
Eurofarma realiza primeiro inventário de emissões de gás de efeito estufa 

Ciente de que a redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE) é um dos principais 
desafios ambientais do novo século e que o compromisso do setor industrial para a adoção de 
uma nova postura é fundamental, a Eurofarma realizou em 2008 um mapeamento da emissão 
de gás carbônico da frota de veículos automotivos da empresa. 

O laboratório tem aproximadamente 2 mil carros, a maior frota dentre as companhias do setor 
farmacêutico, que possibilita aos seus propagandistas a realização de visitas aos médicos e às 
farmácias. De acordo com o estudo, a emissão aproximada de GEE destes veículos, ao longo 
de 2008, foi de 6.641 toneladas de CO2, considerado o principal gás do efeito estufa, conforme 
relatório anual do Projeto Carbono Global. O inventário não contempla a queima do etanol, 
pois estudos demonstram que o álcool é um combustível renovável e que todo o CO2 emitido é 
reincorporado pela cana-de-açúcar. 

O mapeamento teve como objetivo o estabelecimento de metas e o desenvolvimento de 
iniciativas para reduzir as emissões da frota da empresa. Em 2009, o desafio foi lançado: para 
o segundo semestre, o laboratório espera, a partir da recém-lançada política de combustíveis, 
reduzir as emissões em até 63%, quando comparado ao ano anterior. Segundo o mesmo 
estudo, a empresa poderá ter ainda ganho financeiro, com uma economia de 2,41% nas 
despesas com combustíveis. A Eurofarma pretende ampliar a medição para as atividades 
industriais, principalmente no que se refere ao consumo de energia e combustíveis, como óleo 
diesel e gás natural, para a operação de máquinas e equipamentos.  

Para estabelecer a meta de redução de emissões, a Eurofarma contatou as montadoras de 
veículos a fim de respeitar a melhor proporção de combustível a ser utilizada nos veículos 
“flex”, de forma a manter o bom desempenho dos automóveis. A partir destas informações, 
estabeleceu uma política corporativa para consumo de combustíveis, com possibilidade de 
ganho ambiental e econômico. Para os veículos da frota, a organização estipula o 
abastecimento na proporção de 25% de gasolina e 75% de álcool. O consumo é monitorado 
pelo departamento de Gestão Ambiental, responsável pela quantificação de GEE, por meio de 
relatório de despesa de vendas, encaminhado pelas áreas comerciais. 

Segundo o relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), os gases de 
efeito estufa emitidos pelas atividades industriais e humanas são os principais responsáveis 
pelo aumento da temperatura média do planeta. 
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