
mpresas de serviços, extrativis-

tas, petrolíferas, químicas, side-

rúrgicas, de médio ou grande 

porte. Todas, sem exceção, es-

tão diante do desafio de men-

surar, gerir e reportar suas emis-

sões de carbono. As que ainda não o fazem terão 

de adaptar seu modelo de negócio para inter-

nalizar os custos das mudanças climáticas, aten-

dendo a uma exigência cada vez maior de ONGs, 

governos, consumidores e, mais recentemente, 

investidores. 

Os diferentes públicos parecem mais interes-

sados em saber quais são as estratégias de mé-

dio e longo prazo das empresas na transição para 

uma economia de baixo carbono. Em respos-

ta a eles, um crescente número de companhias 

vem elaborando inventários públicos das suas 

emissões de gases de efeito estufa. São informa-

ções divulgadas em relatórios independentes ou 

relatos mais amplos sobre sustentabilidade ou 

desempenho ambiental. 

Em um cenário no qual a intensidade em car-

bono tende a ser vista como um fator de compe-

titividade, o mapeamento de emissões também 

auxilia as companhias a prever melhor os custos 

futuros — e, portanto, reduzir riscos —, tornando-

se ferramenta fundamental para a decisão de in-

vestimento e planejamento estratégico. 

O GHG Protocol, modelo mais difundido para 

mapeamento de emissões, saltou à frente na prefe-

rência entre empresas. Compatível com as normas 

da International Organization for Standardization 

(ISO) e com as metodologias de quantificação do 

Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáti-

cas (IPCC) da ONU, ele gera informações que tam-

bém podem ser aplicadas nos relatórios e ques-

tionários de iniciativas como Carbon Disclosure 

Project, índice Bovespa de Sustentabilidade Em-

presarial (ISE) e Global Reporting Initiative (GRI). 



A tendência de uma regulamentação mais 

forte por parte de governos tem feito com que 

o tema se torne cada vez mais central na gestão 

das empresas. Entre outras mudanças, as com-

panhias vêm se dedicando a rever suas logísti-

ca de transportes, reduzir consumo de energia, 

substituir fontes e revisar de processos. A efi-

ciência energética passou a ser uma preocupa-

ção constante. 

"Como sabemos, as legislações de vários paí-

ses estão se alterando e isso já se reflete em mer-

cados financeiros sob a condição de créditos de 

carbono, análises de risco e demanda de trans-

parência, o que tem promovido embates di-

plomáticos internacionais, além de incentivos 

e restrições embutidos nas políticas energéti-

cas. Estamos fazendo esforços adicionais de re-

dução de emissões e de maior "esverdeamento" 

da nossa matriz", destaca Vânia Somavilla, dire-

tora de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-

tentável da Vale. Atualmente, a empresa investe 

em projetos de biodiesel e substituição de óleo 

combustível por gás natural. 

A necessidade de buscar uma integração 

com os públicos de interesse para reduzir as 

emissões constitui uma tendência forte entre as 

corporações, na medida em que contabilizar o 



C02 ao longo da cadeia produtiva tem sido um 

procedimento cada vez mais valorizado pelo 

mercado. "A preocupação com o balanço de car-

bono será crescente e as medidas corretivas de-

penderão, em grande medida, do diálogo e da 

transparência nas relações da empresa com to-

dos os públicos envolvidos, numa grande ação 

de responsabilidade compartilhada", avalia Nel-

ton Friedrich, diretor de Coordenação e Meio 

Ambiente da Itaipu. 

Para Walter Duran, diretor de Sustentabili-

dade da Philips, medidas futuras para punir cor-

porações que emitam quantidades elevadas 

de CO2 são inevitáveis. No entanto, implemen-

tar ações para controle e tarifação dos gases de 



efeito estufa (GEE) tem tudo para ser um desafio 

complexo. "Para que as medidas sejam efetivas, 

deverá se levar em consideração a situação indi-

vidual de cada emissor de carbono e, principal-

mente, o suposto benefício final oriundo dessa 

emissão, por região do globo, país e muitos ou-

tros parâmetros. É algo difícil, porém não impos-

sível. Estamos no caminho e certamente chega-

remos lá em alguns anos", avalia. 

Investidores já começaram a avaliar as em-

presas com base em quanto se mostram empe-

nhadas em reduzir suas emissões de C02. Nes-

se contexto, a necessidade de informar sobre 



a pegada de carbono vai se t ransformando 

numa regra. índices como o Carbono Eficiente, da 

BM&FBovespa, que lista as 50 ações mais nego-

ciadas, ponderando suas emissões de gases estu-

fa, ganham relevância no mercado, assim como 

iniciativas como das da organização Carbon Dis-

closure Project (CDP), que mantém um banco de 

dados sobre as emissões das empresas. 

No Bradesco, a gestão de GEPs teve início em 

2006, quando foi produzido o primeiro inventário 

do banco. Em 2007, o processo passou a abran-

ger todas as empresas sob as quais a instituição 

tem controle operacional e evoluiu no ano se-

guinte. "Desde 2008 estamos engajando forne-

cedores por meio do CDP Supply Chain. No âm-

bito dos negócios, participamos das discussões 

com os demais bancos comprometidos com os 

Princípios do Equador (acordo que prega conces-

são de crédito à avaliação socioambiental de em-

preendimentos)", destaca Domingos Figueiredo 

Abreu vice-presidente do Bradesco. 

Para gerar resultados, a contabil idade das 

emissões requer esforços concentrados de en-

gajamento das partes interessadas, especial-

mente fornecedores. E também novos métodos 

de avaliação. "Na medida em que cresce a pres-

são sobre a gestão das emissões de GEEs, acre-

ditamos que surgirão mais ferramentas e meca-

nismos para a inclusão dos custos do carbono 

nas cadeias de suprimento. Já se observa um 

grande número de iniciativas voltadas ao de-

senvolvimento de formas de monitoração", res-

salta Yuri Feres, gerente de Sustentabilidade do 

Walmart Brasil 

Em 2009, a rede de varejo lançou o proje-

to para construção do índice de Sustentabilidade 

em Produtos, que pretende mensurar os impac-

tos socioambientais dos itens vendidos em suas 

lojas — principalmente as emissões de GEE —, 

convertendo-os em um indicador impresso nas 

embalagens para facilitar a comparação e deci-

são do consumidor. 

Text Box
Fonte: Idéia Socioambiental, São Paulo, ano 6, n. 21, p. 31-35, set. 2010.




