
partir da internet. Em treze meses, registraram-
se 126 mil acessos, quase 10 mil acessos mensais.
"Os números nos surpreenderam e apontam que
existe necessidade de se obter esse tipo de infor-
mação", comenta Zuben. A partir do mapeamen-
to da cadeia de reciclagem no Brasil, com o site, a
empresa divide o conhecimento com todos os in-
teressados no assunto, uma forma de disseminar
o conceito da coleta seletiva e aumentar o volu-
me de material pós-consurno reciclado.

A inovação tecnológica também contribui para
mitigar impactos ambientais. O mais competitivo
produtor de etanol do mundo, o Brasil passa por
uma revolução na área petroquímica, com as em-
presas buscando produzir polímeros verdes. A
Braskem deu início, em abril, às obras da primeira
unidade industrial do mundo a usar etanol de cana-
de-açúcar para a produção de eteno e polietileno
de origem 100% renovável. Serão investidos 500
milhões de reais na unidade industrial no Polo de
Triunfo (RS). "Espera-se que os clientes paguem
de 20% a 30% a mais na média do que na resina tra-
dicional. Alguns clientes, como fabricantes de cos-
méticos, podem pagar até 50% a mais pelo produto
diferenciado", comenta o diretor de competitivida-
de e inovação, Antônio Queiroz. Uma grande van-
tagem da inovação é que cada quilo de polietileno
verde produzido captura e fixa até 2,5 quilos de dió-
xido de carbono na atmosfera, colaborando com a
redução do efeito estufa e do aquecimento global.

Outra gigante da área de energia e petroquímica
que atua para reduzir o impacto de sua produ-
ção é a Petrobras. O ano 2000 foi um divisor de
águas na estatal. Em 16 de julho daquele ano, 4
milhões de litros de óleo foram despejados em
rios do Paraná, por causa de ruptura na tubula-
ção de uma refinaria. O acidente ocorria pouco
mais de seis meses após um derramamento de
óleo na Baía de Guanabara. Os episódios fizeram
com que, a partir daí, a empresa reforçasse seus
investimentos em gestão ambiental e ampliasse
os recursos nos projetos ambientais.

Entre 2008 e 2012, a Petrobras pretende inves-
tir 500 milhões dê reais em iniciativas de seu pro-
grama ambiental no Brasil, cujo tema é água e cli-
ma, com atuação em três linhas: gestão de corpos
hídricos, preservação de espécies e fixação de car-
bono e emissões evitadas. Em 2008, foi realizada a
terceira seleção pública dos projetos, que contem-
plou 47 de quase mil propostas inscritas. "Apenas
esses projetos, que deverão ser assinados em agos-
to deste ano, receberão- 60 milhões de reais para

iniciativas a ser desenvolvidas até 2010", diz a ge-
rente de programas ambientais, Rosane Aguiar.

Todos os projetos têm seus indicadores ava-
liados e são monitorados freqüentemente pela
Petrobras para apurar se estão dentro das metas
estabelecidas. "Os indicadores ambientais foram
sistematizados cm 2008 e neste ano serão com-
pilados em um único banco de dados", diz a ge-
rente. A Petrobras também apoia ações de pre-
servação da biodiversidade marinha da costa
brasileira, que possui entre 10% e 20% das espé-
cies catalogadas no mundo, com iniciativas de
preservação ambiental de tartarugas marinhas,
peixe-boi e golfinhos, entre outros.

Apesar dos avanços, recentemente a estatal
viu-se envolvida em uma polêmica a respeito da
produção de diesel menos poluente. Resolução
de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambien-
te (Conama) estabelecia que, a partir de janeiro
de 2009, deveria ser fabricado diesel com teor de
50 ppm de enxofre, menos poluente que o atual.
Impasses entre a empresa, a indústria automobi-
lística e o poder público fizeram com que o Mi-
nistério Público tivesse de intervir para buscar
uma solução para a questão. Em outubro, foi assi-
nado acordo público fixando que, a partir deste
ano, as refinarias da estatal produzissem gradual-
mente diesel com menor teor de enxofre e que a
indústria automobilística comece a desenvolver
tecnologias que consumam et£c diesel e reduzam
a emissão de poluentes na atmosfera.

No varejo, a busca pela sustentabilidade tam-
bém vem crescendo. No fim de abril, o Wal-Mart
lançou, no bairro do Morumbi, em São Paulo, sua
segunda loja ecoeficiente no Brasil. A primeira
foi inaugurada em 2008, no Rio de Janeiro. Com
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iluminação especial no estacionamento, maior
aproveitamento da luz natural na loja, reúso de
água da chuva no sistema de irrigação, o hiper-
mercado deve consumir 25% menos energia e
40% menos água. "A inauguração do Wal-Mart
Morumbi reforça o compromisso da rede vare-
jista com a sustentabilidade e marca o início de
uma nova fase: a partir de agora, todos os novos
hipermercados construídos no Brasil serão
ecoeficientes", afirma Hector Nunez, presiden-
te do Wal-Mart Brasil. A rede varejista pretende
ainda cobrar dos fornecedores compromissos
com a sustentabilidade, Exemplo: não comprará
carne de produtores que desmatam florestas
para ampliar sua criação de gado.

Para uma empresa que atua no setor de bebidas,
a água é um bem extremamente precioso. No
Brasil, a Coca-Cola utiliza 2,1 litros de água para
cada litro de bebida produzido, incluindo o litro
que vai dentro da embalagem - um dos melho-
res índices da indústria no mundo e bem abaixo
dos 5,4 litros de água por litro de bebida apura-
dos há doze anos. Um esforço contínuo é o de
reutilizar a água em diversas etapas da linha de
produção. Boa parte das empresas que integram
o Sistema Coca-Cola utiliza sistema de captação
de água da chuva, que representa 2,3% da média
de consumo dessas fábricas.

Combater o aquecimento global é preocupa-
ção da Natura, que, em 2007, lançou seu progra-
ma de neutralização da emissão de gases que
causam o efeito estufa, cujo objetivo é reduzir
em 33% as emissões da fabricante de cosméticos
entre 2007 e 2011, em relação ao total verificado
em 2006. Em paralelo, a empresa lançou proje-
tos de reflorestamento e de uso de energia reno-
vável. Em 2008, a Natura atingiu sua meta inter-
na, eliminando 3% de suas emissões, alcançando
9% de redução desde 2007.

Grande financiador de projetos com amplo im-
pacto sobre a sociedade, o setor financeiro também
tem olhado com atenção os temas sustentáveis. Um
dos pioneiros nessa área é o Banco Real, que desde
2002 adota política de riscos socioambientais para
clientes empresariais. A instituição monitora licen-
ças ambientais, disposição de resíduos sólidos,
controle da poluição do ar e tratamento de efluen-
tes líquidos. Para o setor de construção civil, que
responde por 40% da formação bruta de capital do
País, o banco criou um programa que promove a
adoção de práticas que aumentem a eficiência eco-
nômica, reduzam o impacto ambiental e favore-
çam a qualidade de vida nas fases de projeto, cons-
trução e uso das edificações. O desafio agora é man-
ter essa política na estrutura resultante da fusão

com o espanhol Santander. Mas a permanência
de Fábio Barbosa no comando do grupo mostra
que as linhas gerais do compromisso com a sus-
tentabilidade devem ser mantidas.

O Itaú Unibanco é outro que busca consolidar
suas práticas na área. Em abril deste ano, a insti-
tuição recebeu o prêmio Emerging Markets Sus-
tainable Bank of the Year, reconhecimento conce-
dido à instituição financeira mais sustentável dos
mercados emergentes. Logo após a fusão dos dois
bancos, anunciada no ano passado, começou a se
desenhar um nova política de sustentabilidade,
formada com base nas experiências e compromis-
sos dos dois bancos e aprovada em abril de 2009.

Apesar dos avanços, a população ainda des-
confia das práticas de muitas empresas. Um
exemplo pode ser visto em pesquisa recente do
Datafolba encomendada pela ONG Amigos da
Terra. A sondagem revela que os clientes de ins-
tituições bancárias não acreditam que os bancos
desenvolvem medidas socioambientais realmen-
te efetivas. Segundo a pesquisa, 89%> dos clientes
entendem que bancos gastam mais com propa-
ganda do que nas ações propriamente ditas. •
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