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que o mundo dos negócios tem a ver com a devastação das flo
restas, a escassez de água, a perda de biodiversidade? Tudo. Num 
planeta doente não pode haver economia saudável. Por isso, o 

cuidado com o meio ambiente deixou de ser uma preocupação exclusiva 
de empresas de setores potencialmente poluidores e hoje está por toda 
parte. Fabricantes de alimentos, supermercados, bancos, distribuidoras 
de energia, produtoras de papel - todos buscam formas de produzir em 
harmonia com a natureza. Entre as práticas mais comuns, como mostra 
esta edição do Prêmio ÉPOCA Empresa Verde, está o reaproveitamento 
de resíduos. O que é lixo para uma empresa vira insumo para outra ou 
volta para o processo industrial. É bom para todos: o meio ambiente é 
poupado, as companhias inovam e os negócios prosperam. 
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A reciclagem é um dos pilares da atuação ambiental da Ambev. 
Acontece dentro e fora da empresa. No ano passado, a Ambev 
treinou 40 cooperativas de catadores de lixo do Rio de Janeiro e 
do Amazonas. Cerca de 2 mil famílias foram beneficiadas com a 
reciclagem de garrafas de vidro, PET e restos de papel. Uma fábrica 
de garrafas de vidro no Rio de Janeiro usou, em 2011, cerca de 
70% de matéria-prima reciclada. No mesmo ano, a própria Ambev 
reciclou 98% de todos os resíduos de suas fábricas. O bagaço do 
malte passou a ser vendido para empresas produtoras de ração 
animal. Um resíduo da filtragem da cerveja é usado na produção 
de tijolos para os novos prédios administrativos da empresa. 
E o fermento é vendido a empresas alimentícias. Lá, é usado 
como aromatizante de sopas. O reúso de materiais que seriam 
descartados, além de diminuir o impacto ambiental, gera uma 
economia para a Ambev de cerca de R$ 4,6 milhões por ano. 

A ArcelorMittal investe em reflorestamento e no monitoramento 
das ações ambientais de seus fornecedores. Com o programa 
Produtor Florestal, estimula o plantio de florestas de eucalipto, em 
parceria com as comunidades vizinhas de suas operações e garante 
o fornecimento de madeira de origem controlada para a siderurgia. 
O projeto reduz as emissões de gases que aquecem o planeta, ajuda 
a gerar empregos locais e contribui para recompor as margens dos 
rios. Nas usinas, a instalação de fornos aquecidos a carvão vegetal 
em Juiz de Fora, Minas Gerais, e a construção de unidades para 
produzir esse material ajudarão a ArcelorMittal a deixar de emitir 
10 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera até 2015, o 
equivalente à poluição produzida por 3,5 milhões de automóveis. 

No Banco do Brasil, parte da remuneração variável 
dos executivos depende do cumprimento de 
metas relacionadas ao meio ambiente. Quem 
ajuda a reduzir o consumo de água e energia 
elétrica nas agências, entre outros itens, ganha 
mais na distribuição de lucros e resultados. Em 
2011, iniciativas de ecoeficiência proporcionaram 
uma redução de 30% no consumo de energia do 
banco. Foram construídas duas agências-modelo, 
uma no bairro de Pirituba em São Paulo e outra 
em Messejana, Ceará. Elas seguem a certificação 
do selo mais reconhecido internacionalmente para 
construções sustentáveis, o Leadership in Energy 
and Environmental Design (Leed), na categoria ouro. 
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O Boticário busca reduzir o consumo de recursos não renováveis 
e suas emissões de carbono. A empresa faz inventário de suas 
emissões que promovem a mudança climática desde 2006. Investiu 
em combustíveis menos poluentes para alimentar o gerador de 
sua fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná, substituindo diesel 
por gás natural. O grupo foi um dos fundadores e é integrante 
do Empresas Pelo Clima, uma rede formada por companhias de 
diversos setores que busca disseminar a redução de emissões na 
cadeia de fornecedores, além de incentivar políticas públicas que 
tratem das mudanças climáticas. A redução em 90% no consumo 
de diesel, aliada a outras iniciativas, levou 0 Boticário a uma queda 
de 56% em suas emissões na fábrica de São José dos Pinhais. 

A Basf investe na reciclagem e na substituição de materiais tóxicos 
em seus processos industriais. Em 2011, reciclou 47% de todos 
os resíduos gerados em suas fábricas no Brasil. A empresa criou 
uma nova linha de pinturas isentas de solvente, do tipo epóxi. Isso 
corresponde a 9 0 % das pinturas com resinas de seu portfólio. Mais 
de 10 toneladas de solventes deixaram de ser usadas. Mudanças 
no uso de pigmentos ajudaram a reduzir componentes agressivos 
ao meio ambiente nas tintas à base de metais pesados. A Basf 
também busca diminuir suas emissões de gases que aquecem o 
planeta - até 2011, atingiu uma redução de 34%. As operações da 
empresa na América do Sul conquistaram os melhores resultados 
em eficiência energética nos processos industriais da Basf no 
mundo, com uma melhoria de eficiência superior a 25%. 

O Bradesco está entre as instituições financeiras que 
mais investem na recuperação e conservação de florestas. 
A Fundação Amazonas Sustentável, uma parceria entre 
o banco e o governo do Amazonas, ajuda a manter 15 unidades 
de conservação ambiental no Estado, cobrindo cerca de 
10 milhões de hectares de floresta, área do tamanho do Estado 
de Pernambuco. A parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica 
resultou no plantio de mais de 30 milhões de mudas de árvores 
nativas em áreas da Mata Atlântica até 2011.O Bradesco 
também investe em eficiência energética. Mantém desde 
2008 um centro de tecnologia da informação considerado 
um dos mais eficientes do mundo. Além disso, encaminha 
computadores defasados para reciclagem e máquinas usadas 
aos centros de inclusão digital da Fundação Bradesco. 
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Desde 2011, a Caixa tem autorização do Banco Mundial para 
intermediar a compra e venda de carbono no mercado internacional. 
No Brasil, os primeiros contratos firmados financiarão ações para 
compensar as emissões poluentes da Central de Tratamento 
de Resíduos Santa Rosa, em municípios do Rio de Janeiro e de 
Pernambuco. Além disso, o banco tem um fundo que financia o 
projeto de conservação de um grupo de áreas naturais protegidas em 
Minas Gerais, envolvendo 11 municípios do Cerrado, com iniciativas 
voltadas especialmente para a proteção de rios e nascentes. Os 
projetos aprovados pelo fundo em 2011 receberam R$ 4,1 milhões. 

Cerca de 90% dos resíduos gerados pela fabricante de papel 
e celulose Irani foram usados para geração de energia em 2011. 
0 uso de 4 0 0 toneladas de aparas de papelão por dia resulta em 
benefícios ambientais (menos lixo), econômicos (uma 
redução de 36% na compra de energia) e sociais (geração 
de renda para cooperativas de catadores). O projeto de mecanismo 
de desenvolvimento limpo para a cogeração de energia 
a partir da queima de restos das fábricas já evitou, em seis anos, 
o lançamento de 1,1 milhão de toneladas de carbono na atmosfera, 
o equivalente a evitar a queima de uma floresta de 70 mil hectares. 

Todas as obras da OAS usam materiais que 
podem ser reaproveitados. As estruturas 
dos canteiros de obras são feitas de madeira 
reciclada e resíduos de demolição. A construtora 
reúsa asfalto antigo na regularização de 
acostamentos em rodovias como uma forma de 
substituir a brita virgem. Na obra de ampliação 
do Centro de Pesquisas da Petrobras no Rio de 
Janeiro, 84% dos resíduos sólidos, que iriam para 
aterros, foram reutilizados. Na obra de ampliação 
da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, em 
Curitiba, a OAS conseguiu reduzir a compra de 
solventes e tintas em 60%, graças à aquisição 
de uma máquina que recicla esses produtos. 
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Em 2011 desenvolveu um plástico de origem renovável, 
proveniente da cana-de-açúcar. Em parceria com o grupo 
japonês Mitsui, a Dow fornecerá um material 100% reciclável, 
de qualidade idêntica ao original de origem fóssil, para atender 
aos mercados de produtos médicos, higiene e embalagens. 
Ele será produzido numa fábrica instalada em Santa Vitória, 
em Minas Gerais, e deverá chegar ao mercado em 2015. 
A Dow também compensará as emissões da fabricação. 

Em 2011, a Duratex investiu R$ 26,7 milhões em ações de 
adequação e proteção ambiental, como o tratamento de 
efluentes e a preservação de florestas. Todas as plantações 
florestais da empresa são certificadas pelo selo de manejo 
florestal do Forest Stewardship Council (FSC). A Duratex 
estuda os ciclos de carbono, água e nutrientes dessas áreas, 
para que elas tirem do ar mais carbono (principal gás das 
mudanças climáticas) e para reduzir o uso de fertiizantes. 

Na EDP do Brasil, sustentabilidade e 
inovação são assuntos tratados por 
uma mesma área. Uma parceria com 
o Instituto Terra, ONG fundada pelo 
fotógrafo Sebastião Salgado, levou 
a empresa a desenvolver novas 
práticas ambientais - algumas das 
quais foram incluídas num ranking 
das Nações Unidas que lista as 70 
melhores práticas ambientais do 
mundo. Entre elas, está a pesquisa 

para usar o capim-elefante, uma 
planta abundante, como opção 
para geração de energia renovável. 
A EDP também desenvolveu 
medidores inteligentes, que ajudam 
o consumidor a acompanhar 
em tempo real o consumo de 
eletricidade em sua casa. O medidor, 
único no Brasil homologado 
pelo Inmetro, está em fase de 
teste no interior de São Paulo. 
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O Itaú Unibanco avalia as práticas ambientais de seus clientes 
antes de conceder empréstimos (acima de R$ 5 milhões) e 
não financia projetos que envolvam desmatamento. Também 
monitora as emissões de gases que provocam a mudança do 
clima e estimula seus fornecedores a fazer o mesmo. Em 2011, 
ampliou a prestação de serviços pela internet e incentivou os 
clientes a usar a rede para emitir extratos, comprovantes e 
solicitar talões de cheque. Com menos documentos enviados 
pelos correios, o Itaú reduz a queima de combustíveis nos 
transportes e a emissão de poluentes. O inventário de emissões 
inclui o deslocamento de seus funcionários entre a casa e o 
trabalho. 0 incentivo às reuniões virtuais evitou o lançamento 
de 1.500 toneladas de carbono na atmosfera no ano passado. 

A Moto Honda da Amazônia é uma das 
companhias que atuam dentro dos 
padrões de qualidade socioambiental 
definidos pela Zona Franca Verde de 
Manaus. A empresa também aplica 
os conceitos de fábrica ecológica 
estabelecidos pela Honda global. As ações 
abrangem o gerenciamento de resíduos, 
o estímulo à eficiência energética, o uso 
racional da água e a redução de emissões 
atmosféricas. Em 2011, a Moto Honda 
eliminou um gás para refrigeração (o 

CFC) que agredia a camada de ozônio 
na atmosfera. A Moto Honda também 
passou a reaproveitar um pó derivado 
da produção metalúrgica e nocivo ao 
meio ambiente, até então descartado. 
A reciclagem de materiais possibilitou o 
reaproveitamento de 2,2 toneladas de 
alumínio na fabricação de motocicletas 
e evitou a emissão de 31.000 toneladas 
de gás carbônico, o equivalente à 
preservação de uma área do tamanho 
do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 749,  p. 74-79, 24 set. 2012.




