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EMPRESAS ENGATINHAM
Pesquisa da Fundação Dom Cabral com 172 empresas brasileiras mostra
que o engajamento em temas ligados à sustentabilidade ainda é muito
baixo. Melhorar a imagem continua sendo o foco principal

N
ão há dúvida de que o Brasil possui bons
exemplos de companhias socialmente e
ambientalmente responsáveis. Algumas
reconhecidas internacionalmente. Mas
elas continuam sendo exceções que con-
firmam a regra. De ummodo geral, as em-

presas nacionais se encontram apenas num estágio
umpouco acima do nívelmais elementar. Aquele que
se limita a cumprir as leis vigentes no país.

O estudo da fundação mineira, especializada no
mercado corporativo, considerou cinco graus possí-
veis de evolução em termos de sustentabilidade oude
cidadania corporativa, como eles preferem chamar.
Eles vão do elementar até o transformador, passando
pelo engajado, o inovador e o integrado. Namédia, as
empresas brasileiras estariamno segundo nível, o en-
gajado. Termo pouco adequado para quem se preo-
cupa apenas emcumprir a lei emelhorar a reputação.

Principalmente quando se considera que as cor-
porações só chegaram neste nível por conta da pres-
são dos governos e da sociedade. Ainda assim, mais
de 80% dos gerentes e diretores entrevistados disse-
ram que nem sempre as ações ditas sustentáveis cor-

respondem à realidade. Algumas empresas até criam
metas relacionadas com o tema, contratam profissio-
nais especializados, mas não envolvem o resto da
companhia. A pressão pelo resultado no curto prazo
continua sendo um dos principais empecilhos.

Com isso, as ações politicamente corretas acabam
se transformando em desculpas para alcançar novas
reduções de custo e ganhos de eficiência. O pior é que
o universo de empresas pesquisado se concentra ba-
sicamente na região sudeste, em negócios demédio e
grande porte. O que leva a supor que a situação real
da grande maioria das corporações brasileiras é ain-
da mais lamentável.

Talvez os executivos destas companhias pudessem
se inspirar lendo os resultados de um estudo recente
da Universidade de Harvard, nos EUA. Eles analisa-
ram o desempenho, entre 1992 e 2010, das maiores
empresas globais com ações em bolsa. Conclusão: as
mais sustentáveis tiveram uma valorização do patri-
mônio 30% maior. Mesmo nos tempos de vacas ma-
gras, suas ações caírammenos que as demais. Ou se-
ja, o caminho da sustentabilidade não só o mais cor-
reto. É também omais lucrativo.

“Se nãoagirmos logo, se não
fizermos nada, teremos uma
catástrofe embreve.Devemos
atuar juntos para criar um

mundode energias renováveis”

François Hollande
PRESIDENTE DA FRANÇA

Um dia, viajando com amigos, o italiano Francesco
Murru percebeu que a estrada estava cheia de
caminhões vazios. Foi aí que surgiu a ideia de criar o
Sendilo, um site que ajuda os caminhões a voltarem
cheios. Os caminhoneiros informam a hora e o local
em que estarão livres e o preço. O pagamento é feito
com cartão de crédito no próprio site. Tem gente
fazendo até mudança e pagando um quinto do valor
habitual. Todos ganham, até o meio ambiente.

SIMPLES E SUSTENTÁVEL
aFaça suaparte

Das escolas públicas brasileiras não têm bibliotecas. O dado é do
Movimento Todos pela Educação, que calcula ser necessário
construir 53 novas bibliotecas por dia para cumprir a lei 12.244,
aprovada em 2010 no Congresso. Ela prevê, que até 2020, todas as
instituições públicas e privadas do país tenham uma biblioteca.

72,5%

Uma usina energética movida a óleo de cozinha
usado está sendo construída na Inglaterra. O projeto,
previsto para ser inaugurado em 2015, deve gerar
energia suficiente para abastecer 40 mil casas. Os
responsáveis esperam recolher 30 toneladas de
gordura por dia em restaurantes, bares, cafés e
empresas de Londres e de outras cidades próximas.

GORDURA GERA ENERGIA
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Sá e Guarabyra tornaram famosa a profecia de um beato que dizia que o sertão ia alagar. A previsão dos
pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é diferente. Para eles, o semiárido nordestino não
só não deve virar mar como tem grandes chances de se transformar num deserto até o fim do século. O aumento
da temperatura e a falta de chuvas seriam as principais causas da aridez da região, que enfrenta a pior seca em 50
anos. Oficialmente já foram identificados quatro núcleos de desertificação no Nordeste. São 1.340 quilômetros
quadrados espalhados por 1.400 cidades. Uma área que abrange quase 16% do território brasileiro. Dói no coração.

FOTO DE MARIZILDA CRUPPE/15-7-2003

SERTÃO NÃO VIRA MAR. DESERTO, TALVEZ

Acaba de ser lançada pelo
Ministério do Meio Ambiente
uma cartilha com orientações
sobre como construir
moradias sustentáveis. O
objetivo é difundir as
melhores práticas adotadas
nesse tipo de obra. Segundo a
publicação, uma casa ou
prédio sustentável gera uma
economia de 30% em sua
manutenção, gasta menos
água e energia, e tem uma
vida útil maior. O documento
garante que esse tipo de
imóvel temmais valor no
mercado, com preços entre
10% e 30%mais elevados.

Cartilha verde

O número é assustador. Nada
menos que 1.199 usinas a
carvão estão em fase de
planejamento, projeto ou
construção no mundo. Se
todas forem levadas adiante,
acrescentarão uma
capacidade de geração de
eletricidade quatro vezes
maior que todas as usinas
existentes hoje nos EUA. A
capacidade instalada seria
aumentada em 1,4 milhão de
MW. Os dados, do World
Resources Institute, indicam
ainda que a maior parte das
usinas seria construída na
China e na Índia, envolvendo
483 empresas.

Lenha na Fogueira

Um estudo feito pelo Conselho
Ambiental da Indústria do
Livro, nos EUA, revelou que
mais de 80% dos editores do
país já têm ou assumiram o
compromisso de ter metas
ambientais. Entre 2006 e 2010,
o setor reduziu em 25% as suas
emissões de gases de efeito
estufa. Já o consumo de fibras
recicladas subiu de 5% para
24%. Com isso, cinco milhões
de árvores deixaram de ser
derrubadas. O volume de
resíduos sólidos também caiu
muito. Cerca de 100 milhões
de toneladas no período de
quatro anos.

Livros reciclados
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Text Box
Fonte: O Globo: Amanhã, Rio de Janeiro,  7 maio 2013, p. 24-25.




