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Diretor da Confederação das Indústrias Dinamarquesas afirma que a preocupação das 
companhias locais com o meio ambiente se deve à escassez do petróleo no país 
 
Escolhida para sediar a Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (COP 15), que acontece em 
dezembro na cidade de Copenhague, a 
Dinamarca há muito mostra 
preocupação com o tema. Sem recursos 
naturais suficientes para suprir sua 
demanda de energia, o país investiu em 
pesquisa de fontes alternativas e hoje é 
um dos líderes mundiais de exploração 
de recursos renováveis. O que antes 
era apenas uma necessidade de 
desenvolvimento se transformou aos 
poucos em consciência ambiental, 
analisa Finn Mortensen, diretor da 
Confederação Dinamarquesa de 
Indústrias e diretor-executivo do 
Climate Consortium, associação de 
empresas com o governo do país 
nórdico. Em entrevista exclusiva, 
concedida durante a Cúpula Mundial de 
Negócios e Mudanças Climáticas, 
realizada em Copenhagen de 20 a 23 
de maio, Mortensen fala sobre a relação 
das empresas dinamarquesas com a 
sustentabilidade e diz que a Dinamarca 
é um exemplo vivo de como obter 
crescimento com baixo consumo de 
energia. 
 
O GLOBO: Como a COP 15 influenciou o setor empresarial na Dinamarca?  
 
FINN MORTENSEN: O processo de negociações internacionais e o esforço do governo para 
sediar o evento acelerou a tomada de uma série de decisões relacionadas ao meio ambiente, 
tema que nos preocupa desde a primeira crise do petróleo, em 1973. Estimulamos cada vez 
mais a eficiência energética e a tomada de medidas socialmente responsáveis não só dentro 
das empresas como em seus fornecedores, nacionais ou internacionais. Para nós, é muito 
importante termos uma matriz energética limpa e sustentável.  
 
O GLOBO: Como o setor empresarial tem se preparado para a COP 15?  
 
MORTENSEN: Cinco organizações empresariais se reuniram para criar o Climate Consortium 
com o governo dinamarquês, em fevereiro de 2008. Entre elas, estão os setores mais 
intensivos em energia e responsáveis pela emissão de gases poluentes. Eles estão 
mobilizados para encontrar meios de diminuir seu impacto ambiental ao mesmo tempo em 
que geram crescimento. O consórcio também divulga soluções desenvolvidas na Dinamarca e 
tenta buscar modelos de produção sustentável de energia que possam servir de parâmetro 
internacional, além, é claro de atrair investimentos.  
 
O GLOBO: A Dinamarca hoje é um dos líderes de pesquisa e desenvolvimento de 
equipamentos utilizados na produção de energia renovável. Quando começou esta 
mobilização em prol de um modelo energético mais limpo? 



 
MORTENSEN: Atualmente, a Dinamarca é o país mais eficiente no uso de energia ao lado do 
Japão, mas este é um processo iniciado nos anos 1970, depois da primeira crise do petróleo. 
Até então éramos totalmente dependentes do petróleo, que importávamos do Oriente Médio, 
principalmente da Arábia Saudita. O aumento dos preços internacionais do óleo tornou a 
economia dinamarquesa insustentável. O governo, então, adotou uma política de sitck and 
carrot (porrete e cenoura, em tradução livre). Ou seja, altas taxas para o consumo de 
petróleo e derivados; e subsídios e incentivos para uso mais eficiente de energia. A compra 
de carros foi desestimulada ao mesmo tempo em que reformas em prédios e sistemas de 
calefação eram subsidiadas.  
 
O GLOBO: A matriz energética também mudou?  
 
MORTENSEN: Sim, os donos das poucas turbinas eólicas que existiam se beneficiaram, pois 
houve também concessão de subsídios para a produção de energia limpa. Essas decisões 
afetaram muito as grandes empresas poluidoras. Contamos com apoio de muitos setores, 
mas outros foram bastante resistentes. Foi uma batalha política que tivemos que enfrentar 
para chegarmos ao estado de hoje. Acredito e as indústrias em geral concordam que foram 
decisões acertadas, apesar de polêmicas à época. Houve muito incentivo para o uso eficiente 
da energia e para a diversificação das fontes. O que poucos sabem é que também somos 
fortes na produção de energia proveniente de biomassa e da luz solar. Nos últimos anos 
conseguimos crescer bastante sem que o consumo de energia apresentasse o mesmo ritmo. 
Ou seja, fazemos mais com praticamente o mesmo em termos de consumo energético.  
 
O GLOBO: Os dinamarqueses hoje são bastante preocupados com os efeitos da 
mudança climática. Como era nos anos 70 e 80, quando as medidas de economia 
foram tomadas? 
 
MORTENSEN: Não gostaram, pois houve muitas medidas impopulares. Atualmente, porém, a 
consciência ambiental tanto de consumidores quanto de empresários está entre as mais altas 
do mundo. A Dinamarca é um dos países que mais podem ser afetados pelo aquecimento 
global, com inundações de cidades, por exemplo.  
 
O GLOBO: As empresas recebem certificados que comprovem que possuem um 
comportamento ecologicamente correto?  
 
MORTENSEN: Não há uma certificação oficial, mas algumas voluntárias, que as próprias 
empresas requisitam para mostrar aos consumidores que se importam com o tema e que 
realmente fazem algo para evitar as mudanças climáticas. O setor de transporte, por 
exemplo, demanda certificados de governança e proteção ambiental de seus fornecedores.  
 
O GLOBO: Há demanda também para fornecedores externos?  
 
MORTENSEN: Sim, as empresas dinamarquesas preferem parceiros comerciais 
ambientalmente responsáveis, mas ainda não fazem fortes demandas em relação a isso. 
Ainda há companhias que não acreditam nas mudanças climáticas e, por isso, não fazem 
distinção entre seus fornecedores. Mas elas são cada vez menos numerosas.  
 
O GLOBO: Qual o papel do governo nesse processo de conscientização?  
 
MORTENSEN: O governo foi fundamental, mas não impôs nada aos empresários. O Estado 
produziu relatórios e assessorou as empresas para que aproveitassem melhor os recursos 
utilizados na produção. Poucas leis foram impostas. Fora isso, até por uma questão de custos, 
os empresários dinamarqueses perceberam a necessidade de ter uma fonte de energia mais 
estável, menos suscetível ao cenário internacional, e aproveitar melhor esses insumos. É 
preciso lembrar o papel dos grandes investidores, como fundos de pensão. Eles exigem que 
as empresas sejam as "mais limpas" possíveis para pôr seu dinheiro nelas. Se uma 
companhia estiver envolvida em grandes casos de poluição, dificilmente conseguirá recursos 
de grandes investidores dinamarqueses, por mais lucrativa que seja.  



 
O GLOBO: Qual o segredo do desenvolvimento da Dinamarca no setor de energia 
limpa?  
 
MORTENSEN: Não há um segredo, apenas necessidade. Nosso país não tem muitos recursos 
naturais. Mesmo o petróleo e gás natural que temos, hoje suficientes para o consumo interno, 
devem acabar em cerca de dez anos. A primeira crise do petróleo nos fez buscar alternativas, 
assim como aconteceu no Brasil. Descobrimos petróleo no Mar do Norte e passamos a 
consumir mais carvão nas termelétricas, mas ao mesmo tempo investimos muito em pesquisa 
para desenvolver novas tecnologias. Precisávamos e precisamos produzir mais com menos e 
buscar novas fontes, que sejam estáveis, seguras e limpas.  
 
O GLOBO: Qual o saldo desse esforço?  
 
MORTENSEN: Hoje o maior setor exportador da economia é ligado a bens relacionados ao 
mercado de energia limpa. Cerca de 20% do mercado mundial de turbinas eólicas pertencem 
a uma empresa dinamarquesa. Somente este setor faturou seis bilhões de euros por ano, 
então acredito que estamos no caminho certo, pois teremos muita expertise para passar à 
medida que o setor de energia limpa se desenvolva mundo afora. Somos a prova de que é 
possível crescer mantendo o consumo de energia praticamente estável.  
 
O GLOBO: O que você conhece da experiência brasileira em energia renovável?  
 
MORTENSEN: Sabemos que o Brasil é um dos líderes nesta área, pois desenvolveu muito 
bem seu programa de etanol e hidrelétricas. Porém não temos muitas informações sobre as 
demais áreas. Consideramos o país estratégico no debate sobre mudanças climáticas.  
 
O GLOBO: O que os empresários dinamarqueses esperam da COP 15, em dezembro?  
 
MORTENSEN: Esperamos que um acordo seja alcançado, pois o tema é de grande 
importância mundial. De nossa parte, fazemos todo o esforço para que a energia limpa seja 
cada vez mais empregada e com isso as mudanças climáticas sejam minimizadas. 
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