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O que as empresas podem 
fazer para que a questão am
biental deixe de ser apenas 
marketing e entre para a rotina 
da corporação? A resposta 
ainda não existe. Mas essa mu
dança de estratégia poderá fa
zer toda diferença na forma de 
fazer negócios a médio prazo, 
conforme prevê João Teixeira, 
vice-presidente executivo do 
Grupo Santander Brasil. 

— É o consumidor quem 
vai escolher de quem com
prar; então, sairá na frente a 
unidade de negócios que trou
xer mais lucro para os acio
nistas; e, lucro, em futuro pró
ximo, só com energias limpas 
— advertiu Teixeira durante 
encontro em que o Cebds 
(Conselho Empresarial Brasi

leiro para o Desenvolvimento 
Sustentável) reuniu um grupo 
de empresas privadas para 
trocar ideias, opiniões e su
gestões para elaborar políti
cas de enfrentamento às mu
danças climáticas. 

O encontro ocorreu em 
abril, em São Paulo, e contou 
ainda com a participação de 
representantes do Conselho 
Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável 
(WBCSD), da Ecofys e Climate 
Focus, além do apoio da Co
missão Europeia. Brasil, Esta
dos Unidos, Europa e China 
foram os cenários escolhidos 
para mais quatro encontros. 

Programados para reunir 
representantes de empresas, 
essas reuniões oferecem su
gestões para o engajamento 
do setor privado no desenvol
vimento e implementação de 

políticas para conter as mu
danças do clima. 

Para Júlio Cardoso, repre
sentante da Comissão Euro
peia, as ações de combate às 
mudanças climáticas são fon
te de inovação, de criação de 
empregos e de crescimento 
econômico. Por tudo isso, ele 
acredita que, mais que outro 
setor, a iniciativa privada é a 
verdadeira responsável pelas 
mudanças na área. A iniciati
va privada possui recursos, 
experiência e conhecimento 
tecnológico. 

— É só usá-la da melhor 
maneira — disse Cardoso. 

Ele afirmou ainda que as 
empresas são responsáveis 
pela implementação das dis
posições legislativas nacionais 
e internacionais. 0 setor priva
do, na opinião de Cardoso, 
tem potencial e é justamente 

nesse âmbito que serão defini
das políticas inusitadas e rea
listas, o diálogo e a coopera
ção com a sociedade civil. 

0 Brasil foi a segunda etapa 
das discussões entre as em
presas. A primeira foi em Hong 
Kong, na China; a segunda em 
Washington; depois em Bruxe
las. Segundo Marina Grossi, 
presidente do Cebds, a mani
festação é pioneira, já que até 
então as discussões ficavam 
apenas no nível dos governos. 
Empresários não eram ouvi
dos, na opinião dela. 

— Estava mais do que na 
hora de chamar todos os se
tores empresariais para essas 
conversa; afinal, sem o setor 
privado não se caminha — 
disse Marina. 

São 198 países no âmbito 
da ONU que não podem sefur-
tar a discutir um assunto que 

tem tudo a ver com os negó
cios das empresas. E o Brasil 
é uma parceria-chave, na opi
nião de Julio Cardoso: 

— No G-8, no G-20 ou em 
qualquer G o Brasil estará in
cluído porque lidera o proces
so na utilização de energias 
renováveis — disse Cardoso, 
que avalia a situação brasilei
ra como mais confortável se 
comparada com China ou Es
tados Unidos. 

—As companhias levam van
tagem competitiva porque o 
Brasil tem uma legislação am
biental exigente; além disso, as 
empresas contribuem para mo
dificar e para influenciar o go
verno — disse Julio Cardoso. 

Para Marina Grossi, funda
mental mesmo é que as empre
sas troquem ideias, participem 
dos fóruns e que mantenham 
um diálogo permanente. Para 
ela, ainda há desafios, mas tam
bém há consenso no setor pri
vado sobre a importância de 
participar ativamente do diálo
go. Da mesma forma, ela reco
nhece que nem todos os seto
res estão no mesmo estágio de 
sensibilização. 

— Mas a conscientização 
virá com o tempo — completa 
Marina Grossi. 

Durante o encontro, os re
presentantes de empresas fo
ram convidados a apresentar 
sugestões que serão analisa
das, catalogadas pelo Cebds e 
relatadas ao Conselho Empre
sarial Mundial. 0 formato do 
encontro não permitiu que as 
empresas representadas fos
sem identificadas, mas cada 
uma das oito mesas relatou as 
ideias dos participantes. 
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