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A Ambev, quarta maior cervejaria do mundo, mapeou seu gasto de água desde a plantação de 
cevada até o instante em que a lata de cerveja chega à geladeira do consumidor - e conseguiu 
reduzir em 27,2% o volume gasto para produzir cada litro de cerveja. A fabricante alemã de 
softwares corporativos SAP economizou US$ 170 milhões em três anos, com ações de 
sustentabilidade. Os ganhos fizeram eco em sua cadeia de clientes: a Nike reduziu em 10% o 
consumo de energia, a Goodyear, em 47% e a economia do Walmart foi de 20%. 
  
Estes e outros casos foram citados ontem, no seminário "Sustentabilidade: os desafios do 
desenvolvimento", promovido pelo Valor, em São Paulo. Para o presidente do Instituto Ethos, 
Jorge Abrahão, as empresas têm papel fundamental em estimular o governo a se engajar em 
processos de sustentabilidade. Ele citou as metas de redução de gases-estufa assumidas pelo 
Brasil na conferência do clima de Copenhague, em 2009. "Isso foi provocado pela mobilização 
das empresas", afirmou. "O Brasil é hoje uma liderança no debate climático porque as 
empresas pressionaram o governo." 
  
Este expediente deveria se repetir em junho, na conferência das Nações Unidas que o Brasil irá 
sediar, a Rio+20. "Pela primeira vez teremos uma conferência em que a economia real está 
demandando transformação", disse Abrahão. O Ethos, junto às organizações e empresas 
filiadas, está elaborando um documento para apresentar ao governo brasileiro com propostas 
concretas "para avançar nessa agenda. Discutimos, por exemplo, como precificar o carbono." 
  
A pauta da sustentabilidade vem avançando também nos Estados Unidos, país refratário a 
assumir compromissos de cortes de emissões de gases-estufa nas negociações internacionais. 
"Grande parte das atividades voltadas à sustentabilidade nos EUA começaram a se concretizar 
durante a crise financeira global", disse Alison Taylor, vice-presidente de sustentabilidade para 
as Américas da Siemens, empresa que vêm tendo resultados positivos ao investir em 
tecnologias verdes. 
  
Nos últimos cinco anos, a Ambev cortou a emissão de CO2 em 35% e chegou ao 
reaproveitamento de 98,2% de seus resíduos. Com isso, conseguiu receita anual de R$ 78,8 
milhões. "Todo acompanhamento nervoso e diário que fazemos dos negócios foi também 
desenvolvido para os indicadores ambientais", disse o diretor de relações socioambientais da 
empresa, Ricardo Rolim. A companhia criou um sistema de gestão ambiental que inclui metas 
acompanhadas mensalmente e até bônus aos executivos que as cumprem. 
  
A Ambev também está atenta às embalagens. A empresa aguarda a aprovação de órgãos 
públicos como da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para levar uma garrafa PET 
100% reciclada aos mercados. A previsão é que chegue às gôndolas em outubro, com 2 litros 
de guaraná. 
  
Mas embora o caminho esteja certo, o esforço das empresas está longe de acompanhar o 
tamanho do problema. Foi assim que o engenheiro florestal Tasso Azevedo, que dirigiu o 
Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e trabalhou ativamente na montagem das metas de redução 
de gases-estufa apresentadas pelo Brasil em Copenhague, sacudiu a plateia ao dizer que os 
esforços de sustentabilidade das empresas têm que ser muito maiores para dar conta do 
problema. 
  
O mundo emite hoje 50 gigatoneladas (gigaton) de CO2 equivalente (um fator de conversão 
para todos os gases-estufa). A Terra absorve cerca de 10 gigaton e as outras 40 são lançadas 
à atmosfera. Azevedo foi fazendo as contas para explicar porque, se o mundo quer limitar o 
aquecimento a 2°C até 2050, os cortes nas emissões globais têm que ser de 80%. Hoje, 
lembrou, o mundo emite 50 gigaton para uma população de sete bilhões de pessoas; em 
2050, terá que emitir 10 gigaton para uma população de nove bilhões de pessoas. "Um carro 
popular que ande 30 quilômetros ao dia emite uma tonelada de CO2 /ano; é o mesmo que 
emite uma vaca por ano ou uma viagem de avião para a Europa", disse Azevedo. "Ou seja, 
vamos ter que escolher se usamos carro, viajamos ou comemos carne". 
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Cerca de 60% das emissões de gases-estufa no mundo vêm do setor de energia. "Daqui a 
2030, a previsão é que a demanda por energia dobre, mas temos que reduzir as emissões pela 
metade", continuou. A previsão do PIB mundial para 2050 é de US$ 200 trilhões. Se se quer 
chegar a uma emissão total de 10 gigaton, Azevedo explicitou o que quer dizer economia de 
baixo carbono. "É isso: uma tonelada de Co2 equivalente por habitante e US$ 20 mil por 
tonelada emitida". Arrematou: "Se reduzirmos só 30%, já era." 
  
Azevedo, contudo, é otimista. Lembrou que em todos os momentos em que a Humanidade 
enfrentou grandes desafios, deu saltos. "Mas não alcançaremos estes objetivos com uma 
atitude reativa em relação às demandas que surgirem do poder público e do Terceiro Setor." 
 
Curitiba lidera ranking de "cidades verdes" na AL 
 
Entre as dezessete cidades latino americanas, seis brasileiras ficaram na média ou acima na 
classificação de desempenho do Índice de Cidades Verdes da América Latina, de acordo com 
estudo elaborado pela Economist Intelligence Unit e patrocinado pela Siemens. Curitiba 
destaca-se, recebendo a classificação de "bem acima da média".  
 
O índice, que avalia a performance ambiental das principais cidades da região, analisa diversas 
características como energia, transporte, uso do solo e prédios, resíduos, utilização da água, 
saneamento básico, qualidade do ar e a governança ambiental.  
 
A pesquisa foi divulgada pela Siemens no seminário "Sustentabilidade: os desafios do 
desenvolvimento", realizado ontem pelo Valor, e mostra que Porto Alegre ficou "na média" da 
classificação, enquanto Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, alcançaram o 
patamar de "acima da média".  
 
"Curitiba é a líder do ranking na América Latina. Ela está bem qualificada em diversas 
categorias, com destaque para qualidade do ar e resíduos", afirmou a vice-presidente de 
sustentabilidade para as Américas da Siemens, Alison Taylor. A pontuação da capital do Paraná 
é reforçada pelo sistema de transporte, baseado em "eixos", corredores exclusivos com a 
circulação apenas de ônibus.  
 
Na classificação de São Paulo, a executiva citou os ônibus híbridos e os metrôs como fatores 
de sustentabilidade da cidade, que ficou "bem acima da média" nas categorias energia e CO2.  
 
No resultado geral estão "bem abaixo da média" as cidades de Guadalajara, no México, e Lima, 
no Peru 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 jan. 2011, Empresas, p. B1. 
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