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Quem acompanha o campeona-
to de Fórmula Truck, categoria
de automobilismo composta de
caminhões, deve saber que um
dos patrocinadores do campeão
de 2010, o piloto Roberval An-
drade, é a Ticket Car, empresa
de gestão de frotas responsável
pelo controle de combustível de
cerca de 6 mil empresas brasilei-
ras. A proposta da Ticket Car foi
utilizar a competição para cha-
mar a atenção para um novo
produto que promete mobilizar
fornecedoras de transporte e
suas contratantes, que depen-
dem de uma frota de automó-
veis, caminhões ou vans para
desenvolver seus negócios.

Trata-se do Ticket Car Car-
bon Free, um produto aliado ao
já existente Ticket Car Carbon
Control, que informa as emis-
sões de carbono da frota a partir
do consumo de combustível e
permite ações de compensação
por meio de projetos socioam-
bientais. As emissões da equipe
de Andrade serão neutralizadas
por meio de projetos de plantio
de árvores em matas ciliares.

“As metas de redução de emis-
sões tendem a se tornar obriga-
tórias e estamos saindo na fren-
te numa atividade que tende a
crescer no país”, afirma Fernan-
do Canejo, gerente de produtos
Ticket Car. Ele explica que o Car-
bon Free ainda é uma ideia nova

no setor, mas o Carbon Control,
que existe há mais tempo, e per-
mite o diagnóstico das emis-
sões, já conta com a adesão de
80 empresas.

Serviço novo
Como a Ticket, outras empresas
do setor de transporte já se mo-
vimentam para oferecer servi-
ços de controle das emissões de
carbono. A proposta visa auxi-
liar diferentes tipos de negócios
a reduzir sua principal fonte de
gases do efeito estufa, que, além
de poluir, contribuem para as
mudanças climáticas.

“Apesar da diversidade de
veículos utilizados e produtos
ou serviços entregues, os profis-
sionais de gestão de frota estão
enfrentando desafios semelhan-
tes em torno dos veículos”, afir-
ma Roberto Strumpf, coordena-
dor do Programa Brasileiro
GHG Protocol, a metodologia
mais aceita para o registro das
emissões. Em um país que de-
pende principalmente do trans-
porte rodoviário, o diesel, usa-
do no transporte de carga, já res-
ponde por 53% das emissões de
carbono dos veiculos, seguido
pela gasolina, responsável por
26% das emissões, “A dificulda-
de é conseguir os dados com os
fornecedores para contabilizar
as emissões”, diz Strumpf.

Empresas como a Ticket e a
Ecofrotas, antiga Embratec
Good Card, que mudou de no-
me para enfatizar o tipo de servi-
ço que oferece, fazem o cálculo
das emissões a partir do contro-
le do gasto de combustível dos
veículos de seus clientes. “De-
pois disso, conversamos com o
cliente sobre como ele pode re-
duzir as emissões”, afirma Ro-
drigo Somogyi, gerente de sus-
tentabilidade da Ecofrotas, que
possui uma carteira de 6.250
clientes com 321 mil veículos.

Entre seus clientes estão a
Protege,uma das maiores em-
presas de soluções em seguran-
ça do Brasil, que em um ano con-
seguiu reduzir 25% de suas
emissões, investindo na renova-
ção da frota e eficiência no uso
de combustível. “Os bancos exi-
gem o programa de sustentabii-
dade”, diz João Cappi, diretor
administrativo da empresa. “Ga-
nhamos duplamente sendo
mais eficientes.” ■
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Emissão de CO2
é novo alvo de
gestores de frotas

Há onze anos no mercado de
gestão de veículos corporativos,
a Embratec Good Card mudou
de nome para enfatizar serviço
demandado por empresas.

Por que essa preocupação
com as emissões?
Na era do aquecimento global
e da limitação dos recursos
naturais, diminuir a emissão
de gases do efeito estufa e
de resíduos poluentes deixou de
ser apenas um discurso para
transformar-se em uma questão
de sobrevivência. Empresas que
possuem e gerenciam frotas têm
um papel imprescindível neste
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Cálculo de emissões
de carbono de frota
de fornecedores é
a maior dificuldade
de empresas que
realizam inventário
de gases do efeito
estufa e têm metas
de redução para
se tornarem mais
competitivas
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CENÁRIO DO SETOR DE TRANSPORTE

Inventário nacional de emissões veiculares mostra aumento 
de poluição gerada pelos veículos

Fonte: Instituto de Energia e Meio Ambiente/Ministério dos 
Transportes/Ministério do Meio Ambiente
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movimento. No caso da Ecofrotas,
o posicionamento foi resultado
da demanda de nossos clientes.

Como reduzir as fontes de
emissões no transporte?
A Ecofrotas desenvolve um
trabalho que foca tanto a
economia de operação como
a redução do nível de emissões.
Utilizamos um cartão válido em
11 mil postos credenciados por
meio do qual o cliente pode saber
a quantidade de combustível
de cada veículo, a quilometragem,
o tipo de combustível, outros
serviços, como troca de óleo
e manutenção. Esses dados

alimentam um banco de dados
que vai dar os elementos para o
cálculo das emissões, seguindo
uma metodologia desenvolvida
em parceria com a KeyAssociados
e validada pela KPMG.

Você pode dizer qual a
média de redução de
emissões de cada frota?
Podemos fazer um cálculo: por
exemplo, juntas, as empresas
Kimberly-Clark, Vivo, 3M, Protege
e Sadia, que são nossas clientes,
já reduziram, cerca de, 13%
dos custos da frota e evitaram
a emissão de 30 mil toneladas
de CO2e na atmosfera.

A arte impressionista
no mundo de negócios
Na falta de condições objetivas para uma transformação
radical, o setor de transportes vai aos poucos se adaptan-
do às circunstâncias geradas pelas urgências ambien-
tais. Num país como o Brasil, de dimensões imensas, ex-
tremamente dependente do modelo rodoviário e com
uma economia em que a logística compõe um item im-
portante na conta de custos, qualquer pequeno ganho
em produtividade, eficiência e baixa emissão de carbo-
no pode gerar números expressivos no resultado final.

Por esse motivo, as iniciativas de substituição dos
combustíveis fósseis e outras medidas destinadas a redu-
zir a participação do setor no agravamento das condi-
ções climáticas do planeta formam um mosaico interes-
sante com o qual se pode observar a evolução do am-
biente de negócios. Se a sustentalidade é mais bem com-
preendida através do olhar complexo, pode-se afirmar
que a observação das conexões lineares entre os elos da
cadeia produtiva também tem muito a ensinar.

A inserção da Teoria da Complexidade entre as disci-
plinas da gestão é mais ou menos recente, e praticamen-
te coincide com a evolução das preocupações gerais

com a questão ambien-
tal, que conduz à busca
de estratégias sustentá-
veis para os empreendi-
mentos de todos os ti-
pos. Como uma evolu-
ção da Teoria dos Siste-
mas e suas derivações,
a abordagem complexa
aos desafios do mundo
contemporâneo se reve-
la como o resultado de
uma visão natural so-
bre a realidade, pelo
menos para os indiví-
duos imersos em deci-
sões de negócios priva-
dos ou de governo.

Talvez a melhor me-
táfora para essa metodologia, que tem como patronos
mais conhecidos os biólogos chilenos Humberto Matura-
na e Francisco Varela, ainda seja a pintura impressionis-
ta: visto a três metros de distância, um quadro de Van
Gogh oferece um dos mais requintados sentimentos de
prazer estético que a arte pode proporcionar; observada
a poucos centímetros, a mesma obra revela como a téc-
nica pontual e as relações eventualmente contraditó-
rias entre as cores podem resultar em composições tão
belas. A complexidade dos pontos torna-se num con-
junto aparentemente simples como resultado visual.

Aplicada ao universo das decisões de negócios, cada
uma das medidas destinadas a transformar o setor de
transportes pode se apresentar como um toque do pin-
cel na tela. No ambiente quase sempre conservador dos
empreendimentos, pode-se imaginar a energia e a de-
terminação dispendidas pelos executivos responsáveis
por transformar em realidade cada uma dessas mudan-
ças. Em alguns casos, o início de um projeto como esses
é considerado utópico como a busca do Santo Graal.

O conjunto da obra, sob a perspectiva da complexida-
de das transformações em curso, mostra como o setor
evolui na direção contrária a tudo que representa des-
perdício, poluição e riscos em geral. A mesma visão in-
duz a imaginar que a oportunidade da mudança se es-
tende a outros aspectos da sustentabilidade. A questão
social, por exemplo, representada pelo combate ao al-
coolismo e o engajamento contra a exploração de meni-
nas nas estradas, pode parecer um ponto colorido a es-
mo sobre a tela. Mas é parte de um quadro que pode ele-
var a gestão de uma empresa a estado de arte. ■
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As iniciativas para economizar
combustível e tornar as frotas
corporativas mais eficientes
não se resumem ao controle das
emissões de carbono. A Ambev,
por exemplo, investiu em um
projeto de compartilhamento
da frota com outras grandes
empresas do segmento de
alimentos e bebidas. Caminhões
que retornariam às fábricas
da companhia vazios depois
de abastecer os centros de
distribuição passaram a fazer os
trajetos de volta carregados de
produtos das empresas parceiras,
como a Pepsico, Unilever,
Sara Lee e Sadia. “Desde o início
desse sistema, no ano passado,
conseguimos reduzir 4 mil
toneladas de emissões de
carbono com uma economia de
1,5milhão de litros de óleo diesel”,
afirma Leandro Fluvierz, gerente
de transporte da Ambev.
A Coca-Cola, por meio da
fabricante Spaipa, do Paraná,
adotou em sua rota de
transportes um caminhão com
injeção inteligente de
bicombustível, utilizando também
o B100, O sistema permite o
monitoramento de sua operação,
ajustando o fornecimento do
combustível apropriado para
o motor a cada momento.
A solução mais original, no
entanto, foi adotada pela
Martin-Brower, transportadora
da rede McDonald’s, que utiliza
experimentalmente cinco
caminhões, quatro abastecidos
com B20 e um com B100, ou seja,
óleo de cozinha reciclado. M.F.
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Substituição de
combustíveis
fósseis e outras
medidas para
reduzir a
participação nas
mudanças do clima
formam mosaico
interessante
com ambiente
de negócios
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