
A InterCement, holding do Gru-
po Camargo Corrêa para o negó-
cio de cimento, conquistou da
Fundação Getúlio Vargas o Selo
Ouro do Programa Brasileiro
GHG Protocol pelo seu inventá-
rio de gases de efeito estufa.

Por essa prática, a companhia
apresenta uma das menores ta-
xas de emissão de CO2 por tone-
lada de cimento produzida. Em
2011, esta taxa ficou em 531 kg
CO2/tonelada, quando a média
mundial entre as empresas do
setor participantes do Cement
Sustainability Initiative (CSI) é
de 653 kg CO2 por tonelada.

Segundo Seiiti Suzuki, geren-
te de área de sustentabilidade e
P&D, para que essa meta seja
atingida são adotadas algumas
rotas como eficiência energética
com o uso de combustíveis alter-
nativos por meio de fontes reno-
váveis de energia e resíduos in-
dustriais de outras companhias
para substituir o combustível fós-
sil. A iniciativa envolve ainda o
uso de matérias primas alternati-
vas, redução do uso de cimento
para produção de concreto, e
uso de novas tecnologias no pro-
cesso produtivo. “Se queremos
gerenciar, temos de medir corre-
tamente essas ações”, explica.

O Selo Ouro é o maior grau de
reconhecimento que o Progra-
ma pode fornecer a uma empre-
sa participante. Atesta que o in-
ventário cumpriu todos os re-
quisitos exigidos pela metodolo-
gia e foi verificado por uma ter-
ceira parte independente.

“Nossos inventários mos-
tram que temos os menores índi-

ces mundiais de emissão de ga-
ses de efeito estufa por tonelada
de cimento produzida. A Inter-
Cement tornou-se referência
no controle das emissões em to-
do o setor”, diz Seiiti Suzuki.

O Programa Brasileiro GHG
Protocol é uma iniciativa para es-
timular que empresas de diferen-
tes setores e segmentos de atua-
ção elaborem e publiquem in-
ventários de emissões de gases

de efeito estufa (GEE) por meio
de instrumentos e padrões de
qualidade internacionais.

O GHG Protocol é a ferramen-
ta mais usada no mundo para
quantificar e gerenciar emis-
sões e foi desenvolvida nos Esta-
dos Unidos em 1998 pelo World
Resources Institute (WRI).

Em 2008, a metodologia foi
adaptada ao Brasil pelo Centro
de Estudos em Sustentabilida-
de da Escola de Administração
de Empresas da FGV e pelo
WRI, em parceria com o Minis-
tério do Meio Ambiente, Conse-
lho Empresarial Brasileiro para
o Desenvolvimento Sustentá-
vel, World Business Council for
Sustainable Development e 27
empresas fundadoras. ■

Computar e inserir ações de sus-
tentabilidade em um único rela-
tório já é uma realidade cada
vez mais demandada por em-
presas brasileiras. Por conta dis-
so, a GRI (Global Reporting Ini-
tiative), ONG responsável por
elaborar diretrizes para o relató-

rio de sustentabilidade, que sur-
giu com a necessidade de com-
pletar relatórios financeiros
com ações sustentáveis, já ofe-
rece seu apoio as companhias
interessadas nesse sentido.

Para que o serviço seja cada
vez mais completo, a diretora
do ponto focal do GRI no Bra-
sil, Glaucia Terrio, conta que o
projeto está chegando em sua
quarta geração.

“Esta nova etapa do processo
de criação da diretriz irá substi-
tuir o antigo modelo, trazendo
mais explicações sobre a metodo-
logia de criação para diretrizes de
relatório de sustentabilidade”, ex-
plica, lembrando que após apro-
vada passará a ser usadas como
guia para que empresas e outras
entidades ao redor do mundo fa-
çam o seu próprio relatório de
sustentabilidade. ■ C.R.C.

Em busca de diretrizes para
desenvolver ações ambientais

Menor emissão de CO2
ganha Selo de Ouro
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Insustentável leveza
da sustentabilidade
Existe imensa distância entre o discurso da sustenta-
bilidade e a realidade que o Brasil enfrenta para via-
bilizá-lo, a começar pela questão da água e esgoto.
A Lei do Saneamento Básico (11.445/2007), embora
em vigor há mais de cinco anos, está longe de garan-
tir a universalidade dos serviços. A última pesquisa
do IBGE sobre o tema (2008) mostrou uma situação
grave: 44,8% dos municípios não tinham esgotos.
Onde existia, 56% dos domicílios não eram atendi-
dos e 31,2% do total coletado não eram tratados;
50,8% das cidades destinavam seus resíduos a vaza-
douros a céu aberto e apenas 27,7% dispunham de
aterro sanitário.

Outro estudo do IBGE (“Suplemento de Meio
Ambiente da Pesquisa de Informações Básicas Muni-
cipais”), embora tenha dez anos, evidencia as conse-
quências do saneamento básico deficiente: havia
1.159 cidades com taxas de mortalidade infantil aci-
ma de 40 óbitos por mil nascidos vivos. Em 584 cida-
des havia alterações ambientais com consequência
sobre as condições da vida. A mais frequente foi a
existência de esgoto a céu aberto (327), seguida por
doença endêmica (cólera, dengue, febre amarela e
malária) ou epidemia (304) e presença de vetor de
doença (266). Enquanto a taxa de óbitos de crianças
menores de cinco anos residindo em domicílios com
água e esgoto era 26,1 por mil, para as que moravam
em casas inadequadas, chegava a 44,8 por mil.

Nas grandes cidades, a qualidade da vida também é
afetada pelo problema da mobilidade. Sobram carros
e congestionamentos e faltam transportes coletivos.

Enquanto a população
brasileira aumentou,
nos últimos 10 anos,
em 21 milhões de habi-
tantes, ou 12,34%, a
frota de veículos cres-
ceu em 35 milhões de
unidades, ou 119%.
Além disso, a insufi-
ciente infraestrutura
agrava o “Custo Bra-
sil” e conspira contra o
pleno emprego. Ape-
sar dos avanços da in-
clusão social nos últi-
mos anos, 16 milhões
de brasileiros conti-
nuam vivendo abaixo
da linha da miséria.

Esta rápida análise
técnica evidencia ser

insustentável nossos legisladores utilizarem de mo-
do tão corriqueiro o termo sustentabilidade, pois es-
tamos distantes do ideal do triple bottom line, ou se-
ja, o desenvolvimento economicamente viável, so-
cialmente justo e ambientalmente correto. Mais
preocupante é que a sociedade e os setores produti-
vos ficam muito limitados para suprir soluções, pois
as próprias leis, a cada dia, são mais restritivas.

Um exemplo é o novo Código Florestal, que, ao
tratar das áreas rurais da mesma forma que as urba-
nas, não atentou para o fato de que, em 2050, 75%
dos 9 bilhões de habitantes que a Terra terá viverão
nas cidades. Nestas, em decorrência de nossas restri-
tivas legislações de uso e ocupação do solo, são cada
vez mais limitadas as possibilidades de aplicar políti-
cas de planejamento e desenho urbano para respon-
der com eficácia à expansão demográfica. Antes de
desejarmos ser sustentáveis, é necessário que enten-
damos e nos permitamos ser sustentáveis. ■

ONG GRI é a responsável
por elaborar diretrizes para o
relatório de sustentabilidade

Ainda estamos
distantes do
ideal do triple
bottom line,
ou seja, o
desenvolvimento
economicamente
viável,
socialmente
justo e
ambientalmente
correto

O GHG Protocol
estimula empresas
a elaborar
inventários de gases
do efeito estufa

Holding do Grupo
Camargo Corrêa
na área de cimento
se torna referência
na área ambiental
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 15.




