
Troca de padrão 
Sergio Adeodato  
 
É uma luta contra o tempo. Recentes estudos das Nações Unidas indicam que o aquecimento 
global poderá atingir 4º C em 2100, o dobro do limite máximo de segurança estabelecido pelos 
cientistas. Como agravante, a população mundial já consume mais de um quarto acima do que 
o planeta pode naturalmente repor. Diante do cenário que preocupa, expressões como 
"desenvolvimento sustentável" e "sustentabilidade" entraram para o vocabulário das 
empresas. Nos dias atuais, com a urgência de harmonizar produção e consumo à conservação 
dos recursos naturais que sustentam os negócios e o bem-estar humano, desponta um 
conceito com poderes de mudar a gestão e a matemática do capital: a economia verde. 
 
A busca por um modelo econômico sustentável centralizará os debates da Conferência Ethos 
2011 nesta segunda e terça-feiras, em São Paulo, sinalizando o a relevância que o tema ganha 
na agenda do setor produtivo e do governo. A economia emergente em discussão tem como 
base diferentes pilares, além do ambiental, para a sustentabilidade ganhar escala e sair do 
discurso para a prática. "É impossível ser sustentável se o padrão econômico não for 
includente e responsável, reduzindo a miséria com geração de renda, condições dignas de 
trabalho e acesso a serviços básicos, como saúde e educação", afirma Paulo Itacarambi, 
diretor-executivo do Instituto Ethos - entidade que articula empresas, demais organizações da 
sociedade civil e poder público na transição para uma nova economia. 
 
"Iniciativas isoladas de práticas sustentáveis ganham escala e caminham na direção de uma 
economia verde, com mudanças estruturais mais profundas, e o Brasil pode se tornar 
protagonista neste processo", diz Itacarambi. 
 
A construção da economia verde exige romper paradigmas, como o que envolve a relação 
entre "crescimento" e "desenvolvimento", considerando parâmetros para além dos financeiros. 
"O desafio é saber como produzir e consumir com critérios para redução do uso intensivo de 
recursos naturais e energia, mas também restabelecer a confiança, a integridade ética e o 
respeito à lei", explica Itacarambi.  
 
Relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), divulgado neste 
ano, aponta a necessidade de um investimento anual de US$ 1,3 trilhão (2% do PIB global) 
até 2050 para dar início à transição rumo à economia de baixo carbono e eficiência no uso de 
recursos em dez setores-chave - como agricultura, construção civil, pesca, energia, transporte, 
água e gestão de resíduos. No entanto, de acordo, com o estudo, o nível do investimento 
ainda é pequeno e precisa ser aumentado urgentemente. 
 
"Para as empresas, a inércia significa no mínimo correr riscos de suprimento de matéria-prima, 
reputação e regulação", diz Helena Pavese, ex-integrante do Pnuma e co-autora de uma 
recente publicação sobre os rumos e oportunidades da economia verde, elaborado pela 
Conservação Internacional - ONG que aposta no tema como estratégia para a proteção dos 
ecossistemas.  
 
"Precisamos repensar nosso crescimento", diz Pavese, hoje dedicada a adaptar para realidade 
brasileira o cenário de oportunidades traçado globalmente pelo relatório TEEB (The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity). De acordo com o estudo, o mundo perde entre US$ 2,5 
trilhões e US$ 4,5 trilhões por ano com a destruição dos ecossistemas vitais, fonte de 47% a 
89% da renda dos mais pobres.  
 
Mudanças para um novo padrão econômico são complexas e enfrentam entraves na cultura 
corporativa e nas políticas públicas, envolvendo questões tributárias, subsídios para atividades 
degradantes e investimentos do governo em infraestrutura sem a dimensão socioambiental. 
Além de mecanismos de financiamento inovadores, falta ao mercado atribuir valor ao "verde". 
 
"Vivemos sob um cenário de preços relativos fictícios", analisa Mario Monzoni, da Fundação 
Getúlio Vargas, para quem a incorporação de custos ambientais e sociais ao preço dos 
produtos teria a função de adequar a demanda do consumo a um patamar mais sustentável. A ut
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"Mas o debate sobre mudanças nas contas nacionais e das empresas é ainda marginal", 
lamenta. Segundo Monzoni, taxar a economia velha para financiar nova e criar subsídios para 
o uso racional de recursos naturais são algumas alternativas. 
 
De acordo com a ONU, 60% dos 24 serviços ambientais do planeta cruciais à produção e à 
vida estão em estágio acelerado de degradação. "Duas palavras são chave para a economia 
verde: inovação e limite", ressalta Ricardo Abramovay, coordenador do Núcleo de Economia 
Socioambiental da Universidade de São Paulo. Ele reforça a importância de um conceito que 
nasce no rastro das questões ambientais - "descolamento da economia", que significa gerar 
cada vez mais riquezas sobre uma base cada vez menor de energia e de materiais. Em síntese, 
produzir mais com menos.  
 
Mas a tecnologia, sozinha, não resolve o dilema. A desigualdade no desenvolvimento pesa na 
conta. Hoje, se um indiano consome por ano produtos contendo quatro toneladas de recursos 
extraídos do planeta, um canadense utiliza 25 toneladas. "Mesmo que continue aumentando a 
eficiência na produção, a desigualdade torna o aumento do consumo um contrapeso às 
melhorais tecnológicas, ampliando a pressão sobre os recursos", diz Abramovay. Como os 
recursos naturais são limitados, a população cresce e muitas regiões do planeta têm o direito 
de se desenvolver, além de inovar, é preciso restringir o consumo e as emissões dos ricos. 
 
O assunto ganha destaque nos documentos preparatórios da Rio+20. Pela primeira vez as 
Nações Unidas propõem limites de consumo. "Em energia, são 70 gigajoules por habitante ao 
ano; em recursos naturais, oito toneladas; em emissões de carbono, uma tonelada", informa. 
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Conferência vai gerar propostas para a Rio+20 
 
A construção de uma economia verde com bases sólidas, ao mesmo tempo includente e 
responsável, é o centro das atenções da Conferência Ethos 2011, com participação de 
lideranças empresariais em sustentabilidade, ministros de Estado e representantes de 
organizações da sociedade civil. "Devemos perceber que o modelo atual, com oferta de A ut
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consumo infinita e recursos naturais finitos, é insustentável e praticamente se esgotou",avalia 
Marcelo Cardoso, vice-presidente da Natura. 
 
O executivo participará da sessão de abertura do encontro, que tem o apoio do Valor, em que 
serão discutidos o papel das empresas e as necessidades, desafios e oportunidades para o 
Brasil na transição para um modelo sustentável. "A urgência não é apenas mitigar impactos, 
mas investir em inovação para a ruptura de padrões, desenvolvimento de negócios 
emergentes e novas relações com consumidores nas próximas décadas." 
 
Um dos destaques é a importância da governança na ampliação dos mecanismos de 
autorregulação, transparência e prestação de contas. O tema, visto como essencial na 
economia verde, envolve a discussão sobre o nível de participação da sociedade civil na 
regulamentação do mercado e os caminhos para uma democracia participativa. Setores 
estratégicos como energia, biodiversidade e gestão de água e resíduos sólidos terão sessões 
especiais de debate.  
 
"A urgência é imediata e começa a ser incorporada por instituições de governança global e 
pelas políticas públicas locais", afirma o economista Sérgio Besserman. Para as necessárias 
transformações, diz, "é preciso pragmatismo, foco e métrica". O desafio, afirma, é definir o 
enfrentamento de forma prática, principalmente em relação às mudanças climáticas, "cerne da 
atual crise de sustentabilidade". 
 
Apoiada por 35 instituições, a conferência tem o objetivo de gerar propostas para um plano de 
transição rumo à economia verde. A ideia é contribuir com a lista de prioridades que serão 
apresentadas pela delegação brasileira na Rio+20, em 2012, quando a ONU pretende 
estabelecer as bases de uma economia mais sustentável. "A Rio+20 despertará novamente a 
atenção do mundo para a urgência do problema, aumentando o engajamento de setores 
econômicos, sociais e políticos", diz Besserman.  
 

 
 
Fontes renováveis vão ganhar espaço no Brasil até 2020 
Roberto Rockmann  

 

 
 
Tolmasquim: "A demanda por álcool terá de quase triplicar, de 28 bilhões de litros para 73 
bilhões de litros em 2020"O desafio do setor energético no Brasil e no mundo nas próximas 
décadas será imenso: atender à crescente demanda por energia e reduzir as emissões de 
poluentes, para evitar os efeitos do aquecimento global. Até 2050, a população mundial deverá 
crescer 40% e chegar a 9 bilhões de pessoas. Cerca de 70% delas estarão em países que não 
pertencem à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Boa parte 
do crescimento da demanda por energia será impulsionada pelas nações emergentes, como A ut
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Brasil, Índia e China. Hoje, estima-se que cerca de 50% das emissões de poluentes se 
relacionam ao consumo de energia, 25% a processos industriais e os 25% restantes à área de 
transportes. Cerca de três quartos das emissões do setor de energia são provenientes das 
grandes cidades. 
 
No Brasil, o consumo per capita anual de energia elétrica está em 2.400 kWh, abaixo do 
apurado em países como Argentina e Chile, mas deverá crescer, impulsionado pela ascensão 
social. A expansão das classes C, D e E irá aumentar o consumo de eletrodomésticos. "Isso 
cria uma pressão extra. Para manter essa expansão sob controle, o Brasil e outros países que 
registram esse movimento precisam adotar políticas amplas de eficiência energética porque 
pode aumentar a compra de aparelhos mais baratos e menos eficientes. Ao mesmo tempo, 
será preciso investir em racionalização da energia e redução das emissões", diz José Luiz 
Alquéres, conselheiro da Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável.  
 
O Brasil convive com uma situação diferenciada. Cerca de 45% da sua matriz energética está 
calcada em fontes renováveis, enquanto nos países desenvolvidos esse número cai para 13%. 
"O Brasil vai se destacar como um grande produtor de petróleo, podendo ser um grande 
exportador, mas a matriz energética deverá continuar limpa, pois continuaremos a ter usinas 
eólicas, hidrelétricas e os carros bicombustíveis", afirma Mauricio Tolmasquim, presidente da 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE).  
 
Segundo o Plano Decenal 2020, elaborado pela EPE, o percentual de participação das fontes 
renováveis de energia (hidráulica, eólica, etanol, biomassa, entre outras) vai aumentar na 
matriz energética brasileira, passando dos atuais 44,8% para 46,3% em 2020. No caso do 
petróleo e derivados, deve haver uma diminuição da sua fatia, de 38% para 32% - a maior 
parte da oferta adicional será voltada para o mercado externo. No mercado interno, a 
expectativa é de a gasolina continuar a ser gradativamente substituída pelo etanol.  
 
Há obstáculos a serem superados para o setor de energia crescer e reduzir as emissões. Um 
deles está no segmento de etanol. No Brasil, há um veículo para cada 6,5 brasileiros. Em dez 
anos, estima-se a existência de um veículo para cada 3,5 brasileiros. "A demanda por álcool 
terá de quase triplicar, de 28 bilhões de litros para 73 bilhões de litros em 2020, em função do 
aumento da frota de carros bicombustíveis, que deve pular dos atuais 40% para 70%", diz 
Tolmasquim.  
 
Em paralelo, o mercado externo deverá se abrir, com os Estados Unidos reduzindo as barreiras 
sobre o etanol brasileiro. Mas, para abastecer os mercados nacional e externo, será preciso 
destravar um novo ciclo de investimentos. Para os usineiros, o principal entrave para 
ampliação das usinas existentes ou construção de novas é o congelamento dos preços da 
gasolina. Enquanto os fabricantes de etanol têm de repassar variações de custo diariamente 
para as vendas, a gasolina está com o preço estabilizado nas refinarias desde 2008. Outro 
problema é a alta carga tributária, que inibe investimentos. Para serem sanados, esses 
problemas dependem da articulação entre o setor privado e o governo. 
 
Outro desafio é a expansão da capacidade instalada de geração diante do aumento do 
consumo per capita com a ascensão social. O esforço envolverá agentes privados e as diversas 
esferas do governo - do Ministério de Minas e Energia, que define as políticas do segmento, à 
EPE, que planeja a expansão, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que fiscaliza, 
chegando ao Ministério de Meio Ambiente, que concede o licenciamento ambiental dos 
projetos. Até 2020, a capacidade do sistema deve aumentar mais de 50%, chegando a 170 mil 
MW. 
 
Com grande aproveitamento hidrelétrico, o Brasil ainda tem a avançar nessa fonte, que tem 
custo baixo de produção. Na hidrelétrica, a energia custa R$ 60 o MWh, enquanto o custo de 
uma eólica supera R$ 100 o MWh.  
 
"O Ministério de Meio Ambiente, como gestor do futuro sustentável do país, tem uma posição 
cada vez mais complexa e que exige maior cautela com as decisões. Com o atraso no 
licenciamento das hidrelétricas desde o racionamento em 2001 e alguma lentidão nas eólicas e A ut
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na biomassa, houve aumento da base térmica a gás ou óleo combustível, que passou de 4% 
de presença na matriz para 22%", diz Alquéres.  
 

 
 
Setor elétrico se adapta às exigências dos novos tempos 
Roberto Rockmann  
 
Investir em fontes renováveis está na ordem do dia do setor elétrico. Terceiro maior grupo 
gerador privado do país, com 2% de participação no segmento de geração, a CPFL Energia 
procura expandir sua capacidade de produzir energia com fontes renováveis, que já 
representam 93% da matriz do grupo, e anunciou uma série de investimentos na área. No 
início de abril, divulgou a aquisição, por R$ 1,5 bilhão, da empresa de energia eólica Siif 
Énergies, somando quatro usinas eólicas em operação no Ceará, com capacidade de 210 MW, 
além de adicionar outros 732 MW em projetos.  
 
Duas semanas depois, em parceria com a Ersa, criou a CPFL Renováveis, reunindo os ativos 
das duas empresas em pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), parques eólicos e usinas 
termelétricas a biomassa. A nova companhia, da qual a CPFL terá 63,6% das ações, nasceu 
como uma das maiores da América Latina em geração por fontes renováveis, com 648 MW de 
potência instalada em operação, 386 MW em construção e 3.341 MW em desenvolvimento.  
 
"Os negócios são resultado da estratégia da empresa, que desde 2006 percebeu que a questão 
energética e as mudanças climáticas seriam os temas do século XXI, em um cenário de 
transição para a economia de baixo carbono", diz Augusto Rodrigues, diretor de comunicação 
empresarial. A atenção para a questão foi despertada quando as PCHs da empresa no Estado 
de São Paulo pararam de funcionar por falta de água nas turbinas. Em paralelo, observou-se 
que os regimes hidrológicos estavam mudando.  
 
Há cinco anos, a CPFL iniciou um longo debate entre os executivos com base em uma 
pergunta: como equilibrar a demanda crescente por energia com o uso racional dos recursos 
naturais e a redução das emissões dos gases de efeito estufa? Para entender os desafios do 
novo século, a empresa procurou o conhecimento de especialistas sobre meio ambiente, 
mudanças climáticas, economia verde e inovação.  
 
"Realizamos palestras com especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e 
de universidades sobre o tema das mudanças climáticas e fizemos uma publicação interna para 
os colaboradores sobre a importância do assunto", diz Rodrigues. Depois desse trabalho, as 
metas estratégicas foram revistas e a busca de soluções sustentáveis passou a ser uma das 
prioridades da CPFL.  
 
A partir da nova visão, a empresa adotou programas de redução de perdas, reforçou sua 
atuação em programas de eficiência energética e passou a investir na repotenciação de PCHs, 
na construção de hidrelétricas com elevada eficiência ambiental (relação de potência instalada 
por quilômetro quadrado inundado), de parques eólicos e de usinas movidas pela queima do 
bagaço de cana-de-açúcar. Em 1997, quando foi privatizada, a CPFL tinha 19 PCHs. Hoje tem 
45. "Temos quatro parques eólicos em operação e 17 em construção. Também estamos com 
uma usina de biomassa em funcionamento e seis que deverão passar a operar gradualmente 
até 2013", afirma Rodrigues. 
 
O caminho para a economia verde na CPFL também envolve a mobilização dos colaboradores, 
da sociedade e dos fornecedores. "Participamos de diversos fóruns no Brasil e no exterior 
sobre a questão da energia e das mudanças climáticas e procuramos apoiar ações que deem 
visibilidade ao tema na sociedade, concentrando esforços para que todos estejam envolvidos 
na mesma crença", explica Rodrigues. 
 
Não é um exemplo isolado. No início de julho, a Light - concessionária que atua no Rio de 
Janeiro e que tem a estatal mineira Cemig como uma das principais acionistas - firmou um 
acordo estratégico com a Renova, primeira empresa dedicada às fontes renováveis com ações A ut
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listadas na BMF&Bovespa. Pelo acerto, a Light irá investir R$ 360 milhões em troca de 26,2% 
do capital total da Renova. O objetivo é transformá-la no veículo para o crescimento da Light 
no segmento de fontes alternativas de energia, principalmente a eólica.  
 
Para a Light, o acordo representa o ingresso em um novo segmento, que também passa a ser 
uma rota alternativa de crescimento de sua plataforma de geração. Com o investimento, a 
capacidade de geração da Light passará dos atuais 855 MW para 1.006 MW em 2013. "O 
investimento na Renova representa uma nova fronteira de expansão na atividade de geração, 
permitindo o aumento da participação desse rentável negócio nos resultados da Light", disse o 
diretor de novos negócios e institucional, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, sobre o acordo. 
 
Outro exemplo de investimento privado em fontes renováveis é a Copel, que informou em 
junho ter aprovado a aquisição de 49,9% de participação acionária nos parques eólicos Farol 
(20 MW), Olho d'Água (30 MW), São Bento do Norte (30 MW) e Boa Vista (14 MW), todos 
localizados no Rio Grande do Norte. O valor da aquisição não foi divulgado. Quando concluídas 
em 2013, as usinas terão potência suficiente para o atendimento do consumo de uma cidade 
com 200 mil habitantes, aproximadamente.  
 

 
 
O varejo ajuda a mudar hábitos de consumo 
Marília Balbi 
 
"O varejo é considerado um promotor de importantes mudanças rumo a uma economia verde, 
enquanto elo entre fornecedor e consumidor, com poder de articular e mobilizar pessoas para 
o consumo sustentável. Essa é a opinião de Luiz Macedo, pesquisador e assessor do Centro de 
Estudos de Varejo da Fundação Getúlio Vargas (GVcev).  
 
Essa questão estará em debate na Conferência Ethos 2011, hoje e amanhã, em São Paulo. "Há 
a necessidade de um novo modelo e padrão de consumo, que passa pela pedagogia e pela 
comunicação, incluindo as redes sociais", explica Helio Mattar, diretor presidente do Instituto 
Akatu. Segundo ele, o consumo padrão atual é 50% superior ao que o planeta é capaz de 
produzir e é preciso "sair da sociedade descartável para a durável, do privado para o 
compartilhado". O Instituto Akatu quer mostrar ao consumidor o enorme poder transformador 
de seus hábitos de consumo - só com o ato de fechar a torneira ao escovar os dentes, por 
exemplo, uma pessoa pode economizar num ano 180 carros pipas ou 1 milhão de litros de 
água.  
 
Outro foco será a política de resíduos sólidos que está em vigor, e a corresponsabilidade de 
atacadistas, fornecedores e transportes na logística reversa. "Será um grande desafio porque 
não há uma solução definitiva e, sim, uma ação conjunta entre várias entidades de classe, 
governos e varejo, que serão cobrados", diz Macedo, da FGV.  
 
Já se sabe que 92% do impacto ambiental e social acontecem na rede produtiva e 8% na 
operação da loja. O varejo informa sobre os impactos ambientais e sociais às classes C, D e E, 
que desconhecem como descartar lâmpadas e outros resíduos, como indicam conclusões de 
estudos do Centro de Estudo do Varejo da FGV.  
 
O ponto de venda promove várias iniciativas sustentáveis e o varejo avança no gerenciamento 
de produtos e na formação de parcerias, "enfrentando desafios para ampliar a cadeia 
sustentável, de tal forma que os supermercados não tenham só um nicho de produtos na 
sessão de orgânicos," explica Macedo.  
 
Para ajudar a cadeia sustentável, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 
(Conar) baixou recentemente nova norma, determinando que a propaganda de uma empresa 
afirmando ter selo verde não possa ser veiculada se o produto não vier com certificado de 
sustentabilidade. A intenção é proteger o consumidor contra a propaganda enganosa. 
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Desde 2005, o Walmart Brasil incorporou em sua estratégia a economia verde e adotou ações 
como energia renovável, resíduo com impacto zero e mudança na maneira de trabalhar com 
fornecedores e consumidores. São 479 lojas, em 18 Estados brasileiros, que atendem 
diariamente cerca de 1 milhão de clientes, de todas as classes sociais.  
 
O supermercado deu prioridade a algumas categorias de produtos, como os originários da 
Amazônia e pescados com certificados. O óleo usado, por exemplo, é recebido pelas lojas da 
rede e enviado para um prestador de serviços que o reutiliza fazendo sabão - esse produto é 
vendido em barras nos supermercados Bom Preço. 
 
Com o projeto "Impacto Zero", o Walmart, em 2010, impediu que 52% dos resíduos orgânicos 
produzidos pelo supermercado fossem parar nos aterros sanitários - isso equivale a 40 mil 
toneladas. Os orgânicos viraram ração animal ou serviram de compostagem em projetos em 
universidades e prefeituras.  
 
A rede de supermercados americana é protagonista em muitas ações, está no meio da cadeia 
e quer, cada vez mais, envolver outras empresas, indústrias e parceiros. "O setor privado não 
consegue fazer tudo sozinho, precisamos de incentivos do governo", diz Daniela de Fiori, vice-
presidente de sustentabilidade do Walmart Brasil. Para ela, o Brasil deveria liberar a geração 
de energia solar pelas grandes lojas, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos. 
 
"É preciso criar novas regulamentações para incentivar as empresas", diz ela. Com a segunda 
edição do projeto "Sustentabilidade de Ponta a Ponta", várias indústrias aceitaram produzir 
suas marcas líderes, reduzindo o impacto ambiental, a exemplo da Whirlpool, Danone, Kraft 
Foods, Reckitt Benckiser, Santher, Kimberley-Clark, Philips entre outras. 
 
Só em resíduos, os 13 produtos lançados representam redução de mais de 250 toneladas por 
ano, considerando a estimativa de venda anual no Walmart. Pelo mesmo critério, a redução do 
uso de água chega a 2 milhões de litros, e a de energia, a cerca de 19 milhões de Kwh. Nas 
emissões de gases de efeito-estufa, houve redução de 3.171 de toneladas de CO2 equivalente, 
o que corresponde a uma economia de 17,3 milhões de km rodados. 
 

 
 
Incentivos devem atentar aos impactos na produção 
Paulo Fortuna  
 
O Brasil pode fazer uma transição mais rápida para a economia verde, de baixo carbono, se os 
incentivos não tiverem foco somente na diminuição das emissões de gases de efeito-estufa, 
mas também na redução dos impactos da produção sobre a biodiversidade. A avaliação é do 
coordenador do Núcleo de Economia Socioambiental da Universidade de São Paulo, Ricardo 
Abramovay. O pesquisador ressalta que existem mecanismos de incentivo à inovação - como 
os programas do BNDES e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) - mas ainda há uma 
"timidez extraordinária" em valorizar projetos que mirem a sustentabilidade na linha de 
produção, como a racionalização do uso de água e energia e pesquisas para melhor 
aproveitamento de insumos.  
 
"O ideal seria vincular os mecanismos de financiamento à adoção de programas de 
sustentabilidade na produção das empresas, o que não costuma ocorrer hoje", afirma 
Abramovay, que também é professor titular do Departamento de Economia da FEA e do 
Instituto de Relações Internacionais da USP. Para Abramovay, também seria importante que o 
capital de risco, através de empresas de venture capital e private equity, apostassem mais em 
projetos de empreendimentos sustentáveis. 
 
O pesquisador acrescenta que deveria haver mais estímulo à implantação de projetos na 
região Amazônica com preservação da biodiversidade. "A maioria dos projetos na Amazônia 
acabam, ao contrário, contribuindo para a destruição da biodiversidade", afirma. Segundo ele, 
o próprio poder público contribui para o quadro negativo na região, não só pelo financiamento 
de iniciativas pouco inovadoras, como a pecuária, mas também pela implantação de obras que 
acabam contribuindo para a destruição das florestas. 
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Abramovay ressalta que o Brasil está numa situação privilegiada nesse processo de transição 
para a economia verde, já que pode compatibilizar o crescimento econômico com a 
preservação dos serviços ecossistêmicos básicos, diferentemente do que ocorre, por exemplo, 
com a China e Índia, países com investimentos pesados em infraestrutura. 
 
"A infraestrutura desses países não permite que eles possam abrir mão nos próximos anos do 
uso intensivo de combustíveis fósseis, embora estejam investindo, no longo prazo, em outras 
formas de energia limpas e renováveis", destaca. Em contrapartida, a matriz energética 
brasileira depende de combustíveis fósseis em pouco mais de 50%, enquanto a média mundial 
supera 85%. 
 
Abramovay ressalta que há novos paradigmas na atuação das empresas que podem ser 
reforçados com investimentos em projetos sustentáveis. "Cada vez mais as empresas estão 
aderindo a indicadores de desempenho social e governança corporativa." 
 
Apesar da importância estratégica de que a economia verde ocupe o centro da inovação, o país 
não pode prescindir de políticas públicas que tratem dos efeitos da expansão populacional e do 
crescimento econômico, como a questão do espaço dos veículos nas grandes cidades. "É cada 
vez mais grave o problema da mobilidade urbana e isso tem que ser resolvido com 
investimentos em sistemas de transportes públicos", exemplifica. 
 
Na área socioambiental, as ações do BNDES ocorrem através de financiamentos de longo 
prazo, subscrição de valores mobiliários e prestação de garantia. O BNDES realiza 
financiamentos conforme a modalidade e a característica da operação. Os três mecanismos de 
apoio (financiamento, valores mobiliários e garantias) podem ser combinados numa mesma 
operação financeira, a critério do órgão de fomento do governo federal. 
 
Também são oferecidos programas de financiamento que podem se vincular a mais de um 
produto e visam a atender a demandas específicas, apresentando prazo de vigência e dotação 
previamente estabelecidos. O BNDES Finem é uma linha de financiamento, de valor superior a 
R$ 10 milhões, a projetos de implantação, expansão e modernização de empreendimentos. 
 
O Programa BNDES Fundos de Inovação em Meio Ambiente tem o objetivo de realizar 
investimentos em empresas que desenvolvam tecnologias consideradas limpas, com ações 
como a redução da emissão de carbono e de outros resíduos sólidos e líquidos, o tratamento 
de resíduos e o uso mais eficiente de recursos. O BNDESPar participa com até 90% do 
patrimônio comprometido do fundo, limitado a R$ 135 milhões. O processo de entrega das 
propostas de candidatos a gestor do fundo se encerrou em 18 de julho e estão em fase de 
análise. 
 
Em fase estruturação, o BNDES Empresas Sustentáveis da Amazônia prevê oportunidades de 
investimentos na região que gerem retorno financeiro e impactos socioambientais positivos. O 
órgão também tem parcela em três Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) voltados 
a projetos ambientais: FIP Brasil Sustentabilidade, FIP Caixa Ambiental e FIP Vale Florestar.  
 
O Ministério da Ciência e Tecnologia deve divulgar nas próximas semanas um plano de 
investimentos em pesquisas voltadas à economia verde. O ministério pretende investir em 
áreas como energias renováveis, economia do conhecimento e na economia do extrativismo de 
forma sustentável. Os investimentos serão feitos por meio de editais do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e também por meio da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep). 
 
Ainda que atualmente não possua linhas específicas para projetos ligados à sustentabilidade, a 
Finep, empresa pública vinculada ao MCT, tem ampliado a sua "carteira verde" nos últimos 
anos. De acordo com dados da empresa, 35% da carteira reembolsável contratada ou em 
contratação desde 2004 se refere a 99 projetos relacionados direta ou indiretamente ao 
conceito de sustentabilidade, alcançando R$ 2,04 bilhões. 
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Os setores de energias renováveis e biocombustíveis, mudança do uso do solo (principalmente 
na agroindústria) e tecnologias verdes representam mais de 75% desse total. Projetos 
relacionados especificamente a redução de carbono alcançam R$ 1,674 bilhão. A "carteira 
verde" da Finep apresenta uma taxa de crescimento anual de 20%. 
 
Em relação à carteira não reembolsável (financiamentos que não precisam ser devolvidos), 
desde 2002, foram contratados cerca de R$ 960 milhões identificados como projetos verdes. 
Deste valor, R$ 817,4 milhões (85,2%) são ligados à redução de carbono.  
 
Do lado das patentes, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) está implantando 
um projeto para reduzir o prazo de análise de registros de tecnologias associadas aos temas 
mudanças climáticas e energias renováveis. Segundo o presidente do INPI, Jorge Ávila, o 
plano é organizar uma fila exclusiva para a análise dessas "patentes verdes", como ocorre com 
frequência nos países desenvolvidos. "É uma contribuição do instituto para a política 
ambiental. Com a concessão de patentes em prazo menor, esses projetos devem ser 
viabilizados mais facilmente, inclusive porque isso facilita a captação de financiamentos." 
 
Conforme o presidente, o prazo atual para concessão de patentes, ao redor de oito anos, 
deverá cair para quatro, quando o projeto estiver funcionando. As diretrizes deverão estar 
finalizadas no segundo semestre e o programa deverá ser lançado oficialmente em junho de 
2012, na Conferência Rio +20, evento que discutirá, entre outros temas, a preservação do 
meio ambiente, o clima no planeta e a transição mais uma economia mais limpa e sustentável. 
 

 
 
Desafio é competir com empresa que ainda segue modelo antigo  
Carlos Vasconcellos  
 
"Sou otimista, nenhum país tem melhor condição do que o Brasil"Setores como os de 
mineração e indústria de base enfrentam um desafio duplo na transição para a economia verde 
no Brasil. Ao mesmo tempo em que geram grandes passivos ambientais - e precisam investir 
fortemente para compensá-los -, eles enfrentam a competição internacional de empresas 
instaladas em países que ainda seguem um modelo econômico antigo, anterior à era da 
responsabilidade socioambiental. 
 
Essa é a visão de Franklin Feder, presidente da mineradora Alcoa. "É uma questão de 
competitividade", diz. "Enquanto nós, no Brasil, buscamos um nível de responsabilidade 
ambiental e engajamento social crescente, isso está longe das prioridades de muitos 
concorrentes globais." 
 
Feder explica que os setores de mineração e indústria de base entendem o desafio e buscam 
se aparelhar para essa travessia rumo à economia verde. "Sou otimista, nenhum país tem 
melhores condições do que o Brasil para fazer essa transição", afirma. 
 
O custo dessa adaptação, no entanto, é alto. E para que essas empresas - e o país- 
mantenham a competitividade, defende o executivo, seria preciso que os setores público e 
privado se unissem para diminuir a desvantagem contra rivais menos interessados nesse novo 
modelo econômico. "Por isso é fundamental superar problemas do câmbio, da estrutura 
tributária, do custo da energia", enumera. 
 
Mas os obstáculos não estão apenas aí. Também é preciso lidar com o peso do passado. No 
setor de mineração, Feder observa que embora as empresas se esforcem para implantar um 
modelo de negócios mais sustentável, os grandes projetos minerais do país foram criados 
numa época diferente, com regras menos rígidas.  
 
Carlos Rossin, diretor da área de Sustentabilidade da consultoria PWC, observa que, na 
transição para a economia verde, o setor de mineração busca trabalhar em duas vertentes: 
aumentar a eficiência dos processos e preservar os recursos. 
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"As empresas estão conscientes do problema e há uma pressão muito grande da sociedade 
para que elas se adaptem", avalia. No entanto, ele acredita que os esforços das mineradoras - 
e o mesmo vale para a indústria de base - não é suficiente hoje para acompanhar a curva de 
demanda da sociedade. "E a tendência é de que a pressão cresça nos próximos anos." 
 
Já Nelson Pereira dos Reis, diretor do departamento de meio ambiente da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), acredita que, apesar dos custos, a transição para a 
economia verde é compensadora. "O mundo começa a perceber isso como uma vantagem e há 
demanda de mercado diz. Ele vê boas perspectivas para a produção do aço verde. "O setor 
siderúrgico começa a superar os problemas de desmatamento ilegal e trabalho escravo na 
cadeia produtiva, mas ainda precisa melhorar a eficiência tecnológica no uso do carvão 
vegetal", diz. 
 
Rinaldo Mancin, diretor de Assuntos Ambientais do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), 
minimiza o passivo ambiental das mineradoras. "Somos o único setor da economia que tem 
obrigação legal, prevista na Constituição, de promover restauração ambiental nas áreas em 
que atua", argumenta. Mancin observa que a indústria de mineração hoje é responsável por 
apenas 0,5% do total de emissões de gás carbônico no Brasil. 
 
O professor Roberto Guimarães, coordenador do MBA de Gestão Ambiental da Fundação 
Getúlio Vargas, avalia que os esforços das mineradoras para se integrar a uma economia 
sustentável ainda são superficiais. "E isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil", diz. "Em 
vez de procurar mais cobre, as empresas deveriam pesquisar materiais alternativos enquanto 
maximizam o uso das reservas não renováveis", explica. 
 

 
 
Logística pretende criar índice para melhorar o desempenho ambiental 
Rosangela Capozoli  
 
"A preocupação com a sustentabilidade desembarcou na área de transportes e logística. Depois 
de várias tentativas frustradas, a Associação Brasileira de Logística (Aslog) começa a alinhavar 
um projeto nacional para criar um índice de sustentabilidade para o setor. A Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), por sua vez, trabalha para disseminar o conceito de logística 
reversa, enquanto desenvolve vários programas de educação ambiental.  
 
Para o diretor executivo da CNT, Bruno Batista, a logística reversa - o retorno de embalagens e 
outros descartes para a indústria após o uso - só vai funcionar se for bem compreendido pelas 
companhias. "Os transportadores são um elo fundamental nessa estratégia e precisam ser 
bem informados. Esse é o papel da CNT", afirma.  
 
Desde 2007, a CNT, em parceria com o Serviço Social de Transporte (Sest) e com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), desenvolve projetos com o objetivo de 
melhorar o desempenho ambiental do setor e de transformar os trabalhadores em 
multiplicadores de educação ambiental. Os três mais relevantes estão centrados na redução da 
emissão de poluentes por caminhões e ônibus; incentivo ao uso de energia limpa pelo setor 
transportador; e aprimoramento da gestão ambiental nas transportadoras.  
 
Um desses projetos é o Despoluir - Programa Ambiental do Transporte. Segundo dados da 
CNT, foram feitas mais de 480 mil aferições de caminhões e ônibus, com a participação de 15 
mil transportadores.  
 
A criação do índice de sustentabilidade pela Aslog envolve cerca de 7 mil empresas, milhares 
de caminhoneiros autônomos e 21 federações. "A ideia é realizar as próprias mensurações e 
formatar uma metodologia que sirva de parâmetro para as empresas poderem avaliar 
continuamente sua atuação em relação ao resto do mercado", explica Adalberto Panzan, 
presidente do conselho deliberativo. 
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Intitulada "EcoCenso 2011 - Modelo de Gestão Sustentável para Empresas de Transporte e 
Operadores Logísticos", a proposta ganhou vida no primeiro semestre e tem como propósito 
tratar não apenas do "capital ambiental", mas falar de sustentabilidade de maneira mais 
abrangente. Para desenvolver o projeto piloto, foram convidadas 200 empresas e, até agora, 
validadas 38 delas. "Até novembro, o objetivo é ter 200 respostas de uma amostra bem 
ampla, de 2 mil companhias consultadas", completa. 
 
O objetivo é mensurar, por meio de um índice padrão, a adesão (aderência) para 
sustentabilidade do setor de prestação de serviços de logística e de transporte de cargas, 
detalhar e apontar as maiores lacunas e as melhores práticas, além de mapear oportunidades 
de melhoria.  
 
Para criar o índice, a Aslog formou uma equipe com profissionais especializados de diversas 
companhias. "Temos especialistas nessa área do Grupo Pão de Açúcar e Vale, entre outras." 
 
Aliás, experiência na área marca a atuação da Vale, que trabalha para aumentar a participação 
dos combustíveis renováveis na matriz energética. Segundo Giane Zimmer, gerente geral de 
planejamento e gestão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, a companhia 
investiu na área ambiental US$ 737 milhões em 2010, valor 27% superior ao montante de 
2009.  
 
A mineradora está investindo em gás natural e biodiesel como substitutos do diesel nas suas 
operações. Na Estrada de Ferro Vitória Minas, por exemplo, foi implantado em caráter 
experimental o trem verde, que utiliza uma mistura de gás natural e diesel. A concentração de 
gás natural, combustível que emite menos carbono que o diesel, varia de 50% e 70%. Hoje, a 
Vale usa B5, uma mistura de 5% de biodiesel e o restante de diesel comum, em suas 
locomotivas. 
 

 
 
Preservação gera controvérsias no campo 
Rosangela Capozoli 
 
Enquanto algumas empresas, rurais e urbanas, se empenham para adotar práticas para 
preservação do ambiente, especialistas e ambientalistas dizem que o governo e o Legislativo 
ainda fazem vistas grossas para a preservação, em especial para o desmatamento. O principal 
alvo dos protestos é a proposta de reforma do Código Florestal, caso se permita sua aprovação 
nos moldes atuais. 
 
A derrubada da floresta e sua substituição pela agropecuária significam não só menor índice 
pluviométrico, mas sobretudo maior consumo de água. "A suposta reforma do Código Florestal 
deu uma espécie de carta branca para o desmatamento da Amazônia, que cresceu 85% em 
2011 em relação ao ano anterior para plantação da soja. O desmatamento está ocorrendo 
nessa proporção e tende a se ampliar. O aumento da seca prova a tese", diz Laerte Scanavaca 
Júnior, pesquisador da Área de Ambiência da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). 
 
A derrubada da floresta, diz o pesquisador, causará danos irreversíveis. "Se for aprovado o 
novo Código Florestal, muita área será desmatada provocando um efeito em cascata. Já que as 
florestas preservam e conservam a água, o resultado será a falta de água. Cerca de 50% da 
água que vem para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul e chega até o meio da Argentina é 
procedente da Amazônia", afirma. 
 
"Como o Brasil é um país privilegiado em recursos hídricos, não há cuidado com essa questão. 
É preciso equacionar isso. O governo faz vistas grossas a um problema gravíssimo", reforça. 
 
O novo Código Florestal, já aprovado pela Câmara, prevê a anistia para desmatamentos ilegais 
feitos até julho de 2008 e permite o plantio em encostas e criação de gado em topos de morro. 
Prevê ainda a redução de 80% para 50% da área de Reserva Legal na Amazônia em casos de A ut
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regularização. Na hipótese de ser aprovado dessa forma pelo Senado, o código representará 
uma elevação de vegetação nativa não protegida, apenas em Mato Grosso, de 7 milhões para 
11 milhões de hectares. 
 
Logo que foi aprovado pela Câmara em maio de 2010, a Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA) saudou o Código Florestal afirmando que "os valores ambientais serão respeitados" e 
que o país terá "regras para o uso e manejo da terra".  
 
A conciliação do desenvolvimento do agronegócio com a preservação ambiental constitui um 
campo polêmico. Algumas iniciativas setoriais, porém, apontam para possíveis soluções, com a 
adoção de técnicas de manejo sustentável - como plantio em mosaico e formação de 
corredores ecológicos. 
 
A Embrapa, em parceria com pequenos agricultores, avança nesse terreno em busca de ações 
sustentáveis, promovendo um crescimento da agricultura orgânica na média de 40% ao ano. 
 
"Uma das técnicas é o plantio em mosaico, onde os talhões de eucalipto estão entremeados 
por vegetação nativa. Outra ação para a manutenção da biodiversidade é a formação de 
corredores ecológicos, onde os principais fragmentos de mata nativa são interligados, 
favorecendo a circulação da fauna silvestre e sua reprodução", explica Maurício Penteado, 
diretor de Operações Florestais da Suzano Papel e Celulose. 
 
Segundo o diretor, a comparação entre espécies de eucalipto com outras essências florestais 
mostram que os plantios de eucalipto no Brasil consomem a mesma quantidade de água que 
as florestas nativas. "Sua eficiência no aproveitamento da água garante maior produtividade 
quando comparado a outras culturas agrícolas", acrescenta. Dados da Embrapa demonstram 
que entre 60% e 70% da água consumida no Brasil é destinada à agricultura, como ocorre em 
outros países. "A parte florestal no Brasil é desprezível. O reflorestamento comercial no país é 
de menos de 1%", diz Scanavaca Júnior.  
 

 
 
Indústrias procuram inovação e eficiência 
 
Desenvolver produtos duráveis, eficientes e inovadores para ampliar a participação no 
mercado e elevar os resultados financeiros com menor impacto ambiental é o caminho da 
sustentabilidade adotado com sucesso por grandes empresas. 
 
Aprimorar esses programas buscando maior utilização de materiais reciclados, redução de 
carga tributária e disseminação do conceito sustentável em toda a cadeia produtiva e entre os 
consumidores é o que as companhias querem numa agenda de transição para a nova 
economia inclusiva, verde e responsável. 
 
"A Natura planeja, em parceria com outras empresas, construir um mercado que não extraia 
matéria-prima da natureza, mas que crie ciclos fechados de reutilização de recursos", diz o 
vice-presidente da companhia, Marcelo Cardoso. 
 
Empresas como a Amanco, uma das líderes mundiais na fabricação de tubos e conexões, que 
dobrou o seu tamanho em seis anos e registrou vendas líquidas de R$ 758 milhões no ano 
passado, 16% a mais do que em 2009, atribuem os bons resultados às iniciativas de 
desenvolvimento econômico, social e ambiental. 
 
"Incentivar o consumo não é pecado, mas tem de oferecer produto eficiente e tratar os 
recursos naturais de forma inteligente", diz Regina Zimmermann, diretora de operações da 
Mexichem Brasil, grupo detentor da marca Amanco. 
 
No ano passado, o consumo de materiais provenientes de reciclagem nas fábricas da Amanco 
aumentou 13% na comparação com 2009. A reciclagem interna alcançou 16 mil toneladas. A A ut
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economia de energia cresceu 21% e de água 19%, mesmo com o aumento de produção. 
 
 
O produto precisa ter ecoeficiência (produzir mais com menos recursos naturais), ciclo de vida 
útil elevado e matéria-prima reciclável. Além disso, diz Regina, "os fornecedores também vão 
precisar de certificações, assim como os colaboradores necessitam de treinamento". 
 
A Unilever aposta na inovação e eficiência para romper o paradigma de que produto 
sustentável que tem por trás projetos e investimentos ambientais é inviável do ponto de vista 
econômico. "Alguns produtos acabam oferecendo mais economia", diz Juliana Nunes, diretora 
de assuntos corporativos da Unilever Brasil.  
 
O Plano de Sustentabilidade da empresa inclui reduzir o uso de matéria-prima nos produtos e 
contribuir para melhorar a saúde das pessoas, reduzindo a quantidade de açúcar, sódio, 
gorduras saturadas e gorduras trans. 
 
Expandir os negócios sustentáveis com menor custo é o desafio da BIC Brasil que desde 2008 
investe em produtos de papelaria fabricados com até 75% de material reciclado. A empresa 
também adotou estratégia de logísticas sustentáveis para racionalizar as operações de 
transportes, como elevar o mix de entrega no mesmo lugar e utilizar caminhões de dois 
andares. 
 
Os produtos acabam custando, em média, 30% a mais do que os convencionais. "Ainda não há 
conscientização das vantagens de pagar mais por produtos sustentáveis", diz o diretor de 
marketing, Emerson Cação. Iniciativas governamentais podem contribuir. Uma delas é a 
exigência de mercadorias ecologicamente corretas em licitações. 
 
Para elevar as vendas de produtos verdes em 30% em 2012, a Philips investe e inova nesse 
segmento. Este ano, criou a área de EcoDesign com foco no consumo de energia, peso dos 
produtos, uso de substâncias tóxicas, reciclagem, descarte final, embalagem e vida útil do 
produto. "Conseguimos aprovar 40 novos produtos", comemora o gerente sênior de 
sustentabilidade, Ricardo Mutuzoc. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 ago. 2011, Caderno Especial, p. F1-F4. 
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