
24 • ECONOMIA O GLOBO Terça-feira, 29 de maio de 2012

O governo brasileiro lançou no
Facebook sua página oficial para
a Rio+20 (Rio20Brasil). De

acordo com informações preliminares da assessoria de
imprensa do Ministério das Relações Exteriores, a inicia-
tiva de criar canais de comunicação nas redes sociais
partiu da Presidência da República.

CONFERÊNCIA NO
FACEBOOKRIO

20+

Mãe e filho caminham na tribo El
Molo, que vive à beira do lago
Turkana, no norte do Quênia. A

tribo, uma das menores do país, teve que mudar sua die-
ta após a proibição da caça de hipopótamos e crocodi-
los, e agora vive à base da pesca. Com a mudança, os El
Molo tiveram consequências na saúde.

POVO TEM SAÚDE
AFETADA

l Entre as declarações e docu-
mentos propostos para serem
debatidos em eventos parale-
los à Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável (Rio+20), está
prevista a Declaração do Capi-
tal Natural (NCD, na sigla origi-
nal), no dia 20 de junho. O ter-
mo capital natural, desconhe-
cido do grande público, é
apontado por especialistas co-
mo uma das ferramentas cru-
ciais para o desenvolvimento
sustentável. A professora de
Gestão Ambiental da FGV Su-
sana Feichas explica que o
conceito significa dar valor
aos bens e serviços existentes
nos sistemas naturais. Sol, ar,
água, terra, flora, fauna, mi-
crorganismos e os processos
de produção de energia e ma-
téria neles existentes são al-
guns exemplos.

— É da natureza que retira-
mos tudo que nós, como seres
humanos, consumimos para
nosso bem-estar físico, social
e espiritual, desde alimentos
até cosméticos; passando por
água, matérias-primas, com-
bustíveis, medicamentos, so-
mente para citar alguns — diz
a especialista, que reforça as
diferenças que a adoção des-
tes parâmetros poderiam tra-
zer ao mundo de hoje. — Com
o conceito de capital natural,
busca-se a incorporação do
valor das riquezas naturais de
um país ao seu produto inter-
no, por exemplo. Esse novo ín-
dice poderia significar uma re-
classificação dos países em
desenvolvimento e aqueles

considerados desenvolvidos.
A Declaração de Capital Na-

tural foi desenvolvida por ins-
tituições financeiras após reu-
niões regionais, realizadas em
2010 e 2011, coordenadas pela
Iniciativa Financeira do Pro-
grama das Nações Unidas para
Meio Ambiente (UNEP FI, da si-
gla em inglês), parceria entre o
programa, o Global Canopy
Programme (GCP) e a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV).

A Declaração de Capital
Natural é liderada pelo go-
verno britânico, junto com
os governos de Botswana,
Madagascar e Colômbia, e

será realizada no dia 20 de
junho, às 14h30min, no Rio-
centro. O objetivo é subscre-
ver a Declaração Capital Na-
tural das Instituições Finan-
ceiras e o Pacto de Liderança
Natural Capital para empre-
sas e negócios.

A proposta é fazer com que os
líderes das empresas convoca-
das se comprometam com qua-
tro metas: que as empresas
operem dentro dos limites dos
sistemas naturais; identifiquem
e enfrentem os impactos que
ainda não estão inclusos sobre
as pessoas e o meio ambiente;
que os consumidores possam

fazer escolhas baseados em in-
formações precisas e que sejam
estabelecidos metas e planos ri-
gorosos e realistas.

No início de maio, mais de 20
instituições financeiras assi-
naram antecipadamente, em
Washington, a declaração.
Bancos, empresas e institui-
ções financeiras de Estados
Unidos, Austrália, Equador,
Itália, Grã-Bretanha, e México,
entre outros, compõem a lista.
O Internacional Financial Cor-
poration (IFC), Global Canopy
Programme e Robobank estão
entre as empresas que se com-
prometeram com o cumpri-

mento da declaração.
Susana explica que, na prá-

tica, isto significa que as insti-
tuições, por exemplo, agrega-
rão aos custos de 1 kg de car-
ne bovina o consumo de água,
da utilização do solo e do sol:

— Nossos processos de pro-
dução e consumo primaram e
ainda primam pela degrada-
ção. O setor empresarial é cha-
mado, juntamente com a soci-
edade, a avançar seus olhares
sobre os ecossistemas.

Na última semana, o Institu-
to Infraero de Seguridade Soci-
al (Infraev) anunciou ser a pri-
meira empresa brasileira a se-

guir a declaração. De acordo
com a Infraev, 17% do patrimô-
nio da corporação já está alo-
cado em ativos e setores eco-
nômicos que têm entre os prin-
cípios a governança corporati-
va e a responsabilidade socio-
ambiental. Para Susana, à me-
dida que outras empresas bra-
sileiras começarem a aplicar o
capital natural, haverá uma
adesão em massa de outras
corporações no país.

— (No Brasil) Acontecerá
então um efeito dominó co-
mo tem ocorrido em inúme-
ras outras práticas — analisa
Susana. n

O cálculo das riquezas naturais na Rio+20
Instituições financeiras se comprometeriam a adotar capital natural, que inclui os custos de ativos como solo e água
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ESPÉCIE NATIVA da Mata Atlântica no Parque Estadual Serra do Mar: capital natural vai incorporar o valor de sistemas como flora e fauna

l Às vésperas da Rio+20, a Ambev usa suas princi-
pais marcas para tentar trazer de volta o consumo
das garrafas de vidro no Brasil, consideradas de
menor impacto ambiental. Prova disso é que, pela
primeira vez, dois de seus principais selos de cer-
veja, a Skol e a Antarctica, falam sobre o mesmo as-
sunto na TV: o uso retornável das embalagens.

— Na Skol, usamos o cantor Beto Barbosa e a so-
cialite Val Marchiori nos comerciais de TV. O obje-
tivo é divulgar a ideia da economia, ao substituir a
lata pelo vidro. Na Antarctica, usamos o cantor Sér-
gio Loroza. Ambos os filmes se passam em um su-
permercado. Estamos tentando voltar a uma práti-
ca que já foi muito forte no país, que é o uso das em-
balagens retornáveis de vidro. Por isso, estamos fa-
zendo todas essas ações — disse Ricardo Rolim, di-
retor de Relações Sócio Ambientais da Ambev.

Dessa forma, a cervejaria está incentivando as re-
des de varejo a criar um espaço nos supermerca-
dos, batizado de pit stop (a exemplo dos pontos de
parada da Fórmula 1). Já são mais de cem espaços
em 14 estados do país. A companhia, que investe
mais de R$ 50 milhões em ações sustentáveis por
ano, também vem aumentando o portfólio das em-
balagens de vidro vendidas no país. Rolim lembra
que já foram implementadas mais de dez linhas de
produção de vidro nas unidades fabris do país.

A Skol lançou neste último fim de semana um no-
vo filme para anunciar a versão de 300 ml de vidro.
Com o mote “Trocou, economizou”, a campanha
traz a “Skolzinha” e mostra um programa de tele-

centemente, lançamos a versão
de um litro para o Guaraná An-
tarctica — destaca Rolim.

Uma embalagem de vidro de
300 ml sai a R$ 0,99, enquanto a
lata custa R$ 1,70, destaca a Am-
bev. Ou seja, há uma economia
de cerca de 40% no preço final.
A companhia também tem ga-
nho financeiro com o vidro, já
que a lata, de alumínio, tem pe-
so importante na composição
das despesas da cervejaria e re-
presenta hoje um dos principais
custos nas vendas.

Além do vidro, o Guaraná An-
tarctica inicia um projeto-piloto
no Rio para que 100% do plásti-
co usado nas garrafas PET do re-
frigerante sejam reciclados.

— É um projeto que começou
há dois anos e está sendo testa-
do no Rio. É uma parceria com

a ONG Ecovida e a Brasilpet. Nós provemos a lo-
gística para que as ONGs recolham esses plásti-
cos e gerem renda e valor — conta Rolim.

Para dar suporte a todo esse projeto, a compa-
nhia inaugurou em 2008 uma fábrica só para a pro-
dução de vidros, unidade que fica em Campo Gran-
de, no Rio. No local 75% da garrafa é feita de cacos
de vidro. Com investimentos de R$ 160 milhões na
época, a unidade, que hoje é maior recicladora do
país, atende a 50% da necessidade de vidro de toda
a companhia no país.

visão no qual o apresentador afirma que, para
economizar, o consumidor deve trazer as garra-
fas vazias e trocá-las por cheias, pagando só pelo
líquido. No comercial da Antarctica, um casal está
fazendo compras no supermercado. A mulher é
surpreendida pelo marido, que vai trocar a emba-
lagem de vidro.

— Primeiro, lançamos o litrão (embalagem de vi-
dro de um litro). Depois, lançamos a versão de 300
ml. Estamos aumentando o portfólio de vidro, que
confere um preço menor para o consumidor. Re-

Ambev investe em vidro retornável no mercado e na TV
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Skol e Antarctica usam mesmo tema pela primeira vez em suas campanhas publicitárias

Divulgação

SKOL, MARCA líder no país, com fatia superior a 30%, inicia novo comercial

l NOVA YORK. Começa hoje a ter-
ceira rodada de negociações do
documento final da Rio+20. Soli-
citada pelos Estados no início do
mês, a reunião adicional com re-
presentantes dos Major Groups
acontece até 2 de junho na sede
da ONU em Nova York, nos Esta-
dos Unidos, após falta de con-
senso da última reunião.

— Nosso objetivo é chegar no
Rio com pelo menos 90% do tex-
to pronto. Os 10% mais difíceis
devem ser negociados na confe-
rência com um maior apoio polí-
tico — disse o secretário-geral
da Rio+20, Sha Zukang.

Espera-se que os negociadores
definam um texto que renove o
compromisso político; oriente
ações para “O futuro que quere-
mos”; inclua acordos que inspire
as gerações a adotar a economia
verde e a erradicação da pobre-
za; defina metas universais ambi-
ciosas: os objetivos de desenvol-
vimento sustentável. n

Recomeça hoje
o debate sobre
texto da Rio+20

l BERLIM. A Alemanha bateu um
recorde mundial em geração de
energia verde: entre o meio-dia
da última sexta-feira e domingo,
as usinas de energia solar produ-
ziram 22 gigawatts (GW) de ele-
tricidade — o equivalente à pro-
dução de 20 centrais nucleares
em capacidade total. De acordo
com Norbert Allnoch, diretor do
Instituto das Indústrias de Ener-
gia Renovável, a energia gerada
supriu cerca de 50% das necessi-
dades do país até o meio do dia.

— Nenhum país do mundo

produziu tanta energia fotovol-
taica. A Alemanha chegou perto
do marco de 20 GW algumas ve-
zes nas últimas semanas, mas es-
ta foi a primeira vez que alcança-
mos o marco — afirmou Allnoch.

O governo alemão decidiu
abandonar a energia nuclear
após o desastre de Fukushima,
em 2011, e fechou imediatamente
oito usinas — outras nove serão
fechadas até 2022. Todas serão
substituídas por usinas de ener-
gia renovável, com fontes como
biomassa, vento e luz solar.

A quebra do recorde mostra
que uma das principais nações
industrializadas pode suprir um
terço da energia necessária em
um dia útil e quase a metade no
domingo, quando indústrias e
escritórios estão fechados. O
apoio do governo à energia lim-
pa ajudou a Alemanha a se tor-
nar líder mundial no setor. Cerca
de 20% da eletricidade usada du-
rante um ano pelo país vem des-
sas fontes.

A Alemanha tem quase a mes-
ma capacidade de geração de

energia solar que todas as outras
nações do mundo juntas, e pelo
menos 4% de suas necessidades
anuais são supridas pelo sol.
Além disso, o país pretende, até
2020, cortar em 40% as emissões
de gases estufa, levando em con-
ta os níveis de1990.

A geração de energia acima
do nível de 20 GW foi possível
graças ao aumento da capaci-
dade este ano e também por
mais dias ensolarados em to-
do o país. O nível do ano pas-
sado era de 14 GW. Em 2012, o

país elevou a capacidade ins-
talada para 26 GW.

Os incentivos feitos por
meio da tarifa FIT (da sigla, em
inglês) são vitais para a indús-
tria até que os preços de foto-
voltaicos caiam a níveis simila-
res à produção de energia con-
vencional. No entanto, consu-
midores reclamaram que a FIT
soma 2% por kilowatt/hora no
preço da eletricidade. Por ano,
os cidadãos pagam cerca de C4
bilhões para financiar a ener-
gia solar. n

Alemanha bate recorde em energia solar
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 maio 2012, Economia, p. 24.




