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Es p e c i a l
Negócios sustentáveis

Organização modela
empreendimentos sociais
Maure Pessanha, diretora execu-
tiva da aceleradora Artemísia,
explica o conceito de negócio so-
cial e sua aplicação no Brasil, on-
de capacitou 51 iniciativas

Green Project
Awards está com
inscrições abertas
até 5 de junho G2

Desafio é conciliar diferentes realidades setoriais

Sinal de fumaça
Queda da
at i v i d a d e
econômica pode
atrasar corte de
emissões de
carbono na
i n d ú st r i a .
Po r S e rg i o
Ad e o d ato ,
para o Valor,
de São Paulo

O atual cenário de retração
da economia tem moti-
vado negociações sobre

como a indústria brasileira re-
duzirá as emissões de carbono.
Diante do temor de que o corte
eleve os custos e imponha restri-
ções ao avanço da produção, o
governo mantém na gaveta a
versão final do plano que abran-
ge os setores de alumínio, ci-
mento, química e papel e celulo-
se, responsáveis pela emissão da
maior parte dos gases de efeito
estufa da indústria de transfor-
mação. A proposta inicial, apre-
sentada para consulta pública
no ano passado, prevê reduzir
em 5% as emissões de gases de
efeito estufa projetados para
2020, em comparação a 2005. O
controle obrigatório começaria
já em 2013, quando também os
setores de ferro-gusa, cal e vidro
se engajariam.

“É oportunidade perdida não
adotar ações imediatas e adicio-
nais para a melhoria dos proces-
sos e aumento da eficiência”, ad-
verte Carlos Rittl, coordenador de
mudanças climáticas e energia do
WWF-Brasil. A preocupação de
ambientalistas e economistas en-
volve o grau de ambição da meta,
definida há dois anos na perspec-
tiva de um crescimento econômi-
co de 6,5% ao ano. Como hoje as
chaminés não operam a pleno va-
por e o Produto Interno Bruto
(PIB) tem registrado evolução
média quatro vezes inferior à ini-
cialmente estimada no plano, o
objetivo tornou-se mais tímido e
pode ser atingido com menor es-
forço, o que reduziria os avanços

nas práticas para ganhos ambien-
tais efetivos.

Para Rittl, mais do que a exis-
tência de uma meta propria-
mente dita, o principal ponto
positivo é o fator cultural, o en-
gajamento de grandes setores
da economia nas questões cli-
máticas. No debate sobre o cha-
mado “Plano Indústria”, foram
recomendados instrumentos
para o cálculo de custos e incen-
tivos financeiros que tornem
viável a redução de emissões de
carbono na prática. Também foi
sugerido o desenho de cenários
comparativos e a definição de
compromissos diferenciados
por setor. “Precisamos ser arro-
jados porque está em jogo a
competitividade das empresas

diante das futuras regulações
internacionais”, adverte Rittl.

A lei que instituiu no fim de
2009 a Política Nacional sobre
Mudança do Clima, regulamenta-
da um ano depois pelo Decreto
7.390, previu planos para o corte
de emissão de carbono em dife-
rentes setores da economia, com
foco inicial na agricultura, side-
rurgia, energia e redução do des-
matamento. Indústria, minera-
ção, transportes e saúde começa-
riam em dezembro de 2011, mas
a proposta de ação só foi apresen-
tada pelo governo em abril do
ano passado. Após dois meses de
consulta pública, concluída em
agosto, o texto aguarda sinal ver-
de para aprovação na Comissão
Interministerial de Mudança Glo-
bal do Clima. Em abril, o Observa-
tório do Clima, rede de institui-
ções atuantes no setor, cobrou da
Casa Civil que tornasse público o
documento final.

Como subsídio técnico ao pla-
no industrial de carbono, o gover-
no encomendou à Fundação Ge-
túlio Vergas (FGV) um estudo
com diagnóstico e recomenda-
ções, tanto no aspecto de merca-
do como tecnológico, para que a
meta pudesse ser cumprida em
cada um dos setores. A maior par-
te dos indicativos gira em torno
do potencial para substituição de
fontes de energia fósseis por re-
nováveis, como a biomassa.

No caso do alumínio, o relató-
rio propõe incentivos fiscais e de
crédito para plantas industriais
mais eficientes, além de estudo de
viabilidade tecnológica e logísti-
ca para o uso de combustíveis al-

De São Paulo

O plano do governo para redu-
zir emissões com meta igual para
todas as atividades industriais até
2020 esbarra na dificuldade de se
conciliar os diferentes cenários
econômicos dos setores e suas pe-
culiaridades na questão do carbo-
no. Alguns precisarão investir mais
que outros e nem sempre os custos
da conversão poderão ser repassa-
dos ao produto final. “Reduzir 5% é
inviável para a indústria do cimen-
to, setor que nos próximos três
anos dobrará a produção em rela-
ção a 2007”, avisa Yushiro Kihara,
gerente de tecnologia da Associa-

ção Brasileira de Cimento Por-
tland. Nesse período, com base no
crescimento anual da produção de
7%, os gases de efeito estufa au-
mentarão 176% com base no índi-
ce de 2005, segundo a FGV.

O ritmo evolui em compasso
acelerado na construção civil,
mas a emissão de carbono por to-
nelada de cimento produzido
tem diminuído, em função de no-
vas tecnologias. “Fizemos a lição
de casa com a modernização do
parque industrial nas últimas dé-
cadas, mas dificilmente conse-
guiremos atingir a meta do go-
v e r n o”, admite o executivo.

Ele explica que a siderurgia

não acompanha a velocidade do
cimento, o que significará uma
menor disponibilidade de escó-
ria siderúrgica para os fornos, exi-
gindo fontes mais intensivas em
carbono. Além disso, o maior uso
de pneus velhos na queima, a par-
tir da tecnologia de co-processa-
mento, depende de ações para a
Política Nacional de Resíduos Só-
lidos gerar resultado expressivo.

Se o setor cimenteiro é mais in-
fluenciado pelo mercado inter-
no, o mesmo não acontece com a
indústria de papel e celulose,
submetida a pressões internacio-
nais. Como característica pecu-
liar, a atividade captura mais car-

bono do que emite nas opera-
ções fabris, graças às florestas
plantadas de eucalipto mantidas
pelo próprio setor para a obten-
ção da principal matéria-prima.

Para cada tonelada de dióxido
de carbono gerada nos processos
industriais quatro são sequestra-
das durante o crescimento vege-
tal. O número não inclui os esto-
ques de carbono das florestas na-
tivas, associadas aos plantios.

“Negociamos com o governo o
compromisso de crescer sem
modificar essa proporção”, reve-
la Elizabeth de Carvalhaes, presi-
dente da Associação Brasileira de
Celulose e Papel (Bracelpa). Hoje,

85% da matriz energética do se-
tor é renovável. Na década de
1990, metade da energia tinha
como fonte óleo combustível.

Se o crescimento da produção
fizer as emissões da indústria su-
perarem certo limite, será possí-
vel compensá-las com expansão
florestal. Estão previstos investi-
mentos de US$ 20 bilhões em no-
vas operações que dobrarão a
atual área de eucalipto em dez
anos. “É preciso uma política que
reconheça os serviços ambientais
dessas florestas e valorize o car-
bono florestal, tanto no nível na-
cional como internacional”, afir-
ma a executiva. (S.A.)
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Ibovespa X Carbono Eficiente 

Obs.: Variações acumuladas - em % (base: 16/04/12).
Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data.

Ibovespa Carbono Eficiente

16/Abr
2012

16/Abr
2013

2,50

-12,85

ISE - Maiores altas e baixas em 12 meses*

Fonte: BM&FBovespa e Economatica. 
Elaboração: Valor Data. *Até 16/04/13. 

Coelce ON

Bradesco ON

Fibria ON

Eletrobras PNB

Eletrobras ON

Eletropaulo PN

55,80

55,71

52,11

-48,09

-60,82

-69,74
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ANA PAULA PAIVA/VALOR

Uma cidade que conseguiu
dominar sua fumaça
Nenhuma licença de funciona-
mento em Cubatão (SP) é emitida
sem avaliação do impacto da fu-
maça no ar, diz Maria Cristina Poli,
gerente de qualidade da Cetesb
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MÁRCIA ZOET/DIVULGAÇÃO

Números do trabalho
infantil preocupam
Redução no total de crianças e
adolescentes que trabalham no
Brasil fica estagnada e será um
dos temas de conferência global
sobre o tema em outubro

Ibovespa X ISE

Obs.: Variações acumuladas - em % (base: 16/04/12).
Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data.

Ibovespa ISE

16/Abr
2012

16/Abr
2013

5,36

-12,85

RUY BARON/VALOR

Carlos Rittl, do WWF-Brasil: “Precisamos ser arrojados porque está em jogo a competitividade das empresas diante das futuras regulações internacionais”

ternativos e aproveitamento de
resíduos. Cerca de 60% das emis-
sões provém de processos indus-
triais e mais de um terço tem fon-
te no uso de energia elétrica e tér-
mica de origem fóssil. Em compa-
ração à média mundial, o Brasil
emite 63% menos carbono por to-
nelada de metal em decorrência
da matriz energética mais limpa.

Na indústria química, onde
73% dos gases de efeito estufa são
lançados na queima de combustí-
vel para geração de energia, as
emissões têm chances de estar
14% abaixo da meta projetada pa-
ra 2020 se houver continuidade
no investimento em eficiência e
incremento no uso de biomassa,
opção energética que cresceu
mais de 500% nos últimos dez
anos no setor.

“A prioridade é o crescimento
e c o n ô m i c o”, admite Alexandre
Comin, diretor de competitivida-
de industrial do Ministério de De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC). Ele alerta
que “as emissões de carbono po-
dem se traduzir em barreiras co-
merciais” e que a chave está em
reduzi-las, mantendo a competi-
tividade. O objetivo é preparar o
país para a economia de baixo
carbono, na qual — além de res-
trições — deverão surgir oportu-
nidades. “Embora o plano olhe
para 2020, o importante será
avançar até 2015, quando as ne-
gociações internacionais sobre
clima possivelmente definirão
metas mais rigorosas”, diz.

Para o país prestar conta de
seus compromissos sobre clima,
será necessário medir, reportar

e validar as emissões de carbono
dentro de modelos confiáveis
no mundo. Uma comissão téc-
nica criada pelo governo pre-
tende chegar a um sistema na-
cional de inventários, com base
nas normas ISO (International
Organization for Standardiza-
tion). A proposta é seguir pa-
drões europeus para aferir gases
do efeito estufa de baixo para ci-
ma na rotina das empresas — e
não por setores industriais a
partir de projeções genéricas. A
previsão do grupo é definir a
metodologia até setembro.

A medição, antes voluntária,
passa a ser obrigatória. “Esta -
mos avaliando o custo real desse
abatimento por tonelada de
produção nos diferentes seg-
mentos”, revela Shelley Carnei-
ro, gerente-executivo de meio
ambiente da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), insti-
tuição que participou das nego-
ciações em torno do plano. Para
o gerente “as metas precisam ser
factíveis e não fictícias”. Ele re-
comenda cautela pois o produ-
to brasileiro pode ser onerado
no mercado internacional e
concorrer em desigualdade
com os importados.

De 1991 a 2005, segundo o últi-
mo inventário, as emissões por
processos industriais no país
cresceram 44%, alta liderada pe-
los setores de ferro-gusa e cal. A
Agência Internacional de Energia
projeta que em 2020 o mundo
lançará na atmosfera 35,2 bilhões
de toneladas de CO2, com partici-
pação brasileira de 579,2 mi-
lhões, 20% a mais que em 2011.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 abr. 2013, Especial: negócios sustentáveis, p. G1.




