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Para enfrentar as mudanças climáticas na Amazônia, a Vale já investe na pesquisa de novos 
métodos de mineração sem o uso de água. A decisão decorre dos resultados de um estudo 
sobre os impactos da mudança do clima no Pará e Maranhão até 2100, realizado pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) em parceria com a empresa. 
 
Num nível inédito de detalhamento e tomando como base os modelos usados pelo Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), o estudo previu, no pior cenário, uma 
queda até 60% no índice pluviométrico anual. "Na seca, a dessedentação das pessoas e 
animais é prioridade. Por isso, estamos pesquisando processos a seco", justifica Luiz Claudio 
Castro, diretor de meio ambiente e desenvolvimento da Vale, ao lembrar que 76% dos 1,37 
bilhão de metros cúbicos de água consumidos pela empresa em 2008 já derivaram da 
recirculação e reuso. 
 
Prever riscos e se engajar no enfrentamento das mudanças climáticas são medidas vitais às 
companhias que queiram permanecer no longo prazo, diz ele. Foi o que motivou a Vale a 
promover inventários anuais de suas emissões de gases estufa (GEE). Sistematizados, os 
dados abrem a perspectiva de planejar ações de redução ou compensação das emissões, por 
exemplo, pelo plantio de árvores, que sequestram carbono do ar durante o crescimento. 
 
Expressas em toneladas de carbono equivalente (tCO2e), as emissões totais da Vale subiram 
de 10,8 milhões de tCO2e em 2006, para 15,2 milhões em 2007, e 16,8 milhões em 2008. O 
motivo do aumento, diz Castro, foi a aquisição da produtora de zinco canadense Inco, em 
2006, e da Vale Austrália, em 2007. Pois, ao avaliar emissões por tonelada de produção ou 
unidade de faturamento, o programa Carbono Vale garante à empresa a posição de única da 
América Latina listada no Carbon Disclosure Leadership Index, do Carbon Disclosure Project 
(CDP). 
 
Maior fabricante brasileira de cosméticos e produtos de higiene e beleza e líder no setor de 
venda direta, a Natura também optou, em 2007, por uma ambiciosa meta em favor do clima. 
Comprometeu-se a reduzir em 33% as emissões de GEEs até 2011. "O programa Carbono 
Neutro tem o diferencial de abranger toda a cadeia de negócios da companhia, da extração da 
matéria-prima ao descarte final das embalagens dos produtos", afirma o diretor de 
sustentabilidade, Marcos Vaz. 
 
A maior parte dos 183,9 mil tCO2e inventariados em 2007 provinha das duas pontas: extração 
e transporte de matérias-primas e embalagens (38%) e descarte final (22%). Uma das 
medidas foi avaliar o ciclo de vida das matérias-primas. Descobriu-se que bastaria trocar o 
álcool convencional pelo orgânico para reduzir em 54% as emissões contabilizadas para esse 
insumo, de 0,471 quilos por quilo de produto fabricado (kgCO2e/kg) para 0,215 kgCO2e/kg. 
 
Substituir outros insumos, como óleos minerais pelos de origem vegetal, melhorar a eficiência 
energética nos processos produtivos são exemplos do esforço, complementado por programas 
de compensação das emissões não evitadas. Com isso, em 2008, as emissões chegaram a 
3,58 kgCO2e/kg. A expectativa, em 2009, é cortar mais 3%. 
 
Com 554 lojas espalhadas em 13 Estados, o Grupo Pão de Açúcar também teve bons 
resultados com o prêmio Top Log, que estimula inovações no processo logístico da cadeia de 
suprimentos. Ao otimizar percursos, por meio da integração de operações logísticas com 
fornecedores, além de ganho de tempo e redução de custos com combustível, observou-se 
uma diminuição de emissões de GEEs. 
 
Trata-se de um dos aspectos da nova visão do grupo, diz Paulo Pompílio, diretor de 
sustentabilidade, ao anunciar a abertura de 15 lojas-conceito na capital paulista. A primeira 
delas, inaugurada em agosto de 2008, em Indaiatuba (SP), revelou os benefícios dos critérios 
de construção da certificação Leadership in Energy and Environmental Design (Leed). 
 



Segundo dados da empresas, medidas como o uso do calor excedente da casa de máquinas 
para aquecer os chuveiros de vestiários contribuíram para a economia de 10% no consumo de 
energia, se comparado com lojas do mesmo porte. Do ponto de vista das emissões de GEE, só 
um quesito, uso de fontes renováveis, gerou redução de 34 mil tCO2e em um ano. 
 
A loja-conceito também quer engajar consumidores. Ampliou a oferta de produtos a granel, 
para reduzir uso de embalagens, e tem a Caixa Verde, urna junto à caixa registradora para 
que os clientes possam depositar as embalagens a serem recicladas. Implantado em 20 lojas 
de cinco municípios no Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, o projeto arrecadou mais de 60 mil 
embalagens em 2008. 
 
Segundo Flávio Gazani, presidente da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de 
Carbono (Abemc), a inclusão do tema mudanças climáticas na agenda socioambiental das 
empresas é uma tendência em alta. Para ele, a terceira posição do Brasil em número de 
projetos aprovados como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), previstos no Protocolo 
de Kyoto, é apenas a ponta mais visível de um mercado bem maior, representado por ações 
voluntárias. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 ago. 2009, Mudanças Climáticas, p. F1-F4. 


