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Investimentos em energia limpa
Ranking por país, na América Latina
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AL ainda investe pouco
em energia alternativa,
apesar de potencial bom
Bettina Barros
Do Rio

Nem mesmo o sol farto, os ven-
tos fortes e o crescimento econô-
mico dos últimos anos foram ca-
pazes de impulsionar a utilização
de energias renováveis na América
Latina e no Caribe nos últimos
anos. Os investimentos ainda são
tímidos perto do potencial de ne-
gócio para a região. Entre 2006 e
2011, os países latino-americanos
receberam US$ 90 bilhões em no-
vos aportes para o desenvolvimen-
to de fontes energéticas limpas —
menos de 5% do dinheiro destina-
do globalmente a este segmento.
Desse total, 80% veio para o Brasil.

A informação está no primeiro
mapeamento energético do conti-
nente focado em energias alterna-
tivas, encomendado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) e que será divulgado
oficialmente hoje na Rio+20. De-
nominado “Climatescope 2012”, o
estudo cruza informações finan-
ceiras e de políticas públicas para
mostrar deficiências e oportunida-
des. Logo de cara alerta: os 26 paí-
ses da América Latina e do Caribe
ainda estão muito atrás de Europa
e Ásia em política energética, o que
explica a atenção maior dos inves-
tidores nessa parte do mundo.

“A América Latina não teve o ím-
peto para mudanças radicais [em
sua matriz energética]”, disse ao
Va l o r Gregory Watson, especialis-
ta em Mudança Climática do Fun-
do Multilateral de Investimentos
(Fumin) do BID. “Mas agora novas
políticas estão sendo aprovadas e
algumas ações têm sido imple-
mentadas, então nossa expectativa
é que esse quadro possa mudar”.

O relatório traz ainda um ran-
king do desempenho latino-ame-
ricano para avançar nessa agenda.
Primeiro do gênero, o índice será
atualizado anualmente e tentará
medir os progressos numa escala
“granular ”, país por país da região.

O Brasil aparece na liderança da
lista de energias renováveis do
continente. Para o BID não há sur-
presa. O que não era esperado é
quem vem “c o l a n d o” na primeira
posição — a Nicarágua. “Muita
gente não pensa na Nicarágua co-
mo um mercado interessante para
investir ”, diz Watson.

Com um PIB de US$ 18,9 bilhões
em 2011, o país da América Cen-
tral foi o que registrou a maior ex-
pansão em capacidade instalada
em energia renovável e crescimen-
to de geração elétrica nos últimos
cinco anos. Também apresentou o
maior investimento em energias
limpas em comparação ao tama-
nho de sua economia.

A Nicarágua tem dado ênfase na
transformação de uma matriz
energética suja em renovável, cuja

participação já chega a 30% do to-
tal. Com isso, deixou para trás paí-
ses tradicionalmente mais rele-
vantes na atração de investidores
[ver gráfico].

O “C l i m a t e s c o p e” leva em conta
30 indicadores analisados sob os
aspectos de financiamento de pro-
jetos de baixo carbono e investi-
mento em energia limpa, cadeias
de valor de energia limpa, gestão
de gases de efeito estufa e marcos
propícios para investimentos. Eles
são pontuados entre zero e cinco, e
têm pesos diferenciados.

O Brasil recebeu boas pontua-
ções em indicadores importantes,
mas a entidade ressalta que o país
precisa se dedicar ainda mais às
energias renováveis. O que dife-
renciou o Brasil foram as políticas
específicas de incentivo a energias
renováveis e biocombustíveis —
nove, ao todo, entre leilões de
energia, linhas de crédito do BN -
DES e programas como o Proinfa.

Em contrapartida, o desempe-
nho final do país foi puxado para
baixo pela geração menor de ener-
gia a partir de fontes renováveis e a
desaceleração na produção de bi-
combustíveis. “Isso indica que há
uma ampla oportunidade de me-
lhorar as condições para atração
de mais investimentos para ener-
gias renováveis e de baixo carbo-
n o”, diz Maria Gabriela de Oliveira,
analista da Bloomberg New Ener-
gy Finance e responsável pela ela-
boração do “Climatescope 2012”.

Segundo a analista, também
influenciou negativamente o pre-
ço no mercado à vista da eletrici-
dade, considerado muito baixo.
Enquanto no Brasil o preço mé-
dio em 2011 foi de US$ 17/ MWh,
no Chile pagou-se US$ 98/ MWh,
e no Panamá US$ 247/MWh.

Apenas cinco países da região
são produtores biocombustíveis.
O Brasil puxa a fila com 24,7 bi-
lhões de litros/ano, seguido pela
Argentina (3 bilhões), Colômbia
(0,85 bilhão), Peru (0,19 bilhão) e
Paraguai (0,14 bilhão). Em relação
ao crescimento da capacidade de
produção, o Peru lidera, com uma
taxa de 86% entre 2010 e 2011.

Apesar dos baixos investimen-
tos em energias renováveis, o rela-
tório tem um tom otimista. A capa-
cidade instalada em energia reno-
vável, diz, pode crescer em partes
do continente sem a necessidade
de subsídios, devido à combinação
de queda nos preços da tecnolo-
gia, alta nos preços da eletricidade
e na demanda por energia.

No campo do financiamento a
pequenos investidores, também
há evoluções. Hoje, 71 das 448 ins-
tituições de microcrédito na re-
gião já oferecem produtos finan-
ceiros verdes, com empréstimos
totalizando US$ 75 milhões a 44
mil tomadores entre 2006 e 2010.

Empresas Crise e resistência do consumidor à mudança são obstáculos

Para CEOs, não há como
ignorar sustentabilidade

K EYSTO N E /A P

Paul Polman, CEO da Unilever: A questão é o que acontecerá se não nos voltarmos para a sustentabilidade

Marli Olmos e Guilherme Seródio
Do Rio

Há um longo e turbulento cami-
nho à frente das empresas para al-
cançar a sustentabilidade. A difi-
culdade natural para investir em
tempos de crise em mercados ma-
duros, como a Europa, e a resistên-
cia do consumidor a mudar de há-
bitos são apenas dois dos obstácu-
los. A boa notícia para o planeta,
no entanto, é que não existe outro
jeito. Executivos que passaram os
dois últimos dias em torno do te-
ma na Rio+20 admitem que não
há mais o que discutir, senão agir,
porque chegamos ao limite do in-
sustentável também na produção
e consumo de bens e serviços.

“A questão não é mais pergun-
tar por que temos que fazer isso,
mas sim o que acontecerá se não
fizermos”, afirma Paul Polman,
principal executivo da Unilever e
uma referência respeitada entre
os representantes da comunida-
de empresarial engajados na cau-
sa ambiental. A resposta é a for-
ma como ele reage à clássica per-
gunta que muitos fazem sobre o
efetivo interesse dos investidores
de aplicar o dinheiro numa ativi-
dade que preza sustentabilidade,
principalmente em épocas de cri-
se como a que vive hoje a Europa.

Não é de hoje que Polman pro-
põe que a relação das empresas
com os acionistas se volte para a
sustentabilidade. Já é conhecida a
sua previsão de que, diante da ur-
gência das questões climáticas se-
rá muito mais fácil mudar a men-
talidade dos investidores (ou, por
que não mudar os próprios acio-
nistas de uma empresa?) do que
tentar manter formas de produ-
zir e consumir que vão na contra-
mão da sustentabilidade.

Pouco antes de embarcar para
a reunião de executivos , na Rio +
20, Polman disse ao Valor que le-
vava para o encontro um mani-
festo da empresa que destaca a
necessidade de união de esforços
entre empresas em governos.

Mas isso é possível mesmo entre
empresas competidoras? “Nós po-
demos ter ações conjuntas, como a
unificação do código de barras e
continuar concorrentes em outras
ações”, afirma. “O uso racional de
caminhões, em conjunto com a ca-
deia de fornecedores, pode ser
uma ideia, lembrando que muitas
vezes se descarregam produtos de
uma empresa e o caminhão volta
pelas estradas vazio”, completa. “O
que todos têm de ter em mente é
que o negócio não vai prosperar se

os hábitos não mudarem porque
se não houver mais peixe no ocea-
no ninguém vai pescar”,diz.

Executivos engajados na causa
ambiental afirmam que, no longo
prazo, gastar dinheiro com uma
manufatura mais sustentável po-
de, ao contrário do que parece, tra-
zer economias futuras para as em-
presas. E até aumentar o volume de
vendas. “Se reduzimos o tamanho
da embalagem do amaciante já
economizamos, e se conseguirmos
fabricar um sabão em pó que usa
menos água podemos atrair mais
consumidores, aqueles com mais
dificuldade para ter acesso à água”,
diz Peter White, vice-presidente de
sustentabilidade da Procter &
Gamble, concorrente da Unilever

Essa era a percepção da maio-
ria dos executivos ouvidos pelo
Va l o r . Mesmo com a crise mun-
dial, a necessidade de gastar di-
nheiro na sustentabilidade já en-
trou na agenda das empresas. No
entanto, na iniciativa privada
ainda parece forte o sentimento
de que é preciso coragem para
investir em economia verde.

A mudança de hábitos nas em-
presas já começou. A fabricante
de artigos esportivos Puma inclui
o valor do impacto ambiental no
balanço desde 2010. Naquele
ano, o impacto ambiental foi ne-
gativo, em € 145 milhões.

O envolvimento da cadeia de
fornecedores é um dos maiores de-
safios para as empresas. “O maior
impacto ambiental acontece mais
longe, na cadeia de fornecedores”,
diz o presidente da Puma, Jochen
Zeitz. Na Siemens, 10% dos cerca de
9.000 fornecedores participam de

campanha para produção com
menor impacto. Na Procter &
Gamble, o desafio é ainda maior.
São 75 mil fornecedores. A empre-
sa tem um sistema de pontuação
para definir e premiar os seus for-
necedores. “A sustentabilidade
tem grande peso nesse cálculo”,
diz o vice-presidente mundial de
sustentabilidade, Peter White.

As empresas sabem que há um
longo caminho a percorrer na mu-
dança de hábitos do consumidor,
especialmente nos países ricos.
Pesquisa da Procter & Gamble in-
dicou que só 15% dos clientes acei-
tam pagar mais por um produto
feito de forma sustentável.

“Os consumidores estão perdi-
dos. Eles recebem dezenas de in-
formações e propagandas sobre o
que fazer, dizendo compre isso ou
faça aquilo”, diz Colin Calder, dire-
tor da PassivSystens, empresa que
desenvolve soluções para reduzir a
emissão de carbono em residên-
cias e empresas. “Eles não sabem o
que comprar, como fazer para o
aquecimento seja mais eficiente
ou como reduzir seu consumo de
e n e r g i a”, completa. “São os produ-
tos que vão mudar o comporta-
mento do consumidor, diz Hakan
Nordkvist, diretor de sustentabili-
dade e inovação da Ikea. “O cliente
não poderá mais decidir entre pre-
ço, conforto e sustentabilidade.”

Nas regiões emergentes, o pro-
cesso será mais fácil, acreditam os
executivos. Sempre que viaja para
algum dos países onde a Unilever
vende seus produtos, Paul Polman,
principal executivo da multinacio-
nal anglo-holandesa gosta não
apenas de percorrer as prateleiras

das lojas como visitar a casa dos
próprios consumidores. Há pou-
cos dias, em passagem pela Índia,
chamou sua atenção a revelação
de um consumidor. Ele lhe contou
que frequentemente é obrigado a
escolher entre lavar os cabelos ou a
roupa, pois a água disponível onde
mora é insuficiente para as duas
coisas. A empresa, que vende tanto
xampu quanto sabão em pó, sabe
que, se as condições de vida e con-
sumo da população mundial não
mudarem, todos vão perder.

Já faz tempo que Polman pro-
põe que a relação das empresas
com os acionistas se volte para a
sustentabilidade. “A questão não é
mais perguntar por que temos que
fazer isso, mas sim o que acontece-
rá se não fizermos”, afirma, numa
referência à clássica pergunta que
muitos fazem sobre o efetivo inte-
resse dos investidores de aplicar o
dinheiro numa atividade que pre-
za sustentabilidade, principal-
mente em épocas de crise como a
que vive hoje a Europa.

O manifesto que o executivo
trouxe para o Rio destaca a necessi-
dade de união de esforços entre
empresas em governos. Mas isso é
possível mesmo entre empresas
competidoras? “Nós podemos ter
ações conjuntas, como a unifica-
ção do código de barras e conti-
nuar concorrentes em outras
ações”, afirma. “O uso racional de
caminhões, em conjunto com a ca-
deia de fornecedores, pode ser
uma ideia, lembrando que muitas
vezes se descarregam produtos de
uma empresa e o caminhão volta
v a z i o.” (Colaboraram Martha No-
gueira e Paola de Moura)

Maioria das empresas
de capital aberto ignora
a sustentabilidade

Fonte: BM&FBovespa. *Base pregão 07/05/12

Balanço sustentável 
Maior parte das empresas não divulga informações

Entre 448 empresas analisadas*... Entre as 94 empresas do IBrX... 

107

Não publicam, mas se 
manifestaram (23,88%)
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Não se 
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relatório 

(21,43%) 

23

Não se manifestaram 
(24,47%)

49

Publicam 
relatório  
(52,13%) 

22

Não publicam, mas 
se manifestaram 

(23,4%)

Rodrigo Polito
Do Rio

Noventa e seis empresas, ou
21,43% das companhias com ações
listadas na BM&FBovespa, publi-
cam relatório de sustentabilidade
ou similar. Outras 107 empresas
(23,88%), apesar de não publica-
rem relatórios, enviaram comentá-
rios à bolsa sobre a política de sus-
tentabilidade. As 245 restantes
(54,69%) não divulgaram docu-
mentos nem comentam o tema.

O resultado faz parte de um le-
vantamento divulgado no sábado,
durante a Rio+20, pela BM&FBo-
vespa, sobre a política de informa-
ção de sustentabilidade das em-
presas. Desenvolvido no modelo
"relate ou explique", o trabalho
consistiu na solicitação para que as
companhias reportassem ou co-
municassem porque não divul-
gam seus resultados relacionados
às dimensões social, ambiental e
de governança corporativa.

Segundo a diretora de Sustenta-
bilidade da Bovespa, Sonia Fava-
retto, o resultado é positivo, consi-

derando, principalmente, que ho-
je existe só uma recomendação pa-
ra que as empresa reportem as
suas políticas de sustentabilidade.

“Realmente as companhias es-
tão mais abertas, estão valorizan-
do mais essa agenda. E a reco-
mendação atingiu o objetivo de
fazer com que quem não publica
se prepare para publicar", afir-
mou Sonia, que participou do Fó-
rum de Sustentabilidade Corpo-
rativa, evento da Rio+20, no Rio.

Segundo ela, um sinal de mu-
dança do comportamento foi a
participação de representantes da
área de relações com investidores
das companhias nos workshops
realizados pela bolsa sobre o as-
sunto em janeiro. Antes, quem
participava desses encontros eram
as equipes de comunicação ou sus-
tentabilidade das empresas.

Apesar do resultado do levanta-
mento, a diretora defende que não
haja uma obrigação para que as
empresas informem suas práticas
de sustentabilidade. "As empresas
devem aderir voluntariamente.
Por isso fazemos apenas a reco-

mendação", disse. Na opinião de
Sonia, a publicação de relatórios
de sustentabilidade ou documen-
tos semelhantes será uma prática
comum entre a grande parte das
empresas em até dois anos.

A única bolsa de valores que faz
esse tipo de exigência é a de Johan-
nesburgo, na África do Sul. Segun-
do Sonia, as bolsas sul-africana e
brasileira foram consideradas
benchmark em termos de divulga-
ção de informações sobre susten-
tabilidade, de acordo com um re-
latório feito pelo Pacto Global, o
Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (Pnuma), o Pro-
grama das Nações Unidas de Prin-
cípio para o Investimento Respon-
sável (PRI) e a Conferência das Na-
ções Unidas sobre Comércio e De-
senvolvimento (Unctad).

A BM&F Bovespa também fez
um levantamento apenas com 94
das 100 empresas que compõe o
IBrX, índice composto pelas
ações das empresas mais líquidas
na bolsa. Nesse caso, 49 empresas
(52,13%) publicaram relatório
ou documento similar, 22
(23,4%) não publicaram, mas co-
mentaram, e 23 (24,47%) não pu-
blicaram nem comentaram.

Sonia explicou também que é
importante que as empresas
passem a divulgar suas informa-
ções de sustentabilidade junto
com o relatório financeiro anual
de suas operações, entre feverei-
ro e março de cada ano. Dessa
forma, os investidores e analis-
tas terão como incluir o critério
de sustentabilidade na valoriza-
ção dos papéis da companhia.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.




