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ntender como as empresas da região
sul estão adaptando suas operações
a um mercado cada vez mais preocupado
com o impacto das mudanças do clima.
Este é o objetivo da segunda edição da
pesquisa "Governança Climática',' realizada
por A M A N H Ã em parceria com a PwC
no início deste ano. O estudo contou com
a participação de 66 companhias de grande
porte que operam no sul do país - e que
se mostram atentas ao o desafio de conter
os gases causadores do efeito estufa (veja,
na página ao lado, quais foram as empresas
que participaram da pesquisa).
Uma das constatações da pesquisa
diz respeito ao perfil das emissões de carbono das empresas do sul. Ao contrário

do que se pode imaginar, a maior parte
do carbono jogado por essas companhias
na atmosfera não vem necessariamente
de atividades relacionadas à confecção
do produto final, e sim de processos
complementares. Por exemplo: para
31% das empresas ouvidas, a principal
fonte de emissão de gases causadores
do efeito estufa é o transporte - tanto
de mercadorias quanto de funcionários
ou executivos. Outras 24,1% tem como
a principal origem do carbono a queima
de combustíveis fósseis.
Não é a primeira vez que esses itens
lideram o ranking das principais fontes
emissoras de gases do efeito estufa na
região sul. Na edição anterior da pesquisa,
publicada em março de 2011, os transportes e a queima de combustíveis já se
destacavam como responsáveis por mais
de metade do carbono que as empresas
do sul jogavam na atmosfera. Segundo
José Aroudo Mota, coordenador do fórum de mudanças climáticas do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
essa tendência se repete na maioria das
companhias. "As grandes corporações
usam muitos veículos a diesel. No Brasil,
esse diesel não é dos melhores. Só isso já
faz com que os transportes e a queima de
combustíveis tenham um papel destacado
no cenário do aquecimento global',' explica
ele. Mota lembra que, no Brasil, as ferrovias
foram "esquecidas" - o que não só prejudicou a mobilidade como também ampliou o
impacto ambiental dos transportes.
Em matéria de governança climática,
porém, o simples fato de essa característica estar diagnosticada já representa um
grande avanço. Ainda hoje, são poucas

- pouquíssimas - as companhias que
dispõem de informações confiáveis a respeito do impacto de suas atividades sobre
o meio ambiente. Em geral, as empresas
que realizam o chamado "inventário de
emissões de carbono" são de grande porte.
No sul não é diferente. Menos da metade
(46,8%) das companhias pesquisadas
já realizou algum tipo de inventário de
emissões em sua história. Destas, 42,4%
ostentam uma receita bruta anual superior a R$ 500 milhões. Apenas 5,1% fatura
menos de R$ 50 milhões por ano.
Nesse cenário, os números das empresas do sul adquirem um viés otimista inclusive no que diz respeito à queima de
combustíveis. Por exemplo: nada menos
que 35,9% das companhias afirmaram que
seus inventários contemplam as emissões
indiretas previstas no Âmbito 111 do GHG

Protocol, como é conhecida a cartilha global da governança climática. O Âmbito III
envolve o carbono gerado por atividades
complementares das indústrias - como
as de fornecedores e transportes. "Eu
tinha a expectativa de que esse número
seria menor, já que o Âmbito 111 ainda é
uma atividade voluntária. Fiquei surpreso
com o resultado positivo. Significa que as
companhias do sul estão envolvendo toda
a cadeia produtiva no esforço para mitigar
as mudanças climáticas',' analisa Carlos
Rossin, diretor da PwC Brasil, especialista
em sustentabilidade.
As empresas vêm adotando as mais
diferentes soluções para reduzir a pegada
carbônica nessa área. A Lojas Renner, por
exemplo, optaram por uma reorganização
geral nas suas rotas logísticas. Com a
necessidade de abastecer 167 unidades
em todo o Brasil, a rede varejista tem nos
serviços de transporte a fonte de pelo
menos 80% de suas emissões de carbono.
Para manter esse impacto sob controle, a
Renner adota um sistema inteligente de
logística, que evita viagens desnecessárias

e impede que caminhões terceirizados
rodem vazios. Na ida para as lojas, são
utilizadas rotas alternativas que tornam
a viagem mais rápida e menos poluente,
já na volta para os centros de distribuição,
plástico e papelão são encaminhados para
reciclagem.

Para a Renner, que tem capital 100%
pulverizado, ações como essa são cruciais
para atender às exigências de investidores
que se mostram cada vez mais preocupados com o tema da sustentabilidade.
"Há quatro anos, quando cheguei aqui,
ninguém me perguntava isso. Do ano
passado para cá, no entanto, tem crescido
a preocupação com o tema. Tem investidor
que envia questionário nos perguntando
se estamos cientes da mudança climática
e se estamos fazendo algo em prol do meio
ambiente" conta Jair Kievel, gerente de
responsabilidade social da Lojas Renner.
Outra alternativa é monitorar a emissão de poluentes da frota - mesmo quando
ela é operada por terceiros. É o que faz a
Celulose Irani, de Vargem Bonita (SC). Todos os meses, a companhia mede quanto
carbono é liberado pelos escapamentos
dos caminhões utilizados para o transporte de mercadorias e matérias-primas.
Aqueles que ficam dentro de um limite
predeterminado recebem uma espécie de
selo de qualidade, já aqueles que ultrapassam o teto passam por um processo de
readequação. O motorista, por exemplo,
recebe instruções sobre como dirigir de
forma menos poluente. Dependendo do

caso, a Celulose Irani também providencia
a troca dos caminhões por modelos mais
novos - cujos motores são mais eficientes
e, portanto, poluem menos. E há quem faça
ainda mais. A fabricante de cosméticos O
Boticário incentiva, entre os funcionários,
a prática da "carona solidária'.' Além disso,
criou salas de videoconferência que podem ser usadas para reuniões remotas - e
diminuem a necessidade de viagens aéreas
ou terrestres.
Os esforços para minimizar o impacto
ambiental dos transportes e a queima de
combustível ganharam um novo aliado.
Em janeiro, a Petrobras começou a distribuir em todo o país o chamado Diesel
S-50 - um combustível com baixo teor
de enxofre cuja influência sobre o clima
é significativamente menor. O novo
combustível reduz em pelo menos 80% a

emissão de material particulado no ar. Já a
partir de janeiro de 2013, a Petrobras disponibilizará o Diesel S-10 que promete ser
ainda menos poluente. Coordenador do
Conselho de Meio Ambiente da Federação
das Indústrias do Estado do Rio Grande do
Sul (Fiergs), Torvaldo Marzolla Filho está
otimista com a novidade. "Temos conversado com representantes da indústria e de
sindicatos para que eles levem essa ideia
adiante, pois é uma forma de diminuir a
poluição muito rapidamente',' comenta.

No caso da queima de combustíveis, as empresas também têm trocado
matéria-prima fóssil por biogênica. Caldeiras que geram energia, por exemplo,
agora são abastecidas com carvão vegetal
oriundo de florestas manejadas - cuja
exploração não altera a concentração de
dióxido de carbono na atmosfera.
O Grupo Boticário, por exemplo,
abriu mão do GLP e do diesel, que eram
utilizados para mover caldeiras e geradores. Agora, usa apenas gás natural. Só

manutenção da dinâmica climática do planeta. Aos poucos, porém, as empresas do
setor começam a buscar meios de desfazer
essa imagem. "Todas as cooperativas que
visitamos, seja no sul ou em outras regiões
do país, têm projetos ambientais - especialmente de recuperação de nascentes"
atesta Marco Olívio Morato, analista de
mercados da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

essas ações viabilizaram, em um ano, uma
queda de 6796 no volume de emissões de
carbono da planta de São José dos Pinhais,
no Paraná.

Agronegócio consciente
No levantamento deste ano, novamente a maior parte das empresas é do

setor industrial (44,4% do total) e do ramo
de serviços (20,6%). A novidade está no
terceiro grupo mais representativo, que
agora é o do setor agrícola, que agrega
14,3% da amostra - em 2011, o percentual
era de 10,5%. Trata-se de um avanço emblemático. Historicamente, o agronegócio
tem sido visto como uma ameaça direta à

Dono de 55,5% da produção de carne
suína no país, a região sul tem buscado
alternativas para reduzir a liberação de
gás metano - oriundo da decomposição
da matéria orgânica das granjas. A solução
mais recorrente é a instalação de biodigestores, que transformam os dejetos em
energia. A Cooperativa Agroindustrial
Lar, de Medianeira (PR), por exemplo,
mantém um convênio para vender eletricidade gerada por biogás à Copel - uma
forma de ampliar a renda dos produtores
rurais. "Os resultados aparecerão ao longo
do tempo. Por ora, o importante é o fato

de partida para companhias que não estão
acostumadas a atacar a questão ambiental - mas tende a ser deixada de lado em
nome de outras certificações mais específicas. "A busca pela ISO 14001 como a
conhecemos tende a cair nos próximos
anos. É mais vantajoso para as empresas

de o Brasil reconhecer a prioridade sobre
a questão climática, que requer um esforço global',' aponta Luiz Antonio Pinazza,
diretor técnico da Associação Brasileira
do Agronegócio (Abag).

A ordem é segmentar
A pesquisa de A M A N H Â - P w C
t a m b é m revela m u d a n ç a s sutis nas
estratégias de governança climática das
grandes empresas do sul do país. Uma
dessas mudanças é a aparente estagnação
no número de empresas que recorrem
à certificação ISO 14001, fonte dos
parâmetros mundialmente aceitos para
os sistemas de gestão ambiental. Hoje,
35,3% das empresas da região detêm esse
tipo de certificação - na edição passada,
o percentual era ligeiramente maior, de
36,8%. Na visão de José Aroudo Mota,
do Ipea, a ISO 14001 é uma certificação
generalista. Proporciona um ótimo ponto

buscarem certificações de seu setor, até
como forma de terem um diferencial"
garante ele.
Mas a grande notícia é o fato de que
cada vez mais empresas estão elaborando
seus próprios relatórios de emissões de
carbono - tendo como base os modelos
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do Global Reporting Iniciative (GRI). 'As
companhias que querem exportar ou ter
unidades lá fora precisam dispor desse
tipo de documento" explica Fernando
Malta, coordenador da Câmara Temática de Energia e Mudanças do Clima
(CT-Clima), do Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds). Hoje, lembra ele, já
há 67 companhias brasileiras inscritas
no programa - e o n ú m e r o tende a
dobrar no próximo ano. "Acreditamos
que conseguiremos manter a média de
crescimento anual muito em razão das
novas legislações que entrarão em vigor','
antevê Roberto Strumpf, pesquisador do
Programa Sustentabilidade Global do
Centro de Estudos em Sustentabilidade
(GVces), da Escola de Administração de
Empresas da Fundação Getulio Vargas
(FGV-Eaesp), de São Paulo.
O Grupo Tigre, de Joinville, é uma das
companhias que se baseiam nas recomendações de governança climática do GRI
para mensurar seus indicadores de eficiência ambiental. Neste ano, a fabricante de
tubos e conexões adotará uma nova forma
de gerir a sustentabilidade. Foram criados
comitês e subcomitês que ficarão responsáveis por acompanhar de perto a busca
por metas de redução e neutralização das
emissões de carbono. "Estamos vinculando
a gestão da sustentabilidade à empresa,
fazendo com que alguns diretores debatam
o tema com base em dados consistentes e,
naturalmente, partam para a prática" revela
Marcelo Bezerra, gerente corporativo da
qualidade da Tigre.
A empresa está alinhada a outra
tendência mapeada por A M A N H Ã - a
de que o tema das mudanças climáticas
adquire importância estratégica. Ao todo,
59,6% das empresas delegam o assunto
à cúpula administrativa. "Deste modo,
com objetividade, a empresa vai ter mais
condições de organizar ações para redução dos gases que causam o efeito estufa','
prega Carlos Rossin, da PwC.
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