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A agenda das questões so-
cioambientais nas empresas
está cheia. Na semana passada,
o Instituto Ethos lançou em São
Paulo um projeto de desenvol-
vimento sustentável para o país
denominado Plataforma por
uma Economia Inclusiva, Verde
e Responsável. Outra rodada de
debates ocorre no Rio de Janei-
ro amanhã, organizada pelo
Conselho Empresarial Brasilei-
ro para o Desenvolvimento Sus-
tentável (Cebds), para apresen-
tar o relatório Visão 2050 —
uma nova agenda para as em-
presas, do World Business
Council for Sustainable Deve-
lopment, em parceria com 29
empresas, com o objetivo de
orientar a economia verde.

Tem sido assim nos últimos
dois anos: o mercado pressiona
por investimentos, regras, pro-
gramas governamentais e práti-
cas que aumentem a eficiência
energética e de transporte, pro-
mova a redução dos efeitos da
mudança do clima, o uso racio-
nal dos recursos naturais e ou-
tras iniciativas que fazem parte
da cartilha sustentável. Mas, re-
conhece que falta estratégia
para avançar nesse rumo.

Sem harmonização
“Há muitas iniciativas em an-
damento”, afirma a presidente
do Cebds, Marina Grossi. “Mais
empresas se destacam na redu-
ção de desperdício, economia
de água, energia e matérias-
primas, além do respeito à di-
versidade biológica; sem contar
ações sociais relevantes. A
questão é que ainda são em nú-
mero reduzido.” O resultado da
falta de escala, segundo Marina,
é o preço alto das tecnologias
limpas que, por sua vez, impede
que elas se tornem norma nas
companhias. “O Brasil não tem
um plano de desenvolvimento
em que haja harmonização en-
tre as leis, os incentivos gover-
namentais e a conscientização
do consumidor”, diz.

O presidente do Instituto
Ethos, Jorge Abraão, acredita
que, na ponta do lápis, ou me-
lhor, a curto prazo, o esforço
das empresas pioneiras ainda
não é recompensado. “Elas ga-
nham mais em imagem, uma

vez que são identificadas com
ações que o consumidor e o
mercado aprovam”, afirma.
“Mas, reconhecem que o maior
ganho é no médio e longo pra-
zo. Hoje, elas se destacam
como protagonistas de um pro-
cesso de transição. Sabem que,
ao investir na gestão sustentá-
vel dos processos e no ofereci-
mento de produtos de melhor
qualidade, estão criando opor-
tunidades de negócio.”

A não ser em termos de ris-
cos, é difícil medir o retorno do
investimento das iniciativas
verdes em termos financeiros,
acrescenta Alexandre Hernan-
dez, diretor da Key Associados,
consultoria de empresas para
sustentabilidade. “Quando a le-
gislação funciona, quem não
respeita o que diz a lei recebe
multas”, exemplifica. “Outro
risco é a imprensa fiscalizar e
denunciar os erros, o que resul-
ta em queda no valor das ações
no mercado financeiro.”

Fora isso, Hernandez cita os
estudos que chamam a atenção
para a valorização da carteira de
ações que fazem parte do Índice
de Sustentabilidade Empresarial
da BM&FBovespa, como um dos
indicadores favoráveis aos in-
vestimentos social e ambiental-
mente responsáveis. Essas se-
guem a movimentação interna-
cional, impulsionada pela cons-
tatação de que consumidores
dos países mais desenvolvidos
passaram a rejeitar produtos
manufaturados à custa de seve-
ros impactos ambientais.

O Brasil assumiu compro-
missos como a redução do des-
matamento da Amazônia e a
proteção de seus biomas. É tam-
bém detentor de uma Constitui-
ção pioneira nas referências es-
pecíficas à proteção do ambien-
te, além de outras medidas como
a Política Nacional sobre Mu-
dança do Clima e a recente Po-
lítica Nacional de Resíduos Só-
lidos. “Existem ações que as
companhias podem tomar para
se beneficiar dessas e outras
iniciativas”, diz Yara Donda, da
Buranello-Passos Advogados.
“Além disso, surgem novidades
na esfera legislativa e tributa-
ção ambiental.” Mas, na práti-
ca, essas diretrizes se confun-
dem e o país segue apenas com
uma vitrine limitada de empre-
sas verdes e sustentáveis. ■

Economia verde
ainda busca um
caminho no Brasil
Mercado pressiona por investimentos e regras em prol do
meio ambiente, mas falta um plano estratégico para a área

PALAVRA-CHAVE

Novas demandas
além do clima
A expressão economia verde
é uma evolução do que se
costumou chamar de economia
de baixo carbono, associada às
preocupações com os impactos
das mudanças climáticas no
planeta. Visa uma proposta
de desenvolvimento que busca
incluir, além do crescimento,
a qualidade socioambiental.

✽

Estratégias globais
Multinacionais, como a Philips,
seguem modelos das matrizes
e adotam metas internacionais

Incentivadas por suas matrizes
e por plataformas de estratégias
corporativas globais que se-
guem indicadores de sustenta-
bilidade, multinacionais esta-
belecidas no Brasil puxam seus
fornecedores, perseguem para-
digmas de eficiência e indireta-
mente levam o público a exigir
padrões de qualidade. Essa é,
por exemplo, a experiência da
Philips do Brasil, cujo presiden-
te Marcos Bicudo está à frente
de várias iniciativas voltadas
para a economia verde.

Há quase dez anos, a Philips
criou o programa EcoVision que
visa alocar € 2 bilhões de inves-
timento globais em inovações
verdes até 2015. O objetivo é
acelerar a adoção de produtos
que tenham desempenho am-
biental ao menos 10% melhor
que seus concorrentes similares.

“O Brasil não tem um plano de
desenvolvimento em que haja
harmonização entre as leis, os
incentivos governamentais e a
conscientização do consumidor”

Marina Grossi
Presidente
do Cebds

Divulgação

“No Brasil se fala muito
em crescimento econômico
e muito pouco sobre
qualidade de crescimento”

Marcos Bicudo
Presidente
da Philips

Murillo Constantino
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EXEMPLOS DE INCENTIVOS PARA A ECONOMIA VERDE

Benefícios que as empresas podem contar quando adotam políticas e atividades sustentáveis, de acordo com cada esfera
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ICMS e IPVA
Impostos podem ser usados com diferenciação de 
alíquotas para determinados produtos, bem como 
àqueles destinados à coleta de lixo e limpeza urbana

ICMS Ecológico
Redistribuição da parcela do imposto para beneficiar 
municípios com práticas ambientais

Políticas Estaduais de 
Mudanças Climáticas
Preveem, por exemplo, o pagamento por serviços 
ambientais (PSA) aos produtores rurais que 
protegerem suas nascentes
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ICIPAL  

IPTU Verde
Desconto para imóveis que implantam 
medidas que favorecem o ambiente, 
como captação de água de chuva, 
aquecimento solar, árvores na calçada, 
construção com materiais sustentáveis

 
FINA

N
C

E
IR

O

Fontes: Buranello-Passos Advogados 
e Terence Dornelles Trennepohl 
da Martorelli Advogados

Financiamento 
Facilidades para empresas que atuam 
visando sustentabilidade ambiental em 
bancos, BNDES, Caixas de fomento e 
Banco Mundial

Índice de Sustentabilidade 
Empresarial 
Carteira da Bovespa só com ações 
consideradas sólidas a longo prazo, 
com forte desempenho financeiro, 
requisitos sociais, ambientais 
e de governança corporativa

Política Nacional de 
Resíduos Sólidos 
União, estados e municípios poderão conceder 
incentivos fiscais e financeiros para indústrias 
e entidades que tratem e reciclem 
resíduos – aguarda regulamentação

Política Nacional sobre 
Mudança do Clima 
Prevê a criação de instrumentos econômicos, 
financeiros e fiscais destinados a estimular 
a redução de emissões de gases do efeito 
estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, 
isenções, linhas de crédito e financiamento 
 específicos – aguarda regulamentação

Imposto de Renda
Autoriza abatimento de 50% do 
valor do IR em atividades de florestamento 
e reflorestamento

Imposto Territorial Rural
Isenção de IR para áreas de preservação 
ambiental, Reservas Particulares de 
Patrimônio Natural (RPPNs) e reservas 
legais

Impostos de importação 
e exportação
Variação das alíquotas de acordo com 
a preferência por produtos sustentáveis

 

FEDERAL

Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI)
Estabelece alíquotas diferenciadas para 
diferentes produtos que economizam 
energia. Funcionou para linha branca 
e setor automotivo, mas foi suspenso

Licitações
Governo institui regras que obrigam as 
empresas participantes a terem programas 
de sustentabilidade, como emprego de 
sistemas que permitem reúso de 
água e eficiência energética, legalidade da 
madeira, prioridade para materiais 
biodegradáveis ou reciclados. 
O mesmo vale para estados e municípios

META

€ 2 bilhões
É o investimento global previsto
pela Philips em inovações
verdes até 2015 como parte
do programa EcoVision.
O programa foi criado em 1994.

EXECUÇÃO

31%
É o total de vendas da companhia
de produtos verdes em 2009
em todo o mundo. No mesmo
ano, houve redução de 10%
das emissões de carbono.

chegam ao país

Henrique Manreza

Jorge Abraão,
presidente do Instituto
Ethos: o maior ganho é
no médio e longo prazo

“No Brasil se fala muito em
crescimento econômico e muito
pouco sobre qualidade de cres-
cimento”, afirma Bicudo. “Nos-
sa estratégia é exigir um posi-
cionamento do governo quanto
a uma agenda para o desenvol-
vimento sustentável, mas tam-
bém de toda a sociedade.”

Retorno viável
Do lado das empresas, Bicudo
considera que, além de fazer a
lição de casa e perseguir metas
socioambientais e de gestão, é
preciso investir no desenvolvi-
mento e comercialização de pro-

dutos que atendam, de fato, a
população. “No nosso caso, a
Philips investe em sistemas
mais eficientes para ajudar a re-
duzir o consumo de energia, na
disseminação do acesso à saúde
e na economia doméstica.”

Bicudo considera que o re-
torno do investimento é viável
de acordo com as metas. Tanto
que, até 2015, a Philips pretende
facilitar o acesso à saúde a mais
de 500 milhões de pessoas,
aprimorar a eficiência energéti-
ca de seus produtos em 50% e
dobrar o uso de materiais reci-
clados nos produtos.  ■ M.F.
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