
Fibria, líder mundial na produ-
ção de celulose de eucalipto, nas-
ceu listada no índice Dow Jones
de sustentabilidade. Carlos Alber-

to Roxo, gerente-geral de Sustentabilidade
e Relações Corporativas da Fibria e co-líder
do Diálogo Florestal Internacional, acredita
que os índices sejam produto de um esforço
corporativo complexo. “Houve uma grande
transformação na sociedade, e com efeitos
também sobre o meio ambiente. Isso impli-
ca numa transformação para as empresas,
que precisam se adaptar. Darwin já dizia
que os vencedores são os que se adaptam
melhor”, brinca. Fruto da análise de cená-
rios, e com base no relatório anual de 2011 a
empresa acaba de lançar novasmetas de sus-
tentabilidade para 2025. Entre elas, dupli-
car a absorção de carbono na atmosfera e re-
duzir um terço da área necessária para pro-
dução de celulose. “Nós encaramos a susten-
tabilidade como uma nova dimensão de ne-
gócios, que só pode ser enfrentada com um
processo integrado. Ela não é um alvo, mas
uma estrada que norteia nossas ações”, diz.
Já a Braskem estabeleceu como meta se

tornar a líder global em química sustentável
até 2020. Segundo Jorge Soto, diretor de de-
senvolvimento sustentável, essa meta per-
meia a estratégia de criação de novos produ-
tos, como o plástico verde, por exemplo.
“No processo de produção de cada tonelada
do plástico verde, são capturadas 2,5 tonela-
das de CO2 da atmosfera. Os indicadores de
ecoeficiência da Braskem já apontaram re-
dução de 62%na geração de resíduos e redu-
ção de 34% na geração de efluentes entre
2002 e 2011”, afirma.
A rede hoteleira Accor, buscando firmar

seu compromisso com a sustentabilidade re-
novou esse ano seus votos, com a criação do
programa Planeta 21. “O programa é com-
posto por 21 compromissos adotados pela
Accor para 2015”, explica Julia King, coorde-
nadora de desenvolvimento sustentável da
Accor América Latina. Entre os compromis-
sos, a redução do uso da água e energia em
hotéis próprios e alugados em 15% e 10%,
respectivamente.
Há dez anos a Basf iniciou uma série de

ações que a levariama reformular toda sua li-
nha de produção. Segundo Eduardo Leduc,
vice-presidente sênior de sustentabilidade
para a América do Sul, a preocupação sem-
pre esteve presente, mas hoje é o fio condu-
tor de uma constante avaliação. “Analisamos
o processo comoum todo, para ter certeza de
que todos os impactos foram considerados, e
deque cadamudança feita na cadeia seja sem-
premais sustentável”, explica. Atualmente a
empresa tem como meta reduzir a emissão
de gases estufa em 40% por produto vendi-
do até 2020.Umadasmudanças foi a elimina-
ção do uso de solventes nas tintas Suvinil.
“Trocamoso solvente por água,mas ainda te-
mos metas para diminuir o uso de água.
Atualmente a meta é reduzir em 50% o con-
sumo nos processos produtivos”, afirma.

De olho no meio ambiente, companhias que
atuam no país reveem processos para reduzir
o volume de água e energia na produção
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busca pela sustentabilidade em-
presarial está na agenda dasmaio-
res empresas do país, e começa a
tomar conta domodo de fazer ne-

gócio dessas corporações. A presidente exe-
cutiva do Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável, Mari-
na Grossi, explica que as empresas líderes
demercado, com visão de longo prazo, per-
cebem hoje a sustentabilidade como ques-
tão fundamental para o crescimento de seus
negócios, seja na dimensão ambiental ou so-
cial. “A incorporação dos princípios da sus-
tentabilidade ajuda as empresas a atrair ta-
lentos, aumentar a competitividade e a re-
duzir custos e riscos”, afirma. Mas, segundo
ela, a transição para um modelo de gestão
sustentável é ainda o maior desafio dentro
das empresas. “Primeiro a companhia deve
estabelecer uma visão de futuro, determi-
nando aonde quer chegar e como vai medir
seu desempenho”, reflete.
Para incentivar as boas práticas da susten-

tabilidade nas empresas, desde 2005 a Bolsa
de Valores de São Paulo opera o Índice de
Sustentabilidade Empresarial, o ISE. Segun-
do Sonia Favaretto, diretora de Sustentabili-
dade da BM&FBovespa, a própria Bolsa de
Valores, como empresa, tem se esforçado pa-
ra trazer a sustentabilidade para o coração
de seus negócios. “O ISE é um produto do
exercício da sustentabilidade dentro da bol-
sa”, explica. Mais do que ser formado por
uma carteira exclusiva de empresas em bus-
ca da sustentabilidade, o índice tornou-se
uma ferramenta eficiente para ajudar as em-
presas a tratarem a sustentabilidade de for-
mamercadológica. “A criação de um índice

traz uma referência teórica e vai dando parâ-
metros da evolução do mercado. Parâme-
tros para analistas, gestores e investidores”,
diz Sonia. Além do ISE, a bolsa tem tam-
bém, desde 2010, o Índice Carbono Eficien-
te (ICO2). “Mudança climática também é va-
riável de negócios. Antes do índice, as
maiores empresas não faziam declaração
de emissão carbono, hoje em dia as maio-
res já fazem”, ressalta”.
Desde o início da crise mundial, em 2008,

o ISE opera com desempenho melhor que o
Ibovespa. “Fazemos uma série de análises pa-
ra diagnosticar, mas acreditamos que, por
ser uma carteira formada por empresas com-
prometidas com a redução de custos, impac-
tos e riscos traz mais segurança ao investi-
dor, e por isso opera melhor”, argumenta.
Uma das primeiras empresas a despertar

para a questão da sustentabilidade, a Ger-
dau vem adotando práticas de reutilização
da água em seus processos produtivos. atual-
mente um índice médio de recirculação de
água superior a 97%em suas usinas produto-
ras de aço em todos os países onde atua. Em
2011, a Empresa tratou e reutilizou cerca de
dois bilhões demetros cúbicos. Emmédia, a
Gerdau utiliza 3,8 metros cúbicos de água
por tonelada de aço produzido, as quais são
praticamente todas reaproveitadas no seu
processo industrial.
“Trabalhar em prol da sustentabilidade

econômica, social e ambiental faz com que
nos tornemos mais competitivos e reafirma
o nosso respeito e a nossa responsabilidade
com as gerações futuras”, afirma Enio Viter-
bo Jr., diretor de Saúde, Segurança do Traba-
lho e Meio Ambiente da Gerdau.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 jun. 2012, Especial: meio ambiente, p. A4.




