


carbônica 
o final dos anos 1980, a onda da 

qualidade bateu em cheio na agen-

da corporativa. De uma hora para outra, 

estar alinhado a conceitos como melhoria 

continuasse tornou uma obrigação - ou, 

no mínimo, um pré-requisito para acessar 

alguns mercados. Hoje, 20 anos depois, 

ostentar um ISO 9000, selo padrão da 

qualidade total, é elementar. Empresas de 

todos os tipos, especialmente as grandes 

indústrias, dominam os processos da área e 

já começam a buscar outros diferenciais -

como a excelência tecnológica, inovação e 

estratégias arrojadas de recursos humanos, 

entre outros. Um outro tipo de exigência, no 

entanto, tem potencial para desencadear 

uma onda semelhante à provocada pela 

qualidade total anos atrás. 

Cada vez mais empresas monitoram 

o impacto ambiental de seus produtos, 

serviços e atividades. Por enquanto, a 

grande maioria delas faz apenas o básico -

controla o volume de resíduos descartados 

na natureza e reduz o uso de água e outros 

recursos naturais etc. Há, no entanto, um 

grupo de companhias que está tomando a 

dianteira do que pode ser chamado de "go-

vernança climática" São empresas que vão 

além do receituário básico da gestão am-

biental e adotam práticas concretas para 

reduzir sua pegada carbônica - expressão 

que vem sendo utilizada para designar o 

total de dióxido de carbono e outros gases 

de efeito estufa emitidos na atmosfera por 

uma empresa ou pessoa. São elas que estão 

dando as contribuições mais importantes 

para conter o aquecimento global e todos 

os seus efeitos colaterais. 

Essa elite comporta não só grandes 

companhias. Engloba também empresas 

de porte menor, muitas delas de abran-

gência regional, mas que apostam na 

governança climática como uma forma 

de buscar o crescimento sustentado. Em 

comum, elas têm a preocupação de conta-

bilizar - e reduzir - suas emissões de gases 

causadores do efeito estufa. Algumas reali-

zam verdadeiros inventários de emissões, 

que são auditados por empresas indepen-

dentes e divulgados para o público externo. 

Outras preferem manter os números em 

sigilo, usando-os como base para a tomada 

de decisões. Mas todas buscam formar 

uma base concreta para reduzir o impacto 

ambiental de suas atividades e criar, assim, 

um diferencial competitivo valioso em um 

mercado cada vez mais preocupado com 

os efeitos do aquecimento global. 

No Brasil, a frente da governança 

climática desponta nos relatórios do Pro-

grama Greenhouse Gas Protocol, também 

conhecido como GHG Protocol. Todos 

os anos, a entidade divulga as práticas 

mais avançadas de mitigação e adaptação 

às mudanças climáticas em um relatório 

que identifica as empresas brasileiras 

situadas na vanguarda da responsabili-

dade ambiental. Agora, A M A N H Á e 

PricewaterhouseCoopers (PwC) lançam 

uma contribuição para difundir o tema 

no país por meio de uma pesquisa exclu-

siva sobre governança climática no sul do 

país. Trata-se do primeiro levantamento 

desse tipo realizado em âmbito regional no 

Brasil. E as conclusões são animadoras. Ao 

todo, 47,4% das companhias pesquisadas 

já realizam - ou pretendem realizar ainda 

neste ano - inventários de emissões de 

gases causadores do efeito estufa. 'A região 

sul está interessada no tema e os próximos 

dois ou três anos mostrarão um forte mo-

vimento dessas companhias em busca de 

seus inventários',' analisa Rogério Gollo, 

sócio responsável pela área de sustentabi-

lidade da PwC. 

No total, 38 empresas responderam ao 

questionário de AMANHÃ e PwC. Quase 

metade delas (18) são do ramo industrial. 

Outras sete são do setor de serviços e seis 

vêm do segmento agrícola. A amostra é 

bastante significativa em peso e relevância. 

Todas as empresas fazem parte do ranking 

das 500 maiores da região sul - e 84,2% 

faturam mais de R$ 100 milhões por ano. 

Veja, nas próximas páginas, quem são elas 

- e o que elas estão fazendo para reduzir 

a sua pegada carbônica e despontar com 

um diferencial competitivo de alto valor 

estratégico. 



Um gás na estratégia 
As companhias da região sul já per-

ceberam que gerenciar as mudanças cli-

máticas é uma questão estratégica. Nada 

menos que 42,1% delas delegam o tema 

a um profissional de alto comando - o 

presidente, o vice ou um diretor exclusivo 

para a área. A tendência, agora, é que o 

tema comece a permear todos os setores 

das empresas, redundando em ações cada 

vez mais efetivas de controle de emissões 

dos gases estufa. "Muitas empresas estão 

cr iando verdadeiros depa r t amen tos 

de mudanças climáticas',' diz Eduardo 

Baltar, diretor da Enerbio, consultoria 

especializada em projetos de sustenta-

bilidade, energias renováveis e mercado 

de carbono. Afinal, é bom lembrar que o 

envolvimento das organizações não pode 

ficar restrito aos altos escalões. As práticas 

têm de chegar até o chão de fábrica',' alerta. 

Aparentemente, essas práticas estão 

se difundindo primeiro entre as indús-

trias - tal como ocorreu com a qualidade 

total. A maioria (47,4%) das empresas que 

adotam ações de controle e mitigação no 

sul do país vem da indústria. Pudera: no 

mundo, o setor é responsável por dois 

terços das emissões de carbono - no 

Brasil, o índice chega a 3%. 

No sul, porém, a elite da governança 

climática tem uma peculiaridade: a forte 

participação de empresas de porte médio, 

com faturamento anual entre R$ 100 mi-

lhões e R$ 200 milhões (28,9% do total). 

Em outras regiões, essas companhias 

costumam ter pouca aderência ao tema 

- normalmente, as grandes corporações 

de capital aberto são maioria absoluta. 



No mundo todo, a maior parte das 

emissões de carbono vem da queima de 

combustíveis fósseis e do transporte. O sul 

do Brasil não foge à regra: quase dois terços 

(63,2%) do carbono gerado pela região vêm 

dessas duas fontes (veja o gráfico na página 

seguinte). Felizmente, as companhias do 

sul estão atentas ao assunto e começam a 

planejar iniciativas concretas para neutra-

lizar o efeito de suas atividades no clima. 

Conforme a pesquisa de A M A N H Á e 

PwC, 23,7% das empresas da região já 

realizam inventários de emissões há mais 

de dois anos. Outras 21,1% concluíram o 

primeiro inventário em 2009 ou 2010 - e 

2,6% pçetendem fazê-lo ainda em 2011. No 

total, 47,4% das companhias pesquisadas 

já estão alinhadas com a necessidade de 

contabilizar e reduzir o volume de carbono 

jogado na atmosfera. E aquelas que ainda 

não estão (52,6%) admitem a possibilidade 

de realizar inventários no futuro. É o caso 

do Complexo Hospitalar Santa Casa, de 

Porto Alegre. Ainda estamos em fase de 

estudos. É preciso alinhar com a direção as 

diretrizes que seguiremos antes de realizar 

o inventário',' conta Bruna Trolli, analista de 

gestão ambiental da Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 

Bruna acredita que o primeiro relatório do 

grupo deverá sair nos próximos três anos. 

O inventário é o primeiro passo para 

que uma organização consiga medir e con-

trolar suas emissões de carbono. "Você não 

pode fazer uma dieta sem subir na balança" 

compara Barbara Oliveira, coordenadora 

doGHG Protocol no Brasil. Normalmente, 

diz ela, as empresas começam por uma 

contabilização do carbono gerado em 

uma linha de produtos. A partir daí, vão 

ampliando o escopo do inventário até te-

rem acesso a dados de todos os processos 

produtivos. O custo desse trabalho pode 

variar de R$ 80 mil a R$ 1 milhão, depen-

dendo do porte da empresa. 

Entre as companhias que realizam 

inventários de emissões no sul do país, a 

grande maioria divulga os dados apenas 

internamente - para seus próprios execu-

tivos e funcionários, por exemplo. Como 

ainda não há uma legislação que regularize 

o mercado de carbono no Brasil, muitas 

preferem evitar a exposição dos números. 

"Mas as coisas mudarão bem rápido" 

avisa Paulo Moutinho, diretor executivo 

do Instituto de Pesquisa Ambiental da 

Amazônia (Ipam). A Política Nacional de 

Mudanças Climáticas (PNMC), sanciona-

da pelo governo federal em dezembro de 

2010, tem por meta reduzir as emissões 



nacionais de gases de efeito estufa entre 

36,1% e 38,9% até 2020. No setor energéti-

co, por exemplo, o plano é fazer com que 

o Brasil chegue a 2020 emitindo não mais 

do que 700 milhões de toneladas de C 0 2 

- quantidade equivalente ao que o país 

gerou em 2005. À medida que o tempo 

for passando, a pressão em torno dessas 

metas se tornará cada vez maior. E aí as 

companhias se sentirão mais encorajadas a 

abrir seus números. "Com o advento dessas 

normas, os setores terão de se mover para 

acompanhar o cumprimento das metas" 

aponta Moutinho. 
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A fabricante de fios e cabos Furuka-

wa, de Curitiba, foi uma das primeiras 

empresas do pais a perseguir metas de 

redução de emissão de gases causadores 

do efeito estufa. O pioneirismo, no en-

tanto, teve um preço. Os executivos da 

empresa tiveram de aprender sozinhos 

como calcular o volume de emissões - o 

que tornou o processo mais demorado e 

custoso. "Fui praticamente uma autodida-

ta',' assegura lane Regina de Barros, chefe 

da área de Gestão da Qualidade e Meio 

Ambiente da Furukawa. 

Em 2007, diz ela, a subsidiária da 

multinacional japonesa começou a es-

tudar os mecanismos de controle e miti-

gação do carbono. Um ano depois, Jane 

descobriu na internet o GHG Protocol 

internacional. O site da entidade continha 

todas as metodologias necessárias para a 

confecção dos inventários. Mas não dizia 

como adaptá-las à realidade brasileira. 

O sistema de cálculo das emissões com 

energia adquirida, por exemplo, levava 
em conta a realidade de países em que 

predominam usinas termelétricas e ter-

monucleares - bem diferente da situação 

encontrada no Brasil, cuja energia vem 

basicamente de hidrelétricas. O jeito foi 

continuar a pesquisar. "Daí me deparei 

com o site brasileiro do GHG Protocol 

e aí, sim, a ferramenta para o cálculo das 

emissões utilizava um fator de conversão 

adequado',' recorda Jane. 

O primeiro inventário da Furukawa 

acabou saindo em 2009. Para fechá-lo, a 

empresa aproveitou a experiência que já 

tinha em outros processos de sustentabili-

dade - especialmente nas áreas de raciona-

lização do uso de energia e de água. Hoje, 

a Furukawa detém algumas das práticas 

mais avançadas de mensuração e controle 

de emissões dos gases causadores do efeito 

estufa. O próximo passo, diz Jane, é inserir 

no inventário as emissões "indiretas" da 

empresa - aquelas geradas por fornece-

dores e por atividades terceirizadas. Para 

2011, a companhia pretende reduzir sua 

pegada carbônica em 5%. 

Casos como o da Furukawa mos-

tram que ainda há muito a ser feito para 

que as empresas do sul entrem de forma 

maciça na era da governança climática. O 

próprio GHG Protocol diz sentir falta de 

uma aproximação com as companhias da 

região. Hoje, metade delas desconhece o 

GHG. "Talvez, a disseminação não esteja 

sendo feita com tanta clareza nos Estados 

do sul'', reconhece Barbara Oliveira, coor-

denadora do programa "Sustentabilidade 

Global'', do Centro de Estudos em Susten-

tabilidade da Fundação Getúlio Vargas -

que é um dos coordenadores das ações do 

GHG Protocol no Brasil. Há, no entanto, 

quem minimize a responsabilidade da en-

tidade. "Penso que a falha é dupla aí, tanto 

do programa, que é o mais importante 

do país, quanto das empresas, que estão 



alheias ao assunto" opina Eduardo Baltar, 

da consultoria Enerbio. 

Para a maioria (68,4%) das empresas 

do sul, os inventários de emissões são pe-

ças sigilosas, utilizadas como apoio à to-

mada de decisões. Muitas temem que os 

números sejam usados de forma maldosa 

por concorrentes e grupos de pressão. A 

falta de referências no mercado agrava 

esse problema - hoje, ninguém tem como 

assegurar se sua pegada carbônica é acei-

tável ou não. A Furukawa, por exemplo, 

busca parâmetros fora do país. As nossas 

unidades do Japão e dos Estados Unidos 

também calculam suas emissões. Até nos 

comparamos internamente, mas é um 

dado não oficial, visto que os tamanhos 

das empresas e as realidades são diferen-

tes daqui'', conta Jane. 

Há, no entanto, companhias que 

ousam tornar públicas suas emissões de 

carbono - até como forma de buscar um 

diferencial em relação àquelas que prefe-

rem o sigilo. Entre essas, o canal preferido 

de divulgação é o relatório anual de sus-

tentabilidade (10,5% dos casos), a internet 

e o demonstrativo de resultados (7,9% 

cada) ."É elogiável o fato de essas empresas 

darem essas informações ao mercado. 

Temos aí um primeiro estágio de avanço'', 

analisa Jorge Abrahão, presidente do Insti-

tuto Ethos. A tendência, diz ele, é que cada 

vez mais companhias consolidem esses 

dados em um único balanço econômico, 

ambiental e social. Para as auditorias, essa 

evolução representa uma grande oportu-

nidade. Hoje, apenas 18,4% dos inventários 

são auditados por uma empresa externa. 

"Os critérios de auditorias ainda estão 

sendo estabelecidos no Brasil. Quando a 

sociedade pedir a publicação desse tipo 

de informação, haverá mais inventários 

auditados. Será um processo natural'', diz 

Rogério Gollo, da PwC. 



Por enquanto, a maioria das empresas 

do sul se encontra nos estágios iniciais 

da governança climática. Ao todo, 88,9% 

contabilizam em seus inventários as 

emissões do chamado "Âmbito I" do GHG 

Protocol, t ambém conhecidas como 

"emissões diretas" -geradas em atividades 

inerentes à operação de cada empresa. 

Mas o percentual cai drasticamente quan-

do se leva em conta quais companhias 

medem as emissões indiretas, oriundas 

de fornecedores, compras de matérias-

-primas e outras atividades terceirizadas. 

Essas emissões contemplam os âmbitos 

II e III da cartilha do GHG Protocol. São 

opcionais - mas não podem ser ignoradas 

pelas companhias que efetivamente alme-

jam reduzir o impacto de seus negócios 

sobre o equilíbrio do clima. 

"Medir as emissões nos três âmbitos 

permite que a empresa conheça o real im-

pacto da sua produção e identifique onde 

é possível reduzir esse impacto. Deixar de 

fazer essa avaliação compromete o resulta-

do do inventário e gera desconfiança sobre 

as metas da redução" argumenta Marina 

Grossi, presidente executiva do Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvi-

mento Sustentável (Cebds), que também 

dá suporte ao GHG Protocol no país. Há 

empresas, no entanto, que já estão avança-

das em relação ao cumprimento do Âm-

bito III. Uma delas é a Innova, subsidiária 

da Petrobras que produz estireno no Polo 

Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande 

do Sul. A empresa participa do Sistema de 

Gerenciamento de Emissões Atmosféricas 



da Petrobras, que disponibiliza para suas 

unidades um sistema informatizado para 

a realização de inventário de emissões. Por 

isso, tudo que a companhia e seus forne-

cedores emitem é devidamente medido 

e controlado. "Temos um desafio que é o 

de reduzir as nossas emissões de gases do 

efeito estufa. Por isso, a Petrobras optou por 

realizar o inventário dessa forma," explica 

Patrícia Correia, engenheira de meio am-

biente da Innova. 

Eficiência ecológica 
Como ainda estão se familiarizando 

com as práticas de governança climáticas, 

as companhias do sul ainda estão longe de 

conhecer seu verdadeiro peso no esforço 

brasileiro para mitigar as mudanças climá-

ticas. Em 2009, cada uma daquelas que 

responderam à pesquisa de AMANHÁ e 

PwC emitiram, em média, 47 mil tonela-

das de carbono equivalente - ou C02eq, 

como é conhecida a medida padrão dos 

gases do efeito estufa. No mesmo período, 

as 35 empresas brasileiras avaliadas pelo 

GHG Protocol emitiram, juntas, cerca de 

89 milhões de toneladas de C02eq, ou 2,5 

milhões de toneladas por CNPJ - isso se 

forem consideradas somente as emissões 

do 'Âmbito I" do programa. 

De qualquer forma, as companhias 

que contabilizam suas emissões obtêm 

resultados imediatos. A simples confec-

ção do inventário leva à identificação 

de diversos gargalos e oportunidades de 

melhorias. "O inventário é um dado eco-

nômico. Na medida em que a empresa faz 

um mapeamento de seus processos, ela 

sintetiza todo o custeio de suas atividades 

e, naturalmente, de seus custos" resume 

Simone Oliveira Zahran, relações públi-

cas do Carbon Disclosure Project (CDP) 

para a América Latina - entidade que 

reúne o maior banco de dados do mundo 

sobre emissões de gases de efeito estufa 

(GEEs) pelas grandes empresas. 

A multinacional chilena Masisa, por 

exemplo, já sente no caixa as benesses de 

rastrear suas emissões de gases do efeito 

estufa. Desde que começou a medir sua 

pegada carbônica, a empresa promoveu 

uma série de modificações que tornaram 

sua linha de produção mais eficiente e 

menos poluente. A fábrica de painéis de 

madeira que mantém em Ponta Grossa, 

no Paraná, é tida hoje como uma referência 

para outras unidades do grupo no mundo. 

Lá, as máquinas e equipamentos só entram 

em funcionamento quando é estritamente 



necessário - graças a um software que con-

trola a operação e até a velocidades de cada 

etapa da linha de produção. O pó e outros 

resíduos da madeira também são reapro-

veitados e geram energia para as diferentes 

áreas da empresa. A Masisa criou até um 

índice próprio para monitorar a eficiência 

dos seus equipamentos, chamado OEE 

(sigla de "Overall Equipment Eficiency"). 

Em 2008, ele era 86,5%. No ano passado 

fechou em 91,3%. Com tudo isso, a unidade 

paranaense da empresa conseguiu reduzir 

o volume de suas emissões de carbono em 

7,5%, ultrapassando a meta de 2010, que era 

de 6%. "Além de melhorar nossos proces-

sos, há todo um ganho intangível. Todas 

as empresas deveriam buscar a eficiência 

por meio de inventários de emissões" 

recomenda Rogério Quaresimin, diretor 

corporativo de meio ambiente, saúde e 

segurança da Masisa. 

Para acelerar o processo, algumas 

companhias já recorrem a sistemas de 

bonificação atrelados ao cumprimento 

de metas ambientais. Na região sul, pelo 

menos 10,5% das empresas pesquisadas 

por AMANHÃ e PwC adotam critérios 

de avaliação de desempenho associados à 

mitigação ou neutralização das emissões 

de carbono. É o caso da Companhia Ener-

gética Rio das Antas (Ceran). Responsável 

por controlar duas usinas hidrelétricas, 

a empresa comercializa créditos de car-

bono compradores do Japão e da Bélgica 

- ambos os países têm o compromisso de 

reduzir ou compensar suas emissões de 

gases estufa. Só os créditos gerados pela 

Usina de Monte Claro, em Veranópolis, 

no interior do Rio Grande do Sul, já rendeu 

à Ceran cerca de R$ 4,5 milhões. Por isso, 

os principais diretores da empresa são pre-

miados quando atingem metas de redução 

dos gases do efeito estufa. "O foco não é só 

emissão de carbono, pois o nosso negócio 

é gerar energia sem interrupção. Mas a 

venda de carbono pode ser vista como um 

subproduto daquilo que fazemos'', explica 

Paulo Godoy, superintendente da Ceran. 

Distorções perigosas 
Como ainda não há um padrão de 

mensuração de emissões, muitas com-

panhias obtêm - e até divulgam - índices 

distorcidos de redução. Hipoteticamen-

te, isso pode acontecer quando uma 

fabricante de automóveis, por exemplo, 

deixa de contabilizar as emissões de seus 

sistemistas. Ou, ainda, quando grandes 

empresas de serviços - como bancos e 

fabricantes de softwares - ignoram emis-

sões indiretas com transporte aéreo, papel 

ou até com o financiamento de projetos 

danosos à natureza. "Quem determina 

essa fronteira é a empresa. Uma corpo-

ração mais responsável pensará em todo 

o ciclo de vida do produto que comercia-

liza'', pondera Simone Zahran, do CDP. 



que monitoram o desempenho de fornece-

dores considerados críticos para o negócio, 

somente 29% fazem exigências maiores do 

que as previstas na legislação ambiental. 

Entre as exceções está a BRF - Brasil 

Foods. Dependente de uma atividade que 

tem alto impacto ambiental - a suinocul-

tura a companhia desenvolve uma série 

de projetos para controlar os índices de 

emissões de produtores e granjeiros. Um 

deles é o Programa 3S, que utiliza biodiges-

tores para gerar energia a partir dos dejetos 

suínos. O sistema evita que o gás metano 

oriundo da decomposição desses dejetos 

acentue os efeitos do aquecimento global. 

"Também procuramos atuar com centros 

de distribuição regionalizados, otimizan-

do nosso sistema de transportes'', conta 

Wilson Mello, vice-presidente de assuntos 

corporativos da Brasil Foods. 

Ambiente que contagia 
Não se sabe, ainda, quanto tempo vai 

demorar até que os conceitos básicos de 

governança climática estejam plenamente 

difundidos entre as empresas brasileiras. 

Mas é provável que seja pouco. Afinal, cada 

vez mais companhias adotam critérios 

socioambientais para selecionar forne-

cedores e parceiros de negócios. No sul, 

mais de metade das empresas ouvidas por 

AMANHÃ e PwC adotam critérios liga-

dos à sustentabilidade na hora de adquirir 

bens e insumos ou contratar serviços de 

terceiros. Um exemplo é o complexo hospi-

talar Santa Casa de Misericórdia, de Porto 

Alegre. Sempre que está prestes a fechar 

negócio, o grupo verifica se o potencial 

fornecedor segue um programa sólido de 

gerenciamento de resíduos. Se a resposta 

for negativa, o contrato é deixado de lado. 

Tamanho rigor ajuda a manter a Santa 

Casa alinhada com os conceitos básicos 

de sustentabilidade. Mas tem um preço 

- muitas vezes, dificulta bastante a tarefa 

de encontrar fornecedores. "Infelizmente, 

a grande parte deles não possui políticas 

sólidas de meio ambiente', reclama Bruna 

Trolli, analista de gestão ambiental do 

grupo hospitalar. Não por acaso, ainda 

são poucas as companhias que avaliam 

o impacto ambiental de sua cadeia de 

fornecimento. No sul, apenas 15,8% delas 

adotam essa prática - mas nenhum ousa 

impor metas de redução. E, entre aquelas 





O desenvolvimento do mercado 

de carbono e a difusão dos conceitos 

de governança climática devem gerar 

vários outros benefícios. Um deles é a 

popularização da ISO 14001, que atesta a 

conformidade das empresas com a gestão 

ambientalmente correta. Hoje, no Brasil, 

cerca de 1,3 mil companhias detêm o selo 

ISO 14001 - e a tendência é de que o 

número cresça nos próximos anos. 

Uma das razões é o fato de existirem 

14 mil companhias com a ISO 9001 no 

país. Embora uma certificação não depen-

da da outra, é comum que as organizações 

com sistema de qualidade tentem "evo-

luir',' buscando o selo da ISO 14001. Além 

disso, há a crescente pressão do mercado 

para que as empresas de adaptem aos 

princípios da gestão ambientalmente 

correta. "Obter uma ISO 14001, hoje, é 

um compromisso voluntário, mas será 

uma cobrança cada vez mais forte no am-

biente corporativo. Quem não se adequar 

pode colocar em risco a perenidade de seu 

negócio'', atesta Karina Tagata, consultora 

de comunicação das áreas de auditorias 

e certificações e bens de consumo do 

Grupo SGS do Brasil. 

No sul, 36,8% das empresas ouvidas 

por AMANHÃ e PwC detêm certificação 

do sistema de gestão ambiental - índice 

que é considerado alto. "As regiões sul e 

sudeste têm uma demanda maior, princi-

palmente por causa do seu alto índice de 

industrialização'', aponta Amauri Avila, 

gerente da regional sul da certificadora 

BVQI. A demanda, aliás, não se restringe 

a certificações ambientais. Muitas em-

presas (60,5% do total) também adotam 

processos e metodologias para avaliar o 

impacto de novas operações sobre o uso 

de recursos hídricos- tais como a am-

pliação ou realocação de parques fabris. 

Para Rogério Gollo, da PwC, os 

números mostram que as empresas do 

sul do país estão atentas à necessidade 

de conter o impacto ambiental de suas 

operações. As iniciativas, porém, estão 

focadas no gerenciamento de resíduos 

sólidos e na racionalização do uso de 

recursos naturais - cujos ganhos são mais 

"visíveis" para o mercado. "Controlar o 

impacto ambiental é uma decisão que 

afeta diretamente os custos das empresas. 

Por isso, há mais facilidade em se colocar 

em prática processos que geram ganhos 

palpáveis. As formas indiretas de ganho, 

como a redução de emissões, pode demo-

rar um pouco mais para entrar na agenda 

das empresas" contextualiza ele. 

Mesmo assim, 60,5% das empresas 

afirmam não ter nenhuma referência ou 

benchmark no uso dos recursos hídricos, 

por exemplo. "A falta de regulamentação 

gera este desconforto" considera Paulo 

Moutinho, diretor executivo do Ipam. Fe-

lizmente, a tendência é de que esse quadro 

mude em breve. No Congresso, tramitam 

leis que preveem a consolidação de novos 

marcos regulatórios para o manejo da água 

e de florestas. Força extra para desencadear 

a onda da governança climática. 
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