




me geração de riqueza promovida pela industrialização do planeta nos últimos 250 anos baseia-se em um mode
lo insustentável que está chegando ao fim. Um dos sinais mais fortes desse esgotamento, segundo ele, traduz-se no
aquecimento global: "A questão não é mais se essa bolha vai estourar. A questão é como e quando ela explodirá"

Nos últimos dois séculos e meio, as companhias aprenderam a empurrar para fora de seus muros muitos custos in
diretos de suas atividades. Nesse período, em que o planeta se industrializou de maneira avassaladora, boa parte das con
seqüências e dos problemas sociais e ambientais desse processo foram deixados para as sociedades, os governos ou olimpi
camente ignorados. A criação dos mercados de ações e a
necessidade de as companhias tornarem-se lucrativas e
competitivas, acima de tudo, apenas radicalizaram esse
movimento. Afinal, como os líderes empresariais pode-
riam ignorar a pressão dos acionistas quando eles podem
se desfazer das ações e, até certo ponto, dos próprios execu-
tivos de uma hora para outra? E como qualquer empresa
pode se manter competitiva se não seguir as outras? Essa
visão é que entrou em choque com as novas realidades.

A idéia de que estamos vivendo em uma gigan-
tesca bolha pode soar alarmista - e talvez seja -, mas o fato
é que um número crescente de empresas e especialistas
concordam que o ambiente de negócios, no mundo todo,
sofre uma profunda transformação. É o que afirma, por
exemplo, um relatório da consultoria Pricewaterhouse-
Coopers concebido para orientar empresas sobre o aque-
cimento global. "De qualquer forma que escolhamos olhar
- nova regulamentação, alterações físicas no planeta, opor-
tunidades estratégicas -, a mudança climática está afetan-

começar. É disso que tratam as próximas páginas desta
reportagem. Das conversas com executivos e especia
listas, leituras de livros e dezenas de relatórios, defini
mos seis temas fundamentais que as empresas e seu:
líderes devem entender para enfrentar os novos tempos

do a maneira como fazemos negócios", diz o documento.
Um número cada vez maior de líderes empresa-

riais acredita nessas transformações e está preocupa-
do. O problema para eles é saber o que fazer, por onde

passos iniciais sã(
compreender os riscos, as oportunidades e as pressões que se
formam no horizonte. Tome-se como exemplo o caso da Vale
Neste ano, pela primeira vez, as chuvas pararam as locomo
tivas da empresa entre a cidade de Parauapebas, no Pará, e o
porto de São Luís, no Maranhão. Esse trecho foi inaugurado
em 1985 e nunca havia tido problemas de alagamento. Mas
em maio deste ano, a empresa foi impedida de operar por
sete dias. Resultado: um atraso na entrega de cerca de 2,5
milhões de toneladas de minérios e peruas operacionais. A
Vale, como outras grandes companhias globais, já sabia que
algo assim poderia acontecer. Em 2005, havia criado um;
gerência de mudanças climáticas para lidar com problemas
como esse e passou a estudar detalhadamente o assunte

Do outro lado da moeda dos riscos estão as oportuni
dades, algo que ainda escapa à maioria das empresas, segun



do um trabalho desenvolvido pela consultoria Accenture.
Em 2008, a consultoria ouviu executivos de 133 empresas
em 29 países. Para 87%, as mudanças climáticas represen-
tam o maior desafio para os negócios nos próximos cinco
anos. Eles também afirmaram que devem se preparar para
as mudanças. No início deste ano, porém, a consultoria en-
trevistou mais de 10 mil consumidores em 22 países. Cerca
de 96% alegaram disposição de pagar mais por um produto
verde, comprovadamente sustentável, mas apenas 12% ha-
via feito isso nos 12 meses anteriores. O motivo da diferen-
ça entre intenção e ação? A falta de produtos sustentáveis.
"A maioria das grandes empresas não está explorando um
novo potencial de consumo, e isso é um risco no longo pra-
zo", diz Marcelo Gil, coordenador de estratégia da Accenture.

Algumas corporações, enquanto isso, já estão apro-
veitando amplamente a nova onda. Na General Electric, o
programa Ecomagination, que tem como foco criar produ-
tos energéticos limpos, faturou US$ 17 bilhões em 2008. Em
maio deste ano, o portfólio de produtos já havia chegado a
80, e a meta da GE é faturar US$ 25 bilhões em 2010. Jeffrey
Immelt, CEO da companhia, deixa claro que aposta em achar
um caminho para fora da bolha. "Quando a sociedade muda
de opinião, é melhor estar na vanguarda que na retaguarda,
e essa é uma questão sobre a qual a sociedade mudou de opi-
nião", diz Immelt. Na alemã Siemens, o faturamento com tec-
nologias ambientais ultrapassou os US$ 26 bilhões em 2008.
Para 2011, a expectativa é chegar a US$ 35 bilhões. No Brasil,
a Cosan, grande produtora de açúcar, descobriu que poderia
economizar e ganhar dinheiro com energia limpa. Além de
zerar os gastos com eletricidade usando o bagaço da cana, a
empresa passou a vender energia. Já faturou R$ 107 milhões.

Empresas ainda não convencidas nem dos riscos
nem das vantagens das mudanças verdes vão ter dificulda-
de de ignorar a pressão externa que está se formando. Como
mostram as pesquisas da Accenture, a postura dos consu-
midores está mudando. Mas ainda mais forte e imediata é a
pressão que está sendo exercida por governos e investidores.
Em um levantamento feito entre instituições financeiras li-
gadas ao Carbon Disclosure Project (CDP), uma iniciativa do
setor financeiro para ampliar a transparência das empresas
sobre suas políticas climáticas, 77% dos entrevistados dizem
considerar a política climática de uma companhia no mo-
mento de decidir onde investir ou emprestar recursos. O CDP
não é um grupo obscuro de investidores e bancos. Ele inclui
mais de 470 instituições financeiras que administram, jun-
tas, a astronômica soma de US$ 55 trilhões. Dele fazem par-
te, por exemplo, o Bradesco, o Banco do Brasil e o Santander.

Na esfera da pressão política, todos os olhos estão
voltados para Copenhague, na Dinamarca. Em dezembro,
representantes da maioria das nações do mundo vão se
reunir na cidade para discutir o que vai substituir o acordo

de Kyoto e estabelecer limites na emissão de CO2 na atmos-
fera. Os sinais iniciais são de que dificilmente se chegará a
grandes restrições, mas isso não deve evitar que a pressão
por regulamentação continue e que diferentes países criem
novas normas. Nos Estados Unidos, depois de prometer
bilhões de dólares em iniciativas verdes, o governo do pre-
sidente Barack Obama conseguiu aprovar na Câmara, em
junho, uma lei que obriga a redução das emissões do país em
17% até 2020 e propõe a criação de um mercado de carbono.
Na Europa, vários países têm políticas ainda mais duras.

A posição do Brasil nesse contexto é considerada pri-
vilegiada, porque a matriz energética do país é baseada em
energia hidrelétrica e há um grande uso de etanol. "Cerca
de 85% das emissões brasileiras têm como origem o desma-
tamento, as queimadas e a agricultura - e não as usinas de
energia elétrica e os veículos, como ocorre nos países desen-
volvidos", diz Marcus Frank, sócio da consultoria McKin-
sey e especialista em sustentabilidade. "Isso coloca o Brasil
em uma posição privilegiada." Mas não evita que o país
seja cada vez mais pressionado a conter não só as queima-
das como também a legislar sobre a emissão das empresas.

fases iniciais, quan-
io o processo de convencimento ainda está ocorrendo, as
empresas tendem a olhar para fora - para os riscos, as opor-
tunidades e as pressões -, na hora de agir de maneira mais
consistente elas têm de olhar para dentro. Nesse momento,
fica claro que é preciso ter liderança, capacidade de execu-
ção e colaboração. Um líder como o sueco Per Carstedt não
só conseguiu ampliar os negócios da família - de uma re-
venda de veículos para uma distribuidora de biocombustí-
veis - como também ajudou a criar a demanda pelo produto
em seu país. Colaborou o fato de ele ter vivido muitos anos
no Brasil, onde conheceu os carros flex, e ter, desde muito
cedo, acreditado que era preciso mudar a cara dos negócios.

Executar bem os planos de ação e buscar colabo-
radores também são passos fundamentais. A Natura,
uma das líderes do movimento sustentável entre empre-
sas nacionais, descobriu que por mais esforço que fizes-
se internamente não conseguiria diminuir seu impac-
to sem atuar na cadeia de valor inteira - sua operação
direta é responsável por apenas 13% de suas emissões.

Nas conversas com especialistas, empresários e con-
sultores, descobre-se que a única alternativa que parece estar
desaparecendo rapidamente é ignorar o desafio do aquecimen-
to global por completo. É o que diz John Elkington, colunista de
Época NEGÓCIOS e um dos maiores especialistas sobre o as-
sunto no mundo: "O tempo de negação, se não acabou, está aca-
bando. Aqueles que continuarem ignorando correm um grande
risco de serem afetados sem entender o que está acontecendo".
Não é simples, mas ainda há tempo para escapar da bolha.



MAGINE UM ALAGAMENTO COM 76 CENTÍMETROS. É ÁGUA
suficiente para encobrir as pernas até as coxas. Entre 4 e 11 de maio passado,
um pequeno trecho de um quilômetro - de um total de 800 - da Estrada de

Ferro Carajás submergiu sob essa profundidade. A enchente, na altura do muni-
cípio de Marabá, no Pará, veio com uma chuvarada inclemente que castigou as
Regiões Norte e Nordeste como não se via há décadas. Para a ferrovia em si, era
um fato inédito. Desde fevereiro de 1985, quando o então presidente João Figuei-
redo descerrou a fita de inauguração, chuva nenhuma jamais deteve o vai-e-vem
das locomotivas sobre os trilhos que ligam a cidade de Parauapebas, no Pará, e o
porto de São Luís, no Maranhão. Para
a Vale, dona da ferrovia, o incidente
representou transtornos e prejuízos
operacionais. Naqueles sete dias, cerca
de 2,5 milhões de toneladas de miné-
rios extraídos da mina de Carajás, uma

. das maiores da empresa no mundo,
não chegaram aos navios com destino
ao mercado externo. Teria sido bem
mais, não fosse uma operação arqui-
tetada pela Vale que mobilizou cerca
de 500 funcionários e usou 56 mil
sacos de areia para isolar os trilhos.

Em um cenário de mudanças cli-
máticas, chuvas e enchentes deixam
de ser eventuais inconvenientes para
se transformar em riscos aos negó-
cios. "Uma das grandes preocupações
dos presidentes de empresas hoje
é quantificar de forma clara como o
clima pode afetar sua companhia",
diz o consultor de sustentabilidade
Ernesto Cavasin, sócio da Pricewa-
terhouseCoopers (PwC). "A primeira
coisa que querem entender é quais

são os riscos: se a minha empresa
montar um porto hoje, quais são as
garantias de que esse investimento
vai dar retorno daqui a dez anos? A
maioria se deu conta de que não tinha
resposta para essa e outras questões."

Quem primeiro se interessou em
entender o assunto foram as segura-
doras, porque sentiram o impacto no
caixa. Do final dos anos 70 para cá,
o pagamento de apólices por causa

de desastres naturais multiplicou-se
por 15. Apenas no ano passado, foram
registradas 137 catástrofes naturais,
com 235 mil vítimas e um custo de
US$ 44,7 bilhões às seguradoras.
O setor projeta que os gastos po-
dem chegar a US$ 100 bilhões em
2010. "A partir de 2005, ficou nítido
que alguma coisa estava mudando,
porque os modelos que usávamos
para calcular riscos começaram a
dar resultados cada vez mais impre-
cisos", diz Max Thiermann, presi-
dente da Allianz Seguros do Brasil.

As seguradoras foram as primei-
ras empresas que se organizaram
para projetar possíveis efeitos das
mudanças climáticas. Em 2006, a
Allianz começou a publicar relató-
rios sobre o tema em parceria com o
WWF, ONG dedicada à proteção do
meio ambiente, e adotou programas
internos para reduzir emissões. No
ano seguinte, criou o Centro de Com-
petência de Mudanças Climáticas,
divisão com 20 funcionários de seis
países, incluindo o Brasil, para pen-
sar novos produtos que incentivem a
redução das emissões entre os clientes.

A preocupação com possíveis per-
das - como as provocadas pelas chu-
vas no Norte - também foi decisiva
para que a Vale assumisse uma nova
postura. "O tema do clima apareceu



em 2005 durante um processo de aná-
lise de riscos da companhia", diz Kat-
suo Homma, coordenador-executivo
de Meio Ambiente e Sustentabilidade
da Vale. "Percebemos que tínhamos
muitas perguntas e nenhuma clareza
de quais eram as ameaças. Estamos
quantificando isso agora." Maior mine-
radora do Brasil e segunda do mundo,
a Vale extrai receitas (foram US$ 38,5
bilhões no ano passado) de minérios
como ferro, níquel, bauxita e carvão em
minas espalhadas por 33 países. Por
isso, as perguntas sobre os riscos do
clima para a Vale dão a volta ao mundo.

Um dos muitos exemplos é a ilha
de Sulawesi, na Indonésia, rica em
níquel de alta qualidade. O que acon-
teceria se o mar paradisíaco em torno
da ilha subisse, comprometendo o
porto local? É preciso considerar tam-
bém os incêndios. E se as florestas no
entorno da mina de Voisey's Bay, no
Canadá, entrarem em combustão? Na
América do Norte, a ocorrência de in-
cêndios entre 1987 e 2003 se multipli-
cou por sete em relação a 1970 e 1986.

Hoje a Vale dedica-se a encontrar
respostas. Criou uma gerência de
mudanças climáticas e passou a fi-
nanciar estudos. Com o Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
já foram dois. O primeiro traçou
cenários sobre possíveis alterações
no clima da Amazônia. No segundo
semestre, a Vale recebe, também do
Inpe, uma avaliação sobre os impac-
tos econômicos dessas mudanças.

Nem a Vale nem a comunidade
científica podem afirmar com certeza
que as recentes chuvas no Norte sejam
resultado das mudanças climáticas.
Mas isso pouco importa diante do ce-
nário de longo prazo. "Não podemos
relacionar cientificamente as chuvas
recentes com o aquecimento global,
mas podemos afirmar que as mu-
danças climáticas estão ocorrendo e
que são acompanhadas por eventos
extremos como esse", diz José Antô-
nio Marengo, pesquisador do Inpe.

Marengo coordenou o primeiro
trabalho de cenários encomendado
pela Vale. Os resultados não foram
animadores. Em todos os modelos
utilizados, o clima na região altera-se
de forma drástica a partir de 2040,
sempre com redução das chuvas e au-
mento da temperatura, o que, em caso

extremo, pode levar à desertificação da
região. Como o aquecimento global é
um fenômeno novo para a humanida-
de, nem os especialistas podem garan-
tir que as mudanças não ocorreram
antes dos prazos previstos ou de for-
ma mais severa. Certeza mesmo é que
elas virão, acompanhadas de riscos.

SE VOCÊ JÁ TOMOU GARAPA ALGUMA VEZ, VAI ENTENDER DO QUE SE
trata o processo a seguir. Até meados dos anos 80, as usinas brasileiras
de açúcar e álcool tinham um tremendo problema: para onde mandar o

bagaço. Nas barraquinhas de feira, ele vai para o lixo. Nas usinas, ficava joga-
do em áreas abertas, em pilhas que chegavam à altura de um prédio de quatro
andares. Além de alterar as propriedades do solo, os montes ocupavam espa-
ço que poderia ser usado para o plantio. Em meados dos anos 90, as usinas en-
contraram uma utilidade para esses restos. Passaram a queimar o bagaço em
caldeiras de alta potência que geram energia elétrica: o lixo virou megawatt.

O grupo Cosan, gigante do setor sucroalcooleiro, é a companhia brasileira que
mais investiu nesse processo. A em-
presa hoje não gasta um tostão com
eletricidade e é líder na venda de ener-
gia de biomassa nos leilões do governo
- já acumula um histórico de R$ 107
milhões em transações. "Para o nosso
setor, as mudanças do clima represen-
tam grandes oportunidades de novos
negócios", afirma Pedro Mizutani,
vice-presidente da Cosan. As chances
de novos negócios não ficam restritas
à venda de energia. Desde 2005, a em-
presa tem projetos no mercado de cré-

ditos de carbono por fazer parte de um
tipo de negócio menos poluente: ven-
deu, até 2007, mais de 39 mil créditos
de carbono por meio de projetos de Me-
canismos de Desenvolvimento Limpo,
chancelados pela ONU. Isso representa
um total de 244 mil euros - a previsão
é chegar a 13 milhões de euros até 2012.

O caso da Cosan ilustra duas das
formas como as empresas podem
combater o aquecimento global e, ao
mesmo tempo, se beneficiar: fazer



economia e gerar novas receitas. No
setor sucroalcooleiro, a Cosan não está
sozinha. Atualmente, 100% das usi-
nas brasileiras são movidas a bagaço
e várias também vendem energia. A
utilização de biomassa combate as
mudanças climáticas porque elimi-
na o uso dos combustíveis fósseis.

Encontrar - ou mesmo criar - um
negócio completamente novo é outro
caminho para abrir grandes oportuni-
dades. A gigante alemã Siemens está
passando por uma reformulação inter-
na e decidiu colocar menos dinheiro em
áreas tradicionais - e lucrativas - para
liderar em segmentos novos, como o
de energia eólica. A empresa informa
ter faturado US$ 26 bilhões com suas
iniciativas verdes, no ano passado, e es-
tima que essa soma vai saltar para US$
35 bilhões até 2011. A subsidiária bra-
sileira deve começar a produzir, ainda
neste ano, peças internas de turbinas. A
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decisão faz parte dos planos da compa-
nhia de participar do primeiro leilão de
energia eólica no país, marcado para o
final deste ano. "Estamos montando um
quebra-cabeça para encontrar os par-
ceiros adequados", diz Alan Rodriguez,
diretor de Energias Renováveis. Uma
equipe de quatro pessoas está tocando
a nova área. Por enquanto, a Siemens
não fala em investimentos, mas deixa

claro que a iniciativa faz parte de um re-
posicionamento global da companhia.

Apostar na sustentabilidade pode
ajudar também a encontrar investi-
dores. No setor financeiro, está cres-
cendo o número de fundos focados
exclusivamente em negócios sustentá-
veis. Segundo o International Finance
Corporation (IFC), braço do Banco
Mundial, o patrimônio desses fundos
aumentou 400% entre 2003 e 2008.

Uma pesquisa da Pricewaterhou-
seCoopers com CEOs realizada em
2008 afirma que um terço daqueles
que investiram no combate às mu-
danças climáticas já obteve retorno
financeiro. Outros 50% disseram es-
perar retornos no curto prazo. Como
diz o americano Peter Senge, profes-
sor do MIT, "para as organizações
capazes de enxergar oportunidades
nesse universo em transformação, o
futuro parece cheio de promessas".



UANDO SE PENSA NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, A PRIMEIRA
imagem que vem à cabeça são fileiras de jovens com calça jeans, car-
tazes de protestos e o logo de alguma ONG estampado numa cami-

seta vermelha. Em resumo: muito barulho e pouco resultado. Essa visão não
chega a ser ultrapassada, porque as ONGs se mantêm ativas em sua militân-
cia. Mas é incompleta. Hoje a preocupação com o aquecimento global disse-
mina-se por diferentes segmentos e gera mudanças práticas. Uma das formas
mais enfáticas de pressão contra a emissão de gases de efeito estufa emerge
do próprio mercado - o que inclui clientes, consumidores e até instituições
financeiras -, muitas vezes in-
citados ou apoiados por ONGs.

Um baque recente sofrido pela pe-
cuária brasileira é exemplo dessa nova
realidade. No início de junho, a ONG
Greenpeace divulgou um relatório in-
titulado A Farra do Boi na Amazônia. O
levantamento apresentava uma lista
de empresas que tinham entre seus
fornecedores pecuaristas acusados de
desmatamento. A entidade alertava
que eles eram responsáveis por agra-
var as mudanças climáticas. Cerca de
80% das emissões de gases de efeito
estufa do Brasil têm origem em quei-
madas e desmatamentos. O relatório
foi divulgado em diferentes veículos
de comunicação e postado na página
do Greenpeace na internet. Aparece-
ram na lista de "colaboradores do des-
matamento" os maiores frigoríficos do
país (JBS, Marfrige Bertin), as maiores
redes de supermercado (Wal-Mart e
Carrefour), que compram a carne pro-
cessada, e marcas conceituadas (Nike,
Adidas e Gucci), que utilizam o couro.
A resposta inicial de frigoríficos e do
setor foi atacar o documento, mas o que
se seguiram foram reações enérgicas.

O Ministério Público Federal do
Pará passou a investigar fazendas e
frigoríficos na região e recomendou
a mais de 70 empresas que suspen-
dessem as compras. Dias depois, as
redes Pão de Açúcar, Carrefour e
Wal-Mart assinaram uma nota con-
junta anunciando um boicote à car-
ne do Pará. Antes de o mês terminar,
os frigoríficos já tinham percebido
que brigar contra o mercado não era
a melhor opção e anunciavam a sus-
pensão de compras de gado da região.

Investidores e bancos também es-
tão se tornando uma fonte de pressão

crescente. De acordo com o Carbon
Disclosure Project (CDP), uma inicia-
tiva do setor financeiro que trabalha
para ampliar a transparência das em-
presas sobre suas políticas de mudan-
ças climáticas, um grande número de
investidores membros da entidade
(77%) revela levar em consideração
o meio ambiente na hora de avaliar
uma empresa. Até os bancos priva-
dos brasileiros aderiram à idéia. Em
abril, o Ministério do Meio Ambiente
e a Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) assinaram um protocolo
de intenções em que instituições fi-
nanceiras privadas se comprometem
a apoiar e incentivar boas práticas so-
cioambientais. Nove grandes bancos
privados, como o grupo Santander,
Itaú e Bradesco, aderiram individual-
mente ao protocolo. "Não queremos
negar o empréstimo", diz Mário Sér-
gio Vasconcelos, diretor de Relações
Institucionais da Febraban. "Quere-
mos mostrar que somos correspon-
sáveis pelo desenvolvimento social
e a preservação do meio ambiente."

Pesquisas recentes indicam que
o mesmo comportamento tende a ser
adotado por parte dos consumidores
brasileiros. De acordo com um estu-
do da consultoria global Accenture,
muitos deles pagariam até 15% mais
por produtos limpos. "Quando vimos
o resultado, achamos que havia algo
errado", afirma o consultor Marcelo
Gil. "Intuitivamente, achamos que
brasileiros preferem pagar menos por



qualquer coisa." Ao rever a pesquisa,
a consultoria constatou que ela ha-
via flagrado uma relação direta entre
consciência ambiental e juventude.
Segundo Gil, nos últimos cinco anos,
20 milhões de novos consumidores
jovens, a maioria vinda da classe C,
ascendeu na pirâmide social e injeta
R$ 20 bilhões por mês no mercado.
"Eles têm mais escolaridade e acesso
à informação que os pais e, diferente-
mente da classe média alta tradicional,
não estão apegados a uma marca ou a

hábitos arraigados de compras", diz
Gil. "As empresas que não se enganem:
essa juventude vai forçar a mudan-
ça no padrão de consumo do país."

Atualmente, a pressão mais forte,
porém, vem do Estado. Novas leis em
diferentes países começam a cobrar
das empresas relatórios de emissões e
políticas para o corte dessas emissões.
Os mais avançados nesse processo são
os europeus, porque têm metas de cor-
tes a cumprir. Até o ano passado, em-
presas com emissões acima de volu-

mes predefinidos pagavam uma multa
de 40 euros para cada tonelada de gás
carbônico extra gerado. Até 2015, es-
sas multas podem chegar a 100 euros.

Como muitas empresas inter-
nacionais têm a matriz em países da
União Européia, a pressão no Velho
Mundo se alastra num efeito dominó.
Em maio passado, a subsidiária bra-
sileira da DHL, do setor de logística,
solicitou à matriz na Alemanha autori-
zação para comprar 70 novos veículos.
O pedido cumpriu todos os requisitos
de praxe e o pessoal local aguardava
apenas a autorização formal - dada
como certa. Mas em vez da liberação,
o que recebeu foi uma exigência com-
plementar inusitada: incluir no pedi-
do a projeção de quantas toneladas de
gases de efeito estufa os novos veícu-
los liberariam ao mês. Caso contrário,
não poderiam aprovar o pedido. A
operação local ainda nem sabia, mas a
matriz estava prestes a ampliar o Go-
Green, programa interno lançado em
abril de 2008 e que pretende reduzir
as emissões do grupo em 10% até 2012.
Na nova fase, iniciada em julho deste
ano, operações em 50 países - entre
elas, a brasileira - passaram a declarar
mensalmente suas emissões com ener-
gia, o que inclui combustíveis. "Con-
fesso que fomos surpreendidos pelo
pedido", diz o dinamarquês Joakim
Thrane, presidente da DHL no Brasil.

Especialistas acreditam que é só
uma questão de tempo para que novas
legislações contra emissões se alastrem
pelo mundo. "As leis são rígidas na Eu-
ropa, mas, observando o que ocorre em
nível global, é possível notar que estão
se tornando mais rigorosas até mesmo
nos países que não aderiram ao Pro-
tocolo de Kyoto", diz Roberta Danelon
Leonhardt, advogada especializada
em direito ambiental do escritório
Machado, Meyer. O exemplo mais
evidente são os Estados Unidos. O go-
verno americano está tentando passar
no Congresso uma lei que reduza as
emissões do país em 17% até 2020,



e colocou os investimentos públicos
verdes no topo da agenda política.

Até países emergentes, que não são
obrigados a reduzir emissões, estão
adotando políticas mais restritivas. O
Brasil está nessa lista. Em abril último, o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Iba-
ma) publicou uma instrução normativa
que causou grande alvoroço. Pela nova
regra, usinas térmicas movidas a óleo

combustível e a carvão ficam obrigadas
a neutralizar suas emissões. Os inves-
tidores reagiram e argumentam que a
medida vai elevar de tal maneira o custo
dos projetos que tende a inviabilizar a
construção de novas térmicas. Mas mu-
danças como essa devem ganhar força.

"A pressão contra práticas que
causam o aquecimento global só ten-
de a aumentar - e as empresas já estão
se dando conta", diz a advogada Ro-

berta Leonhardt. "Quando comecei
a atuar no direito ambiental, há dez
anos, poucas se preocupavam com o
tema. Hoje, a busca por informações
é impressionante." Segundo Roberta,
a intenção é se antecipar a qualquer
problema, proteger a marca e a cre-
dibilidade do negócio, evitando sur-
presas desagradáveis. Até o escritório
onde ela trabalha entrou na onda e vai
se tornar carbono zero neste ano.

SUÉCIA PARECIA UM DESTINO IMPROVÁVEL PARA AS EXPORTAÇÕES
de etanol brasileiro. E seria, não fosse por Per Carstedt, um sueco que
morou no Brasil nos anos 80 e descobriu no país os carros movidos a ál-

cool. Ele conta que depois de participar da Rio 92, a conferência da ONU para dis-
cutir meio ambiente e desenvolvimento, começou a pensar em maneiras de ajudar
a combater os problemas climáticos dentro do próprio negócio - sua família tinha
uma grande concessionária de veículos Ford na Suécia. Sua decisão foi importar,
em 1995, carros flex, algo bem complicado na época. O primeiro problema é que, na
Suécia, achava-se que os veículos não iriam funcionar por causa do clima frio. Ou-
tra barreira era que não existiam postos
de combustíveis que vendessem álcool.

A primeira solução foi encontrar
um pequeno programa na Ford ameri-
cana dedicado ao assunto para ajudar
no aperfeiçoamento de motores. Isso
permitiu a importação dos três primei-
ros Ford Taurus. A esperança de Cars-
tedt era que, ao provar que os veículos
funcionavam, governo e consumidores
iriam fazer o resto. "Mas eu estava erra-
do", recorda ele. Apesar disso, Carstedt
não desistiu e acabou ajudando a criar
um mercado completamente novo no

país. Ele juntou-se à Fundação Sueca
para o Desenvolvimento do Etanol e
passou quatro anos viajando a diferen-
tes cidades, tentando convencer donos
de concessionárias, postos de gasolina
e governos locais a apostarem na idéia.
"Demoramos dez anos para chegar
aos 100 primeiros postos com bombas
de etanol. Hoje, acrescentamos 100
postos por trimestre", diz ele. Nesse
processo, o empresário também trans-
formou o próprio negócio e reuniu
investidores para adquirir e ampliar

a principal importadora de etanol do
país, a Sekab, que entre 2003 e 2007
saltou de 40 para 140 funcionários.

A empresa fatura atualmente em
torno de US$ 260 milhões, é líder no
fornecimento europeu de combustíveis
renováveis e tem, desde 2004, uma
planta piloto de produção de etanol de
celulose - outras duas devem ser inau-
guradas até 2014.O conjunto de ações
impulsionou uma revolução tão pro-
funda que hoje 45% dos postos de gaso-
lina da Suécia têm biocombustível em
suas bombas - boa parte importada do
Brasil. E não para por aí: 25% dos car-
ros vendidos no país são movidos a ál-
cool. Agora, o incansável Carstedt está
empenhado na construção de fábricas
na África. "Você tem de fazer uma es-
colha: ser parte do problema ou da so-
lução", disse ele a Época NEGÓCIOS.

Carstedt é um exemplo de como a
liderança é central para transformar o
ambiente de negócios e ajudar a com-
bater o aquecimento global. Na visão
de Alexandre Fialho, diretor de Estra-
tégia do Hay Group no Brasil, o tipo de
liderança exercida por ele encaixa-se
no que chama de inspiradora, e é rara.
"O líder inspirador leva para o cerne
da empresa a convicção de enxergar o
mundo de uma nova forma, colocando
a questão sustentável no centro do ne-
gócio", diz Fialho. Ele dá como exem-
plos inspiradores brasileiros nomes
como Pedro Passos, da Natura, ou Fá-
bio Barbosa, do grupo Santander. Na



prática, a função dessa figura dentro
da corporação é reforçar diariamente
a importância do tema na empresa de
forma transversal - mesmo que o con-
ceito já esteja bastante difundido. Bar-
bosa, por exemplo, mantém até hoje o
hábito de escrever cartas ou aparecer
em vídeos internos na intranet do ban-
co para frisar suas crenças e valores aos
funcionários. "A importância da voz de
um presidente, tanto interna quanto

externamente, não deve ser subesti-
mada", diz um guia para CEOs sobre a
questão climática, escrito pela consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PwC).

Também na esfera internacional,
Jeff Immelt representa um dos grandes
ícones de liderança corporativa para a
sustentabilidade. Ele diz que quando
assumiu o posto de CEO da General
Electric, em 2001, concluiu que sua
função era fazer a empresa "ingressar



em um novo conjunto de circunstân-
cias e em um mundo novo". Em seu
primeiro relatório sobre o assunto, em
2002, ele identificou dois mercados
importantes para os países desenvol-
vidos: o médico e o ambiental. Ele tam-
bém conclui que as empresas deveriam
ser mais conscientes sobre questões
sociais e ambientais e, em 2005, lan-
çou a Ecomagination, bandeira sob
a qual reuniu iniciativas limpas e in-
vestiu na economia verde. A empresa
não só virou sinônimo de sucesso na
área como também abriu uma divisão
que hoje fatura US$ 17 bilhões por ano.

Para Fialho, do Hay Group, quan-
do o assunto é mudança climática a
maior parte dos líderes atuais não faz
parte da lista de talentos inspiradores,
como Immelt ou Carstedt. A maioria
aspira a mudanças. "A diferença entre
os dois modelos de liderança é que, no
negócio em que a inspiração está no
centro, os resultados ambientais não
são apenas marginais." Fialho admite,
porém, que não é produtivo olhar para
esta questão de forma romântica: as
transformações vão se dar pela soma
de ações de lideranças de todos os tipos.

Por isso mesmo, tão importante
quanto inspirar é capacitar e dar au-
tonomia aos empregados, fornece-
dores e stakeholders, para que eles
repliquem e gerem idéias. Embora
o envolvimento do topo da empresa
seja fundamental, a capacidade de
influenciar pessoas não se restrin-
ge ao presidente ou aos diretores.

E é bom que seja assim, para evi-
tar o que o consultor Giovanni Baron-
tini, sócio da Fábrica Éthica Brasil,
chama de síndrome dos soldadinhos.
"O que acontece com freqüência é
os funcionários se comprometerem
com a sustentabilidade só porque o
chefe manda", afirma. "O problema
é que, no primeiro momento de crise
ou quando há o desligamento do líder,
tudo desmorona." As ações tornam-se
muito mais sólidas quando se cria uma
cultura que aposta na mudança.

QUANDO OS LÍDERES EMPRESARIAIS SE DÃO CONTA DE QUE PRECISAM
enfrentar os riscos e as pressões, além de buscar oportunidades, em geral há
um momento de pausa. A questão mais óbvia - e complicada - é por onde

começar. Não existe uma cartilha pronta e inequívoca no combate às mudanças cli-
máticas. Algumas empresas seguem um caminho lógico e direto - em geral, uma
boa pedida -, mas há aquelas que de forma torta chegam a resultados muito bons.

Uma recomendação que tende a ser constante é a do título desta reportagem:
meça o impacto do seu negócio e trace planos para reduzi-lo. Um exemplo de
empresa que seguiu essa lógica é o Bradesco. Em 2006, a instituição foi uma das
pioneiras ao determinar que, anual-
mente, faria um inventário sobre as
emissões de dióxido de carbono (CO2).
"Nossa atividade, em si, não é poluido-
ra. Mas se analisarmos toda a cadeia,
o impacto pode ser grande", diz Jean
Philippe Leroy, diretor do Bradesco.

Quando uma companhia decide
fazer um raio X de sua atividade, há
dois caminhos: olhar só para a pró-
pria operação ou para a cadeia toda.
O Bradesco inicialmente optou pela
primeira, mas logo ampliou o escopo.
Hoje, além de computar emissões de
viagens aéreas e deslocamentos em
ônibus, carros dos funcionários, táxis

e helicópteros, adiciona à conta emis-
são de CO2 de todos os envolvidos em
sua atividade - vai ao limite de medir,
por exemplo, quanto de gás um moto-
boy que presta serviço para a empresa
joga na atmosfera. Em junho de 2008,
o Bradesco tornou-se o primeiro banco
brasileiro a receber a certificação NBR
ISO 14064 - uma norma reconhecida
internacionalmente que atesta a qua-
lidade dos inventários de emissões.

Depois de entender o tamanho de
seu impacto, o banco começou a fazer
a neutralização, por meio do plantio
de árvores, e a reduzir as emissões, ao
controlar o consumo de energia e rea-
proveitar os insumos gerados por suas
agências. "Não adianta saber quanto
polui e guardar essa informação na
gaveta", afirma Munir Soares, líder
da área de Energia e Crédito de Car-
bono da consultoria Key Associados.

Para entender como algumas em-
presas podem seguir um caminho
menos convencional, pode-se seguir
para Toledo, no Paraná. A cidade é a
líder do estado no setor de suinocultu-
ra (segundo o último censo, tem perto
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de quatro porcos para cada habitante).
A despeito de o município desfrutar
dos benefícios econômicos trazidos
pelos animais, a cultura lhe rende um
grande embaraço ambiental. Ocorre
que um único suíno gera, por dia, 17
quilos de resíduos, em média - dez
vezes mais do que um ser humano.

Um dos problemas com as fezes
era que o destino final costumava ser
os rios da região. Uma vez na água,
elas impulsionam o aparecimento
de algas que, por sua vez, servem de
comida para um crustáceo chamado
mexilhão dourado. Resultado: águas
com altos níveis de crustáceos. No
caso do Paraná, o aglomerado desses
bichinhos tornou-se um grande pro-
blema para a hidrelétrica de Itaipu.
Eles se incrustaram nas turbinas, obri-
gando interrupções extras na usina.

Problemas semelhantes são
comuns em regiões brasileiras
onde a criação de porcos se multi-
plica. E isso afeta amplamente as
empresas envolvidas no negócio.

Atenta à fiscalização dos órgãos
ambientais (leia-se possíveis mul-
tas) e às restrições de financiamentos
para companhias poluidoras, a Sadia
- uma das principais consumidoras
desses animais, com faturamento de
R$ 10,7 bilhões em 2008 - decidiu, em
meados de 2000, buscar uma solu-
ção. Aliou-se a uma rede de parceiros
e desenvolveu uma tecnologia para
reduzir os impactos das fezes suínas.

Quando começou o projeto, a in-
tenção era somente resolver o proble-
ma dos resíduos. Dois anos depois, a
Sadia percebeu que, mesmo sem focar
nisso inicialmente, estava combatendo
o aquecimento global e poderia ganhar
com isso. Além de poluírem rios, as
fezes dos porcos emitem os gases me-
tano e oxido nitroso, respectivamen-
te 25 e 298 vezes mais nocivos para o
aquecimento global do que o CO2, nor-
malmente visto como o maior vilão.

O sistema criado pela Sadia fun-'
ciona assim: os dejetos dos porcos

entram em uma estrutura chamada
biodigestor, uma grande câmara fe-
chada feita de lona, fibra, aço ou al-
venaria, que impede a entrada de ar.
Lá, bactérias transformam o material
em biogás e efluentes em fertilizante.
Em seguida, o biogás é queimado e
convertido em energia elétrica para
abastecer os próprios produtores.

A empresa calcula que, nos 28
anos que deve durar o projeto, 19 mi-

lhões de créditos de carbono podem
ser gerados, algo em torno de R$ 220
milhões, se for considerada a cota-
ção internacional do final de julho.

A idéia é que a empresa use esse
dinheiro para pagar os custos com
a instalação dos biodigestores e re-
passe o restante aos produtores de
porcos. "Não ganhamos dinheiro
com o programa, mas temos gran-
des benefícios indiretos", afirma

OINDIANO RAJENDRA KUMAR PACHAURI FICOU CONHECIDO DO
grande público por ter dividido o palco com o ex-vice-presidente ameri-
cano Al Gore na entrega do Prêmio Nobel da Paz de 2007. Presidente do

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC, na sigla em
inglês), ele recebeu a honraria em nome do time de cientistas que está na vanguarda
das pesquisas climáticas. Desde então, o doutor Pachauri - como é chamado - tor-
nou-se um dos mais loquazes defensores do combate ao aquecimento global. For-
mado em engenharia, ele desenvolveu uma longa carreira nos setores de energia e
meio ambiente. À frente do IPCC, Pachauri ajudou a desenvolver os trabalhos mais
conclusivos até agora sobre a influência
humana no clima. Nesta entrevista, ele
fala do papel das empresas nesse deba-
te ("é crucial") e se diz otimista sobre o
encontro de dezembro em Copenhague,
na Dinamarca, que deve definir metas
para conter a emissão de gás carbôni-
co na atmosfera ("não vejo como um
acordo pode não acontecer"). A seguir,
os melhores trechos da entrevista.



Gilberto Tomazoni, presidente da
Sadia. "O fato de obtermos uma pro-
dução menos poluidora facilita o
acesso a mercados mais exigentes do
ponto de vista da sustentabilidade."

O uso da tecnologia para reduzir
os impactos da suinocultura não é,
em si, algo novo. A índia e a China, por
exemplo, usam o sistema há milhares
de anos. "O que fizemos foi adaptá-lo
às condições tropicais", diz Alexandre

Takamatsu, gerente do Instituto de
Tecnologia do Paraná (ITP) e um dos
responsáveis pelo desenvolvimento
dos biodigestores. O grande passo de
inovação do projeto vai além das alte-
rações científicas e do aparato estru-
tural. O que mais chama a atenção é a
escala. Dos 3.227 produtores de suínos
da Sadia, mais de mil estão inseridos
no programa. A companhia tem o to-
tal de 1.228 instalações nas proprieda-

des envolvidas - os maiores projetos
do mundo não têm mais de 20. Isso
apesar da dificuldade de explicar o
conceito ainda impalpável de mudan-
ças climáticas e créditos de carbono.
"Para nossa surpresa, tivemos mais
de 90% de aceitação", afirma Toma-
zoni. Como se vê pelo caso da Sadia, é
possível chegar a resultados mesmo
por caminhos tortos. O mais impor-
tante, dizem os especialistas, é agir. m

apenas em operações para apagar in-
cêndios econômicos em seus países.
Claro que alguns líderes, como o pre-
sidente [americano Barack] Obama, têm
enfatizado a necessidade de se criar
empregos e apostado em investimen-
tos verdes para recuperar a economia,
mas mesmo nesse caso o estímulo
econômico para a recuperação tem
um foco de curto prazo. Apesar disso,
eu não diria que a questão do aqueci-
mento global saiu da agenda mundial.
Acho que a questão receberá muita
atenção nos próximos meses, e espe-
ro que vejamos ações sendo tomadas.

Qual é o papei das empresas na discus-
são sobre o aquecimento global? Os
homens de negócios têm um papel
crucial nesse debate, porque as deci-
sões econômicas são largamente to-
madas por suas empresas. E diria que
existe um grande número de razões
para que eles sejam pró-ativos nesta
área. A mais importante delas é que
o impacto das mudanças climáticas
não vai poupar ninguém e também
atingirá os negócios. Se você olha para
as áreas ameaçadas pelo aumento
do nível do mar, por exemplo, as em-
presas que estão localizadas nessas
regiões vão obviamente ser afetadas,
e têm de se preocupar com isso. Elas
precisam ficar muito atentas aos im-
pactos do aquecimento global porque
eles vão gerar mudanças que cus-
tarão muito caro para os negócios.

Além de custos, há benefícios? Sim, se
olharmos para as oportunidades de
mitigar o problema. Nós sabemos que
o mundo terá de caminhar para um pa-
drão futuro de menor emissão de gases
do efeito estufa. Como temos de lidar
com isso, haverá oportunidades para

as companhias que se prepararem para
agir mais cedo e sejam capazes de criar
produtos, processos e todos os tipos de
soluções para baixar as emissões. De
forma geral, diria que aquelas compa-
nhias capazes de tomar medidas mais
cedo serão aquelas que irão se benefi-
ciar, porque tomarão uma fatia maior
do mercado. As que não estão prepara-
das para fazer algo vão ficar para trás.

O senhor identifica um papel de lideran-
ça para as empresas? Sem dúvida. Cla-
ro que os homens de negócios devem
saber que tipo de política e regulamen-
tação eles irão enfrentar. E é por isso
que os governos têm de dar sinais cla-
ros do que é esperado deles. Os gover-
nos têm de prover uma estrutura po-
lítica e de regulação estável, por meio
da qual os negócios possam planejar
as suas ações no futuro. Mas as empre-
sas têm um papel muito importante.

Para alguns especialistas, uma reação
puramente econômica das empresas
não irá resolver o problema. Seria pre-
ciso que elas tivessem uma consciência
mais ampla. O senhor concorda? As
empresas só vão fazer o que trouxer
benefícios financeiros para elas. O pro-
blema é que nem todas as lideranças
empresariais estão conscientes dos ris-
cos envolvidos no aquecimento global
para os próprios interesses. Eu diria
que essa consciência está crescendo,
mas, em muitas partes do mundo, ela



ainda não atingiu o nível em que os lí-
deres realmente entenderam o que te-
rão de enfrentar. Acho que há realmen-
te uma necessidade de educar uma
parcela dos líderes, e esse também é
um papel em que o governo pode atuar.
A verdade é que os negócios vão tomar
ações apenas baseadas em seu interes-
se econômico, mas eles têm de olhar
para o futuro, com um prazo mais lon-
go. As empresas estão acostumadas a
tomar decisões baseadas no próximo
trimestre ou no próximo ano. No caso
do aquecimento global, elas vão preci-
sar se planejar para um futuro de lon-
go prazo, e é isso que se espera delas.

Ainda há muita resistência entre em-
presários e executivos às teses do
aquecimento global? Acho que o
número de líderes conscientes está
crescendo rapidamente. Dos líderes
que encontro, mais e mais estão se
engajando em resolver o problema.
Acho, de maneira otimista, que os
executivos vão entender que é par-
te de seu próprio interesse reagir ao
aquecimento global e seus impactos.
Também espero que eles percebam as
oportunidades que a situação oferece.

No contexto global, que setores ou em-
o senhor vê liderando pro-

cesso? As companhias de seguro estão
muito empenhadas, porque seus negó-
cios dependem bastante do tipo de es-
tragos provocados pelas mudanças cli-
máticas. Fazem muita pesquisa nessa
área. Além delas, há companhias que

estão no campo do desenvolvimento
tecnológico. Por exemplo, a GE [General
Electric], que está olhando para tecno-
logias do futuro. Há companhias como
a Siemens, que está investindo muito
em energias renováveis, e a Philips, na
área de iluminação eficiente. E há mui-
tas outras empresas que estão tentando
desenvolver tecnologias que podem ser
relevantes talvez daqui a cinco anos.

Qual a sua expectativa para o encontro
de Copenhague, em dezembro? Sou
um otimista. Claro que até agora não
tivemos avanços, mas em todas essas
negociações as coisas são resolvidas
apenas no final. Uma grande parce-
la do que vai acontecer, obviamente,
depende dos Estados Unidos e do
quanto eles serão capazes de se com-
prometer. Temos ainda de esperar
para ver tudo isso. Mas estou otimista.

Recentemente, na reunião do G8, vi-
mos que há uma grande divisão entre
países desenvolvidos e em desenvol-
vimento. Não há nada de novo nessa
divisão. Ela existe desde o tempo em
que foram estabelecidos os primeiros
trabalhos sobre aquecimento global.
São divisões naturais, não vejo como
possam desaparecer, mas acredito que,
no interesse comum de toda a huma-
nidade, os dois grupos terão de fazer
concessões para poder assinar um
acordo que respeite os princípios mais
importantes. Ou seja, mesmo com essa
resistência, há espaço para um acordo.

Qual o papei dos países emergentes
nessa discussão? Acho que os países
desenvolvidos têm de dar o primeiro
passo para reduzir as suas emissões.
Se fizerem isso, certamente os mer-
cados emergentes vão dar os pró-
prios passos. O comprometimento
desses países não será, na redução
de emissões, da mesma forma que
os desenvolvidos, mas deverá se tra-
duzir por mais eficiência energética
ou pelo uso de energia renovável.

E que papel cabe ao Brasil nesse ta-
buleiro? Um papel crucial, por cau-
sa da floresta amazônica. O Brasil
claramente precisa interromper o
desflorestamento e eu espero que
em Copenhague haja dinheiro para
ajudar nisso. Claro, vão ser neces-
sárias medidas duras e uma gran-
de supervisão para assegurar que
não haverá mais corte de florestas.

Mas o Brasil não deve preservar a flo-
resta mesmo sem a ajuda? Acho que
preservar a Amazônia é algo positivo
e do interesse do próprio Brasil. Claro
que há ganhos de curto prazo ao cortar
a floresta, mas para o país como um
todo, isso claramente não é desejável.

Qual sua visão sobre o Protocolo de
Kyoto? O Protocolo de Kyoto foi um
bom começo. Entendo que ele não foi
adequado e acabou tendo resultados
muito limitados. Mas, de maneira
geral, foi um passo inicial importan-
te e fez com que o mundo começasse
a lidar com as mudanças climáticas.

Dentro e fora das empresas, ainda exis-
tem muitas pessoas céticas sobre o im-
pacto que a ação humana de fato tem
no clima. Isso não é mais um problema
para um novo acordo? Ainda temos
alguns, mas o número de céticos está
declinando rapidamente. A resistência
sobre as mudanças no clima é muito
menor agora. Por isso, acho que temos
todas as condições ideais para chegar
a um bom acordo, que para mim será
um que traga cortes profundos nas
emissões dos gases de efeito estufa,
como pedem os relatórios do IPCC.

E se isso não for conseguido, o que o se-
nhor acredita que irá acontecer daqui
para a frente? Aí, acredito que o mun-
do terá problemas muito sérios. É pos-
sível que, se não tivermos um acordo
neste ano, a gente tenha de começar o
processo todo de novo. O problema dis-
so é que leva tempo, e tempo é vital.



NA PRIMEIRA ONDA DE CONTROLE DAS EMISSÕES DE GASES DO EFEITO
estufa, as empresas pioneiras se concentraram em suas operações in-
ternas. Agora, algumas dessas pioneiras entraram na segunda onda e

passaram a trabalhar com fornecedores e parceiros. O motivo desse movimento
é simples, de acordo com Ernesto Cavasin, da consultoria PricewaterhouseCo-
opers (PwC): "Nenhuma empresa consegue solucionar seu impacto sozinha.
Um resultado significativo só é obtido quando se envolve toda a cadeia de valor".
De acordo com um levantamento da consultoria McKinsey, na média, a cadeia
de suprimentos é responsável por entre 40% e 60% das emissões de uma com-
panhia. Para alguns setores, como
o varejista, esse valor chega a 80%.

A Natura, maior empresa brasi-
leira de cosméticos, com faturamento
de R$ 3,6 bilhões em 2008, já vive a
segunda onda. Uma das líderes no
combate às emissões no Brasil, a com-
panhia finalizou um estudo detalha-
do em 2007 e descobriu que somente
13% do total de carbono gerado pelo
negócio decorre de sua operação di-
reta, principalmente da energia uti-
lizada nas fábricas. Os outros 87%
são emitidos pela rede de parceiros.

Com a meta arrojada de se tornar
uma empresa neutra, a Natura quer
reduzir, até 2011, suas emissões de CO2

em 33% em toda a sua cadeia produ-
tiva - da extração da matéria-prima
ao descarte do produto. O que não for
passível de corte (os 67% restantes), ela
quer compensar por meio de projetos,
como os de recuperação florestal e de
substituição de energias não renová-
veis. Para atingir objetivos tão amplos,
os parceiros são fundamentais. Em
2007, a Natura convocou para uma
conversa os 60 fornecedores mais
importantes, e criou um ranking dos
prestadores de serviço que atendem

melhor aos seus requisitos. Além dis-
so, passou a exigir dos fornecedores
de insumos a entrega de um relató-
rio, a cada quatro meses, que mostre
como estão as emissões de poluentes.

O pacote de mudanças envolveu
desde a alteração nas fórmulas dos
produtos, para reduzir os ingredientes
derivados do petróleo, até as embala-
gens. "Dois anos depois de colocar o
plano em prática, eliminamos 9% das
emissões", diz Marcos Vaz, diretor de
Sustentabilidade da Natura. "Isso só
foi possível porque obtivemos o en-
volvimento de todos." Um exemplo
dessa participação é o da SGD Brasil,

que fornece embalagens de vidro. A
companhia adaptou seus equipamen-
tos e trocou sua matriz energética de
óleo combustível para gás natural.
Com isso, reduziu em 28% as emis-
sões em dois anos - considerada toda
a cadeia, os fornecedores de vidros
são os que mais contribuem para as
emissões da Natura. "Nossa aborda-
gem é convencer os parceiros gradu-
almente e aprendermos a construir
juntos", afirma Marcello Rodrigues,
diretor de Logística e Suprimentos da
Natura. Segundo André Liberali, di-
retor da SGD, a empresa não pretende
voltar atrás na decisão, a despeito de
ter hoje custos maiores com energia.

Além dos fornecedores, o projeto da
Natura também envolveu distribuido-
res e vendedores por causa do grande
impacto deles nas emissões. A empresa
mantém uma estrutura de vendas ex-
tremamente capilarizada - são 850 mil
consultoras de vendas -, e tem de fazer
com que seus produtos cheguem a elas.
Para reduzir o impacto desse processo,
foi criado um projeto piloto em Recife
(depois estendido a São Paulo) para que
a distribuidora dos kits de cosméticos
Dias Entregadora adotasse o gás natu-
ral em sua frota. "Quem não se adapta
às exigências perde vantagem compe-
titiva e pode até ser dispensado", afirma
o diretor da empresa, Marcelo Dias de
Oliveira. A transportadora também
passou a recolher, na casa das vendedo-
ras, caixas com embalagens vazias, para
reciclagem. Hoje, 10% das vendedo-
ras estão envolvidas no recolhimento.



Neste ano, o Carbon Disclosure
Project (CDP), a maior organização
sem fins lucrativos do mundo que
reúne investidores para monitorar e
ajudar empresas a combater o efeito
estufa, publicou seu primeiro relató-
rio sobre a importância das cadeias de
suprimento. O documento afirma que
na hora de envolver os parceiros é pre-
ciso pensar no negócio: "No atual cli-
ma econômico, uma coisa é clara: para
progredir de forma significativa na re-
dução das emissões na cadeia, é preci-
so apresentar uma lógica de negócios".

No caso da Natura, isso ficou evi-
dente no momento de engajar as ven-
dedoras. A companhia produziu um
vídeo descontraído com a artista global
Regina Casé explicando o que significa
ser uma empresa carbono neutro e
como transformar o esforço ambiental
em um instrumento de vendas. As ven-
dedoras descobriram que o argumento
incentiva clientes a comprarem mais.

Esforços como os da Natura estão
se ampliando, mas ainda são uma rari-
dade. No trabalho produzido pelo CDP,
por exemplo, 34 empresas de grande
porte no mundo se envolveram (inclu-
sive três brasileiras: Vale, Bradesco e
Celesc). Essas empresas contataram
ao todo 2.318 fornecedores para preen-
cher um relatório detalhado sobre o as-
sunto, mas apenas 27% dos contatados
responderam. Para os autores, o grau
de envolvimento ainda é baixo por
diversos motivos, entre eles, a falta de
liderança das empresas compradoras.

No cenário global, uma compa-
nhia que tem se destacado é o Wal-
Mart. Em 2005, a rede lançou um dos
planos mais abrangentes do planeta
- e que nunca sairia do papel sem a
participação de seus fornecedores.
A rede de varejo ancorou sua inicia-
tiva em três metas ambiciosas: redu-
zir a zero a geração de lixo (a maior
parte dos resíduos dos supermerca-
dos acaba em aterros sanitários), ter
100% do suprimento de energia de
fontes renováveis (nos Estados Uni-

dos, onde está a principal operação
da companhia, boa parte da energia
é suprida pela queima do carvão) e
vender produtos que não ameacem os
recursos naturais e o meio ambiente.

Assim como na Natura, também
há uma lógica de negócio por trás
da iniciativa. Segundo o Wal-Mart,
uma redução nas embalagens da li-
nha de brinquedos de marca própria
resultou numa economia anual com
transporte de US$ 2,4 milhões. Ou-
tra alteração - que reduziu quase
imperceptivelmente o tamanho da
embalagem de um jogo de chá - teria
ajudado a poupar 5 mil árvores, 1,3 mil
barris de petróleo e levado a uma eco-
nomia de US$ 8 milhões em transporte.

No caso da subsidiária brasi-
leira, o projeto mais ambicioso é re-
duzir, até 2013, em 5% o tamanho
das embalagens dos mais de 60 mil
itens vendidos no país. "Em contra-
partida, nosso compromisso com os
fornecedores é que, mesmo com o ta-
manho dos produtos reduzido, eles
terão o mesmo espaço nas gôndolas
dos supermercados", afirma Danie-
la De Fiori, vice-presidente de Sus-
tentabilidade do Wal-Mart Brasil.

Para os especialistas do CDP, além
de cortar custos, o envolvimento de
toda a cadeia de valor no controle de
emissões pode ampliar a competi-
tividade, ajudar a fidelizar os cola-
boradores, ampliar as vantagens no
mercado e até aumentar as vendas.
E, claro, ajudar o meio ambiente.
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