
Meta: reduzir os impactos já 
Cristiane de Cássia 
 

 
 
Se países desenvolvidos e em desenvolvimento vão chegar a um acordo sobre emissões de 
gases de efeito estufa na Conferência das Partes sobre o Clima (COP-15) em Copenhague no 
próximo mês, ainda é uma incógnita. Mas representantes de três empresas multinacionais, 
que participaram de um debate sobre o tema no último dia 22 em Estocolmo, mostraram que 
estão dispostos a fazer sua parte e pressionar governos em torno de políticas públicas para 
que as estimativas catastróficas de ambientalistas não se tornem reais. 
 
Foi com essa previsão que o seminário "Limitando nosso impacto climático: O que indústrias e 
governos podem fazer?", promovido pela Tetra Pak, começou: 
 
O nível do mar pode subir um metro até 2100. Estudos que concluímos em setembro mostram 
que o Ártico está sendo afetado duas vezes mais rápido que os cientistas imaginavam, devido 
ao aumento acelerado de temperatura no norte do planeta. Com o degelo, praias e ilhas 
correm risco. E esse é só um dos efeitos das mudanças climáticas que demandam de todos 
ações urgentes — disse Oliver Rapf, coordenador de Negócios e Envolvimento das Indústrias 
em Mudança Climática da WWF internacional. 
 
A realidade é que o mundo tem cinco anos para iniciar uma revolução industrial de baixo 
carbono, antes que os efeitos das mudanças climáticas sejam quase irreversíveis acrescentou 
Lasse Gustavsson, secretário geral da WWF na Suécia. 
 
Oliver defende que as empresas encorajem os governos de seus países para que a COP-15 
tenha resultados efetivos. Para ele, isso faz parte de um "crescimento econômico inteligente". 
Na Suécia, isso já estaria acontecendo. Pelo menos é o que garante a secretária do Ministério 
de Empresas, Energia e Comunicações, Anna Törner. Ela contou que as empresas vêm 
conversando bastante com o governo sobre metas de redução de emissões. Por enquanto, a 
Suécia segue a União Européia com metas de até 2020 ter 20% menos emissões do que em 
1990. 
 
Mas se todos concordarem, essa redução pode chegar a 30% — disse Anna. 
 
O percentual fica aquém do que pregavam os membros da WWF, que era de 40% para os 
países desenvolvidos. Quanto às nações em desenvolvimento, a organização considera justa 
uma meta de crescimento da economia com 30% menos carbono que o normal. 
 
As diferenças entre níveis de compromisso de países desenvolvidos e subdesenvolvidos foram 
destacadas durante todo o debate. O vice-presidente de Operações Comerciais da Tetra Pak, 



Nils Björkman, usou o volume de reciclagem das embalagens produzidas pela empresa para 
falar dessas diferenças. Enquanto na Alemanha 65% das embalagens vendidas no país são 
recicladas, no Brasil o percentual foi de 26,5% em 2008 e na China, só de 10%. 
 
A reciclagem vai bem onde há mais consciência e a política e a indústria caminham nessa 
direção. Na China, há dez anos, sequer havia reciclagem. Por isso hoje comemoramos o que 
eles fazem e esperamos mais. Em todo o mundo a reciclagem aumentou 64% desde 2002 e, 
no ano passado, foram recicladas 25,6 bilhões e embalagens, o que representa 18,1% das 
nossas vendas — disse Nils. 
 
O que a Tetra Pak faz para aumentar essa reciclagem é, por exemplo, incentivar os postos de 
coleta pós-consumo nos pontos de venda. A meta da empresa é emitir 10% menos carbono 
em 2010 em relação a 2005, mesmo com o crescimento médio de 5% ao ano. Para isso, 
houve investimento em equipamentos mais eficientes, que reduziram o consumo de energia e 
água até pela metade, e buscam-se substitutos para os elementos com maior impacto do 
carbono: o plástico e o alumínio, que juntos representam 27% das embalagens, mas 80% do 
impacto delas. Na Espanha, por exemplo, testa-se transformar o plástico em combustível. 
Já o Carrefour fixou em 2005 uma meta de reduzir 20% do consumo de energia em relação ao 
ano anterior. 
 
Estudamos a possibilidade de implantar painéis que produzem energia através da luz solar 
sobre os telhados disponíveis nas lojas, o que reduziria em 5% o consumo de energia. Mas 
começamos por reduzir nosso consumo, instalando portas nos refrigeradores, por exemplo. Em 
casa as pessoas não abrem a geladeira para se servirem? Em nossas lojas, é o mesmo — disse 
o diretor de meio ambiente do Carrefour, Paul Rowsome. 
 
Outra maneira de a rede de supermercados reduzir emissões é fazendo mudanças no 
transporte, usando mais ferrovias e até barcos. Hoje, mais de 40% dos bens importados 
vendidos pela rede na França são transportados pela água. Mas no Brasil todos sabem que 
estamos longe disso, as rodovias ainda são os principais meios para se escoar a produção, o 
que aumenta as emissões de carbono. 
 
A água é a maior preocupação da Coca-Cola, já que essa é sua principal matéria-prima: são 
300 bilhões de litros usados por ano na produção. Salvatore Gabola, diretor de relações 
públicas da empresa na Europa, destacou que a empresa tem 210 projetos para cuidados com 
a água em todo o mundo e que reduziu em 14% o consumo de água na produção de 2004 a 
2008. Pode parecer pequeno diante de outros números que ele mostrou, como o de l bilhão de 
pessoas vivendo sem acesso a água potável na Terra e cinco mil crianças morrendo todo dia 
por doenças ligadas à falta de condições sanitárias e água limpa. 
 
Salvatore também falou da importância de a indústria analisar as emissões de carbono em 
todo o seu ciclo de vida. Das 6,8 milhões de toneladas de carbono emitidas anualmente, 11% 
se referem à produção propriamente dita, a embalagem representa 44% das emissões e a 
refrigeração dos produtos, 38%. 
 
A indústria começa a ganhar em eficiência ao aprender a controlar e reduzir em valores 
absolutos suas emissões de carbono — disse Salvatore, acrescentando em seguida o que seria 
o papel dos governos nessa história: Para que os práticas industriais evoluam, é preciso uma 
legislação que seja aplicável. 
 
A legislação foi apontada pelos outros empresários como um papel importante dos governos na 
luta para diminuir os impactos climáticos. Eles querem uma regulação efetiva sobre emissões 
de carbono e outros fatores ambientais para todas as indústrias. 
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