
á se vão 17 anos de um dos atos
mundiais de maior repercus-
são para um assunto até então
tratado com certa indiferença:

em junho de 1992 acontecia, no Rio de
Janeiro, a Eco-92, uma cúpula que reu-
niu os principais líderes políticos para
discutir um tema que começava a to-
mar conta de suas ocupadas mentes, a
ecologia, e a busca de meios para con-
ciliar o desenvolvimento sócio-econô-
mico com a conservação e proteção
dos ecossistemas da Terra.

Até então, para muitos, o assunto
não passava de conversa de "ecocha-
tos", que ficavam controlando desper-
dício de água ou a emissão de carbono

na atmosfera. E parece que essa "chati-
ce" toda fez efeito. Foi a partir desse pe-
ríodo que se tornou mais clara a idéia
de que meio ambiente é muito mais
do que cuidar de uma árvore; que para
pensar no futuro do planeta era preciso
pensar na sociedade, na educação e em
uma palavra que anos depois ganharia
notoriedade: a sustentabilidade.

Hoje, o respeito à natureza é mais do
que uma faixa para ser carregada em
passeatas. É uma bandeira que pode
render bons lucros para os mais dife-
rentes tipos de negócios. Sem falar que
uma marca "ecologicamente correta"
traz consigo mais respeito dos consu-
midores e, principalmente, agrega va-

lores: investidores aplicam em com-
panhias que produzam energia lim-
pa, reaproveitem a água da chuva, en-
tre outras possibilidades. Tudo indica
que as empresas poluentes sumirão
do mercado, porque além de gasta-
rem mais com mão-de-obra, energia
e insumos, perderão em credibilidade,
importante para imagem institucional
com os fornecedores e clientes.

Siga esse exemplo
Todas as más conseqüências geradas

pelo aquecimento global fazem as em-
presas investirem em tecnologias e pro-
dutos sustentáveis. E um bom exemplo
disso é a rede de fast-food McDonald's.
A companhia inaugurou, em novem-
bro de 2008, o primeiro restaurante da
América do Sul ecologicamente susten-
tável, inteiramente amparado nas dire-
trizes do US Green Building Council,



selo que certifica empresas que se-
guem com rigor tais diretrizes. Assim, o
restaurante, localizado em Bertioga, li-
toral sul de São Paulo, mostra experiên-
cias eficientes de uso racional de água e
de energia elétrica.

As vantagens ambientais dos "res-
taurantes verdes" são significativas.
Comparados a unidades similares, per-
mitem uma redução de 14% do consu-
mo de energia e de 50% em relação à
água potável. "Para reduzir o consumo
de energia, o empreendimento privile-
gia o aquecimento de água por luz so-
lar. Na redução do consumo de água,
o restaurante capta a água da chuva
para uso não-potável. E para minimi-
zar os efluentes, os equipamentos de
ar condicionado e de refrigeração são
dotados de um sistema que utiliza flui-
do refrigerante ecológico, que elimina
completamente o gás CFC que agride

Para orientar empresários dos
pequenos negócios de São Paulo, o
Sistema Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (SEBRAE-SP)
lançou o projeto Gestão Ambiental,
com o objetivo de formular um
conjunto de práticas administrativas
e operacionais que levam em conta a
saúde e a segurança das pessoas e a
proteção do meio ambiente.

O Sebrae oferece um relatório de
como desenvolver os planos de
mudança, "e com isso em mãos,
ele sabe quais são todas as suas
conformidades e inconformidades e
pode se programar para implementar
as mudanças necessárias", explica a
gestora do programa, Dorli Martins.
"Um trabalho nesse sentido é de
fundamental importância para o País
e para os pequenos negócios. Um
desafio que trará benefícios para toda
a sociedade brasileira", afirmou o
diretor administrativo e financeiro do
Sebrae-SP, Milton Dallari.

Para mais informações, o telefone
do Sebrae-SP é 0800 570-0800.

a camada de ozônio", conta o diretor de
desenvolvimento da rede McDonald's,
Dorival Oliveira.

Crédito sustentável
Sem dúvidas que o Brasil é um dos

países que mais investem em susten-
tabilidade. Diversas medidas foram
adotadas aqui para que as empresas
se adaptem e se tornem cada vez mais
ecológicas. Em abril deste ano, por
exemplo, foi firmado um dos principais
acordos para ratificar a disposição dos
grupos financeiros nacionais em in-
vestir no meio ambiente. A Federação
Brasileira dos Bancos (Febraban) e
o Ministério do Meio Ambiente as-
sinaram o Protocolo de Intenções
Socioambientais prevendo que as em-
presas e os empreendimentos brasilei-
ros que dependem de financiamento
bancário terão de comprovar que estão
empenhadas em desenvolver políticas
socioambientais. "Era impossível pen-
sar em uma companhia com quase 70
anos que não pensasse em sustentabi-
lidade". Essas são as palavras da supe-
rintendente de sustentabilidade do Itaú
Unibanco, Sônia Favaretto.

A empresa é uma das principais mar-
cas que investem e divulgam seus pro-
jetos que visam a melhoria da socieda-
de. "Sempre fomos preocupados com
essas questões, mas desde que foi cria-
do, em 1999, o Dow Jones Sustainability
World Index (DJSI) - indicador da per-
formance financeira das empresas lí-
deres mundiais em sustentabilidade -,
mostramos ainda mais para os brasilei-
ros que é possível unir economia e meio
ambiente, realizando nossas responsa-
bilidades ambientais com a sociedade
e desenvolvendo também um papel de
incentivar as pessoas a participarem da
vida ativa do planeta", conta Sônia.

Outro banco que se destaca pelos
investimentos ambientais é o Grupo
Santander Brasil. "Desde o ano 2000
mostramos, a partir do Banco Real, co-
mo é um 'Banco de Valor'. Ou seja, tra-
balhar os valores da sustentabilidade
desde funcionários e seus familiares e
clientes nas três frentes unidas: finan-
ceiro, social e ambiental", diz a superin-

Ligações
renováveis
Acaba de chegar ao Brasil o primeiro celu-
lar ecológico do mundo, com o certificado
CarbonFree®. É o MOTOTM W233 Eco. Uma
parceria das empresas Wal-Mart, Motorola e
Claro viabilizou a comercialização do produto
100% reciclável, produzido com plástico
reciclado de garrafas. O celular poderá ser
encontrado nas lojas Wal-Mart ou também
pelo site www.walmart.com.br, ao custo de
R$ 199. Para o vice-presidente de Produtos
Móveis da Motorola Brasil, Sérgio Buniac, "o
acordo propiciará a compensação de todo
carbono emitido na fabricação e distribuição
do celular, com investimentos em projetos de
preservação ambiental".

tendente de desenvolvimento susten-
tável da instituição, Linda Murasawa.

Está no DNÁ
As ações em sustentabilidade pas-

sam por diversos setores, como tam-
bém é o caso da Coca-Cola. A fórmu-
la da bebida continua secreta, mas
seus trabalhos realizados para o meio
ambiente são amplamente divulga-
dos. "A preocupação com a sustenta-
bilidade está no DNA da empresa e as
ações neste sentido são realizadas há
muito tempo. Hoje, a plataforma "Viva
Positivamente" reúne princípios, va-
lores e áreas de atuação para avançar-
mos de forma sustentável", conta o di-
retor de meio ambiente da Coca-Cola
Brasil, José Mauro de Moraes.

Fica claro como as empresas passa-
ram a tratar do assunto como se fosse
prioridade número um. O tema se es-
palha a cada dia, principalmente aos
consumidores, a parte final dessa ca-
deia. E se ao chegar nesse ponto os re-
sultados continuarem cada vez mais
positivos, não há valor financeiro que
pague o respiro aliviado de um mundo
melhor. "Nossos compromissos estão
ligados ao negócio da empresa, mas o
objetivo é ir além, por entender que as
transformações almejadas não passam
apenas pela atuação isolada da Coca-
Cola Brasil ou de qualquer outra em-
presa, mas sim dos esforços de toda a
sociedade, incluindo parceiros e con-
sumidores", finaliza Moraes. C@N
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