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Jovens empresários 
paulistas apostam no 
mercado de compensação 
de emissões de carbono 
em eventos 

O Brasil tem ganhado papel de 
destaque na área de eventos. 
Embora não existam núme

ros oficiais, estima-se que mais de 300 
m i l encontros de todos os tipos acon
teçam no país por ano. Os resultados 
para a economia são incontestáveis. 
Somente o segmento de grandes feiras 
movimentou R$ 3,4 bilhões em 2009, 
segundo a União Brasileira dos Promo
tores de Feiras (Ubrafe). 

Mas, ao sentar-se em uma plateia e 
ouvir a apresentação de um expositor, 
poucos imaginam as toneladas de dió
xido de carbono que se necessitou emi
tir para possibilitar a realização de tal 
encontro. Exagero de algum ambienta
lista fanático? Não. Essa preocupação é 
tão real que incentivou dois empresá
rios paulistas a investir na neutraliza
ção de C 0 2 em eventos. Há dois anos, 
Fernando Beltrame e Ricardo Uchoa 
adicionaram mais esse serviço ao rol de 
atividades da Eccaplan, consultoria de 
desenvolvimento sustentável que, en
tre outros clientes, atende grandes re
des varejistas, prestadoras de serviços 
para eventos e fabricantes de produtos 
de tecnologia da informação. 

"Nós somamos tudo o que envolve 
o evento, como uso de energia elétri
ca, ar-condicionado, milhas aéreas dos 
participantes, papel, lixo etc. Aí, faze
mos o cálculo de quantas toneladas de 
carbono isso vai gerar e mostramos al
guns projetos ao nosso cliente, para que 
ele possa escolher", afirma Beltrame, 
explicando que esse cálculo tem como 
base o GHG Protocol, ferramenta de 
medição de emissões de gases do efei
to estufa. As compensações são feitas 
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com a compra de créditos de carbono 
na Bolsa do Clima de Chicago, onde a 
empresa é registrada. 

Um dos principais clientes da Ec-
caplan é o Grupo de Líderes Empresa
riais (Lide), que iniciou seu programa 
de evento neutro em agosto de 2008. 
"Já compensamos as emissões de 828 
toneladas de gás carbônico. Dessa 
forma, nossos eventos subsidiaram a 
manutenção de um ano de ativida
des florestais sustentáveis, numa área 
equivalente a 210 campos de futebol do 
tamanho do Maracanã ou a 1,02 Parque 
do Ibirapuera", diz Ana Lucia Ventorim, 
diretora-geral do Lide. 

A diretora do Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sus
tentável (Cebds), Marina Grossi, lembra 
que a compensação de carbono ainda 
não é obrigatória no Brasil, mas repre
senta um mercado promissor. "As me
tas de redução, embora voluntárias, são 
compromissos, e sabemos que a maior 
parte dessas mitigações virá das em
presas privadas." Portanto, antecipar-
se é um diferencial competitivo para 
o empresário disposto a desembolsar 
entre R$ 3 mil e R$ 12 m i l ao promover 

um evento "neutro"de um dia para um 
público de até m i l pessoas e que não 
envolva viagens. 

Do outro lado do balcão, quem 
desenvolve projetos de neutralização 
também colhe bons resultados. Prin
cipalmente após a Cúpula de Cope
nhague, que pode não ter surtido o 
efeito ideal, mas despertou o interesse 
de empresários pelo tema. "Temos 30 
clientes fixos e, depois do encontro na 
Dinamarca, mais 
de 20 empresas 
nos procuraram, 
interessadas no 
trabalho de con
sultoria ambien
tal" , conta Bel
trame, que não 
revela o quanto a 
consultoria fatu
ra anualmente, 
mas garante que só a parte de eventos 
é responsável por 60% dos lucros da em
presa - que também trabalha com rela
tórios de sustentabilidade e programas 
de gerenciamento de emissões de gases 
do efeito estufa, atendendo a empresas 
de outros setores. 

VENTOS CORPORATIVOS: 
NICHO DE MERCADO PROMISSOR 

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 
Uma iniciativa parecida com a da Ecca-
plan tem sido desenvolvida pela gaúcha 
Hack Consultoria, de Novo Hambur
go, que existe desde 1992 e participa 
de projetos como gestão de resíduos, 
l icenciamentos e diagnósticos am
bientais. Há cerca de três anos, a Hack, 
que atende em toda a América Latina, 
orientando empresas que atuam em 
segmentos como celulose, alimentício 
e coureiro-calçadista, resolveu apostar 
na neutralização das emissões de gases 
de efeito estufa de encontros corporati
vos. "A maioria dos trabalhos teve como 
objetivo promover a compensação e a 
consciência ambiental", explica a ge
rente administrativa Adriana Hack. 

O processo é parecido ao da Ecca-
plan, com a diferença de que a gaúcha 

faz a compensa
ção por meio do 
plantio de árvores. 
"Nossa empresa 
calcula o quanto 
deve ser neutrali
zado e repassa as 
orientações aos 
responsáveis, mo
nitorando o plan
tio", diz Hack. 

Essa é uma preocupação que os em
presários devem ter na hora de escolher 
um projeto, orienta Grossi. "Não adian
ta só plantar árvores; é preciso saber se 
o bioma é o correto e se isso será moni
torado. Assim como há muita iniciativa 
séria, há outras que não são." 
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