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Especial | S u ste n t a b i l i d a d e

Ferramentas de valoração
Alguns programas utilizados para medir riscos e oportunidade ambientais 

CEV – Corporate Ecosystem Valuation 

Tipo 
Quantificação/Valoração

Já foi testada por 
empresas: Sim

Custo: Grátis

Principal pergunta que 
a ferramenta responde:
Como posso realizar uma 
valoração dos serviços ecos- 
sistêmicos em um contexto 
de negócios, por meio de um 
processo passo-a-passo? 

Resultados 
Dependem do propósito 
do exercício de valoração 
e pode incluir 
aspectos qualitativos, 
quantitativos e monetários.

Potenciais usuários 
Empresas de todos 
os setores 

Desenvolvedores
WBCSD, ERM, 
IUCN, PwC, WRI

IBAT - Integrated Biodiversity Assessment Tool 

Tipo
Mapa

Já foi testada 
por empresas: Sim

Custo
US$ 500 a 
US$ 25.000

Principal pergunta que 
a ferramenta responde:
Como posso filtrar riscos 
e oportunidades de 
biodiversidade em um local 
específico e melhor planejar 
e gerir o meu projeto para 
levar em conta estes riscos e 
oportunidades relacionados? 

Resultado
Dados são apresentados 
em mapas e tabelas. Inclui 
relatórios com opções para 
gerir os seus próprios sites.

Potenciais usuários 
Tomadores de decisão em 
empresas, especialmente 

aqueles envolvidos no 
gerenciamento de riscos.

Desenvolvedores
BirdLife International, 
Conservation International, 
IUCN, UNEP-WCMC

MIMES - Multi-scale Integrated Models of Ecosystem Services

Tipo: Mapa e 
Quantificação/Valoração

Já foi testada 
por empresas: Não

Custo: Grátis

Principal pergunta que 
a ferramenta responde: 
Qual é o valor dos serviços 
ecossistêmicos no 
gerenciamento da terra 
e em cenários de uso 
da terra? 

Resultado
Fornece resultados 
quantitativos e monetários, 
baseado em dados 
integrados na ferramenta.

Potenciais usuários
Proprietários/gestores rurais, 
pesquisadores

Desenvolvedores
Gund Institute, Accounting 
For Desirable Futures LLC

ESR - Corporate Ecosystem Services Review 

Tipo
Verificação/Check list

Já foi testada 
por empresas
Sim

Custo
Grátis

Principal pergunta que 
a ferramenta responde: 
Que serviços ecossistê-
micos eu afeto e como 
riscos e oportunidades 
relacionadas podem 
ser incorporadas 
na minha estratégia 
de negócio?

Resultados
Dependem da finalidade 
do exercício e inclui uma 
lista de serviços 
ecossistêmicos prioritários, 
identificação de possíveis 
riscos e oportunidades de 
negócios e priorização de 
um conjunto de estratégias.

Potenciais usuários
Empresas de todos 
os setores 

Desenvolvedores
World Resources Institute 
(WRI), WBCSD, Meridian 
Institute

ARIES - Artifical Intelligence for Ecosystem Services 

Tipo
Mapa e 
Quantificação/Valoração

Já foi testada 
por empresas
Sim (mas não há sumários 
publicados)

Custo: Grátis 

Principal pergunta que 
a ferramenta responde: 
Qual é a oferta, a demanda 
e o valor dos serviços 
ecossistêmicos na paisagem?

Resultados
Considera serviços 
ecossistêmicos do ponto 
de vista dos beneficiários. 

Gera um conjunto de 
mapas descrevendo a 
oferta e a demanda 
de cada serviço 
ecossistêmico. 

Potenciais usuários
Tomadores de decisão, 
ONGs, empresas e 
consultores 

Desenvolvedores 
UNEP-WCMC, 
United States National 
Science Foundation, 
Basque Centre for Climate 
Change, (BC3), University 
of Vermont, Conservation 
International, Earth 
Economics, Instituto 
di Ecologia INECOL

InVEST - Integrated Valuation of Environmental Services and Tradeoffs

Tipo: Mapa e 
Quantificação/Valoração

Já foi testada 
por empresas: Sim (mas 
não há sumários publicados)

Custo
Grátis

Principal pergunta que 
a ferramenta responde: 
Qual é o valor da oferta 
e do uso dos serviços 
ecossistêmicos em um 
local específico? 

Resultado 
Fornece mapas da oferta 
e uso de serviços 
ecossistêmicos e tabelas 
que reportam os resultados. 

Potenciais usuários 
Agências governamentais, 
ONGs e empresas

Desenvolvedores
The Natural Capital Project 
(NatCap) – Stanford Woods 
Institute for the 
Environment, World Wildlife 
Fund, The Nature 
Conservancy, Institute 
on the Environment at the 
University of Minnesota

Plataforma estimula engajamento
e pode criar boas oportunidades
De São Paulo

A adoção de melhores práticas
e certificações — como o Better
Sugarcane Initiative (Bonsucro)
— atestado global lançado em ju-
lho de 2011 para avaliar a susten-
tabilidade dos produtos fabrica-
dos a partir da cana, e que atual-
mente está entre os modelos
mais usados no Brasil —, muitas
vezes ainda é encarada como
perda, por mais avanços que tal
investimento possa trazer aos ne-
gócios. “É preciso dar mais con-
fiança às empresas e demonstrar,
na prática, o que elas ganham ao
adotar uma conduta de preserva-
ç ã o”, afirma o gerente de ciências
da ONG The Nature Conservancy,
Leandro Baumgarten.

Foi nessa pegada que surgiu a
Parceria Empresarial pelos Servi-
ços Ecossistêmicos (Pese), uma
iniciativa conjunta do Conselho
Empresarial Brasileiro para o De-
senvolvimento Sustentável
(CEBDS), o World Resources Ins-
titute (WRI), o United States
Agency for International Deve-
lopment (USAID) e a Fundação
Getúlio Vargas (FGV-EAESP).

Trata-se de uma plataforma
criada exclusivamente para as
companhias brasileiras encontra-
rem caminhos para gerenciar ris-
cos e oportunidades decorrentes
da dependência e do impacto de
suas atividades sobre os ecossiste-
mas. “A ideia é ampliar as oportu-
nidades de negócios e, além disso,
mensurar impacto e dependência
dos serviços ecossistêmicos”, diz a
coordenadora da Câmara Temáti-
ca de Biodiversidade e Biotecnolo-
gia do CEBDS, Fernanda Gimenes.

Inicialmente, 16 profissionais
de oito empresas — Anglo Ameri-
can, Danone, Grupo André Maggi,
Natura, Pe p s i c o, Va l e , Vo t o r a n t i m ,
Wa l m a r t — participam das ofici-
nas de capacitação do Pese. A meta
é estimular as 78 empresas que
compõem o Conselho para que to-
das se engajem nessa empreitada.

“Nessa primeira etapa o caráter foi
mais qualitativo”, afirma ela.

As oficinas fortalecem a capa-
cidade de seus membros em ava-
liar e gerir os serviços ecossistê-
micos e apresentam os avanços
das empresas no desenvolvimen-
to de várias ferramentas capazes
de ajudá-las a medir impacto e
dependência de recursos como
água doce, madeira, regulação
do clima, alimento, medicamen-
tos naturais e outros. “Os resulta-
dos saem em setembro e o pro-
grama continua. Seguimos agora
para uma etapa quantitativa.”

Fernanda observa que na reali-
dade as empresas já desenvolvem
uma série de atividades direta-
mente relacionadas a serviços
ecossistêmicos, muitas vezes sem
se dar conta disso. São exemplos os
planos de recuperação de áreas de-
gradadas, os inventários de gases
do efeito estufa e diversos projetos
voltados à quantidade e/ou quali-
dade de recursos hídricos. “Mas
com as ferramentas em mãos é
possível aplicar essas informações
no cotidiano e sair da caixa da sus-
t e n t a b i l i d a d e”, afirma.

Na avaliação da gerente de
sustentabilidade, saúde e segu-
rança da Pe p s i c o South America,
Caribbean and Central America
Foods, Andreza Araujo, a partici-
pação tem sido válida. O estudo
da cadeia produtiva de Peruanís-
simas, as batatas nativas do Peru,
por meio da Pese, resultou num
estreitamento de laços com a co-
munidade local. “A aceitação e o
orgulho resultaram no desejo da
divulgação natural das qualida-
des do produto”, conta. “Com a
finalização deste piloto, preten-
demos analisar a viabilidade pa-
ra a ampliação do projeto rumo a
outras cadeias em outros países.”

A escolha do país se deu em fun-
ção da diversidade biológica local
de espécies e de ecossistemas. O Pe-
ru está entre os dez países mega di-
versos, com altíssima diversidade
genética de batata, posicionada

entre os cultivos mais importantes
para a alimentação humana. “Essa
aliança com a Pese contribui como
suporte ao desenvolvimento de es-
tratégias dos negócios da compa-
nhia para a gestão dos serviços
e c o s s i s t ê m i c o s .”

Outra iniciativa que vem ga-
nhando corpo dentro da Pese é a
Tendências em Serviços Ecossistê-
micos (TeSE), criada pela Funda-
ção Getúlio Vargas-EAESP em
parceria com a Conservação In-
ternacional (CI-Brasil) e a TNC. A
proposta é apoiar as empresas no
desafio de mensurar a sustentabi-
lidade. Ou seja, saber como valo-
rar o capital ambiental e realizar
sua gestão quantitativamente.

O professor Renato Soares Ar-
melin, coordenador do Programa
de Sustentabilidade Global do
Centro de Estudos em Sustentabi-
lidade da Fundação Getúlio Var-
gas-EAESP, explica que o primei-
ro passo já foi dado pela Pese, que
é compreender como os serviços
ecossistêmicos estão relaciona-
dos às operações da empresa.
“Agora novos fatores de análise
serão incorporados e as decisões
poderão ser tomadas com base
em fatos”, diz. “O gestor poderá
decidir se realiza o lucro agora ou
lá na frente diante das externali-
dades do meio ambiente.”

O custo-benefício de se preser-
var poderá, então, ser comprova-
do estatisticamente. Na busca
por essa conta, duas são as fren-
tes de discussão do grupo com-
posto pelas empresas Abril, AES
Brasil, Anglo American, Camar -
go Corrêa, Grupo Andre Maggi,
Ibope Ambiental, Natura e Suza -
no: uma é a mensuração e valora-
ção dos serviços ecossistêmicos
em si, de modo a incluí-los nos
balanços financeiros posterior-
mente e; a gestão responsável
dos recursos hídricos. “É só uma
questão de tempo para que essa
conta entre inclusive no cálculo
do Produto Interno Bruto”,
adianta Armelin.

Mais empresas adotam o inventário de emissões
Adauri Antunes
Para o Valor, de São Paulo

Ao concluir sua segunda edi-
ção no fim deste ano, o Programa
de Gestão de Carbono na Cadeia
de Valor, do Conselho Empresa-
rial Brasileiro para o Desenvolvi-
mento Sustentável (CEBDS), terá
consolidado um processo que en-
volve cadeias produtivas de em-
presas preocupadas com o con-
trole das emissões dos gases de
efeito estufa. Se em 2012 o pro-
grama teve a participação de 50
empresas, este ano são 143 com-
panhias sensibilizadas com as
mudanças climáticas e os impac-
tos gerados em seus negócios.

“Tínhamos uma meta para esta
segunda edição de chegarmos a
100 empresas participantes, mas

conseguimos 143. De quatro pa-
trocinadores na primeira edição,
agora temos nove (Banco do Brasil,
Braskem, Cemig, Coca-Cola, Ipi -
ranga, Itaú, Schneider Electric, Va l e
e Vo t o r a n t i m ). Isso mostra a sensi-
bilização ao tema das mudanças
climáticas, a preocupação com os
impactos no negócio e a impor-
tância de se fazer os inventários de
gases de efeito estufa”, avalia Ra-
quel Souza, coordenadora da Câ-
mara Temática de Energia e Mu-
danças Climáticas do CEBDS.

Uma das demonstrações do in-
teresse, segundo ela, é que logo de-
pois dos “workshops” realizados
em abril para que os participantes
do programa entendessem todo o
processo, em maio 12 delas já ha-
viam entregado seus relatórios.
Até setembro o processo de acom-

Estratégia Avaliação sistemática reduz os prejuízos para a sociedade e aumenta o retorno para o investidor

Valorar risco ambiental aumenta eficiência
Rachel Cardoso
Para o Valor, de São Paulo

Cada vez mais instituições glo-
bais de créditos estão adotando
medidas restritivas às empresas
que não cumprem requisitos mí-
nimos de proteção à natureza. Mas
a busca de investimento para seus
projetos é apenas o fator de aber-
tura dessa nova trincheira ao setor
produtivo. Mesmo com dificulda-
des para mensurar o capital am-
biental e seu impacto nos negó-
cios, os primeiros passos para inte-
grar a biodiversidade aos sistemas
de gestão já foram dados. Muitos
começam, inclusive, a multiplicar
as experiências para além dos pro-
jetos-pilotos. Caso da Vo t o r a n t i m .

Às voltas com o Alumina Ron-
don, em Rondon do Pará, iniciativa
que prevê a construção de um
complexo industrial com refinaria
integrada de alumina e lavra de
bauxita, a companhia lançou mão

de práticas que a ajudassem a defi-
nir critérios técnicos para valorar
não apenas o impacto que causa-
ria, mas as transformações para as
comunidades do entorno e, até
que ponto o negócio seria depen-
dente dessas mudanças.

“Trata-se de um olhar diferente
sobre o bioma, que está em cons-
tante modificação por conta das
forças sociais”, diz o gerente de
sustentabilidade da Votorantim
Industrial, David Canassa. “Com o
treinamento de equipes foi possí-
vel transferir conhecimento para
outras quatro localidades.”

As plantas escolhidas foram a de
siderurgia em Rezende, no Rio; a
de cimento, em Primavera, no Pa-
rá; o Sistema Juquiá de Hidrelétri-
cas, no Vale do Ribeira, em São
Paulo; e a da Fibria, em Aracruz, no
Espírito Santo. “O objetivo é esten-
der a iniciativa para todas as áreas”,
afirma o executivo.

Ao fazer a conexão entre biomas

saudáveis e lucro, é possível abrir
novas oportunidades de negócios,
além de promover práticas susten-
táveis, conforme explica o profes-
sor Renato Soares Armelin, coor-
denador do Programa de Susten-
tabilidade Global do Centro de Es-
tudos em Sustentabilidade da Fun-
dação Getúlio Vargas-EAESP. “Ao
valorar o risco ambiental estamos
reduzindo os prejuízos para a so-
ciedade e aumentando o retorno
para o investidor, simplesmente
porque ajudamos a companhia a
ser mais eficiente”, explica.

Armelin destaca, porém, que
não se pode confundir valor com
preço. Segundo ele, preço nada
mais é que referência para valor,
e esse último envolve parâmetros
não só econômicos, mas também
éticos e socioculturais. “É algo
complexo que está relacionado
ao bem-estar de cada um.”

Complexidade é o que não falta
ao dia a dia da vice-presidente de

assuntos corporativos do Wa l m a r t
Brasil, Daniela De Fiori. O varejo é
responsável por apenas 8% de todo
o impacto ambiental da cadeia
mas, por ser o elo entre a indústria
e os consumidores, tem um gran-
de potencial de mobilização, o que
faz com que as ações propostas pe-
lo setor tenham seu impacto am-
plificado. “O cuidado é redobra-
d o”, conta a executiva. “São 60 mil
itens que chegam a uma única loja
e não é fácil garantir que todos os
fornecedores estão atuando den-
tro das boas práticas exigidas.”

Adotar metodologias reco-
nhecidas, buscar ajuda de ONGs
e trocar experiências com outras
empresas, porém, ajudou a com-
panhia a auditar as cadeias de
risco para a construção de um ín-
dice global de sustentabilidade,
segundo a executiva.

No caso do Walmart, um bom
exemplo é o projeto desenvolvi-
do com a pecuária, que recente-

mente ganhou dois programas.
Um deles permite a garantia so-
bre a origem da carne comprada
no supermercado, graças ao sis-
tema de monitoramento por sa-
télite, que mapeia desmatamen-
to, terras indígenas e unidades
de conservação com informa-
ções de listas públicas de áreas
embargadas e trabalho escravo.

Como as informações foram
integradas ao sistema de compra
de carne, a equipe comercial vai
saber de forma rápida e precisa,
antes de receber o pedido do fri-
gorífico, se há algum risco am-
biental ou social na compra de
carne de determinada fazenda.

Além disso, o programa inclui o
apoio aos pecuaristas da Amazô-
nia para produção mais sustentá-
vel de carne. Em parceria com o fri-
gorífico Marfrig e com a ONG TNC
o Walmart dá apoio técnico a pro-
dutores rurais que queiram regu-
larizar sua situação ambiental e

aumentar sua produtividade.
Os municípios de São Félix do

Xingu e Tucumã, no sudeste do Pa-
rá, foram os escolhidos para o pro-
jeto por causa do seu alto poten-
cial de conservação e por sua cres-
cente relevância econômica. A re-
gião concentra enormes trechos
de floresta, distribuídas em áreas
de proteção ambiental, terras indí-
genas e propriedades privadas. “É
o município com mais cabeças de
gado no país”, diz Daniela.

É também no entorno de São Fé-
lix do Xingu, região dos Carajás,
que a Anglo American mantém a
Reserva de Jacaré, planta de níquel
escolhida para modelar um proje-
to que pode vir a mudar toda a ges-
tão da companhia. “São ações que
vão gerar ganhos futuros para a
empresa e para as comunidades”,
diz a gerente corporativa de desen-
volvimento sustentável da Unida-
de de Negócio Níquel da Anglo
American, Juliana Rehfeld.

panhamento, feito pela KPMG, que
utiliza o GHG Protocol como ferra-
menta, estará à disposição de to-
dos, para orientar e atender cada
setor, em cada particularidade.

“Mais importante e muito po-
sitivo é que a empresa conhece
todo o seu processo produtivo,
visualiza todos os pontos e, com
isso, vê oportunidades de novos
negócios. Vê ainda oportunida-
de, por exemplo, para a redução
do consumo de combustível, pa-
ra otimizar o processo de logísti-
ca, economizar energia elétrica”,
observa Raquel. As grandes em-
presas, que tinham a cadeia pro-
dutiva como ponto fraco na polí-
tica de controle de emissão de
gases de efeito estufa, passaram a
conhecer todo processo. “É extre-
mamente positivo porque conse-

guem identificar de onde vêm as
emissões e, com isso, facilitar a
capacitação dos fornecedores.”

Fator determinante para que o
Itaú fosse um dos patrocinadores
do programa, de acordo com De-
nise Hills, superintendente de
sustentabilidade do banco, era
mostrar aos seus fornecedores a
necessidade desse novo modelo.
“Era importante colocarmos na
agenda de nossos fornecedores
como avaliar a transição entre um
modelo de negócio que conserva
e outro que não conserva.” No cré-
dito, lembra, quando da avalia-
ção da capacidade de pagamento
de um cliente, são levados em
consideração fatores socioam-
bientais, como questões de traba-
lho infantil ou de pegada de car-
bono, inclusive dos fornecedores.

Um dos principais pontos da
análise que levou o CEBDS a im-
plementar o Programa de Gestão
de Carbono na Cadeia de Valor é
que, mesmo com investimentos
para eficiência energética e com
a mitigação de suas emissões de
gases, o resultado das empresas
não terá grande impacto porque
uma considerável proporção da
pegada de carbono será de res-
ponsabilidade de seus fornece-
dores. Por isso é imprescindível o
trabalho conjunto. Seguindo es-
se critério, a Braskem orientou
sua política para o trabalho con-
junto com a cadeia produtiva.

“Colocando-nos como fornece-
dores de uma grande quantidade
de clientes (milhares), entende-
mos que estamos com nossa es-
tratégia de mensuração — verifi -

cação por terceira parte e melho-
ria dos nossos processos — aju -
dando toda nossa cadeia a se mo-
vimentar no assunto”, conta Jorge
Soto, diretor de sustentabilidade
da Braskem. Segundo ele, alguns
clientes já cobravam essas infor-
mações, como a Va l e , Fibria e Su -
z a n o. A empresa já divulga os re-
sultados do seu inventário e re-
centemente publicou a pegada de
carbono dos principais produtos.

“Graças a essa estratégia po-
demos afirmar que consegui-
mos entre 2008 e 2012 reduzir a
intensidade das nossas emissões
em 12,8%”, revela Soto. As emis-
sões da Braskem, conforme ba-
lanço recentemente divulgado,
totalizaram 22,3 milhões de to-
neladas de equivalentes de CO2

em 2012.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 jun. 2013, Especial: Sustentabilidade, p. G2.




