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Comércio de crédito
de carbono puxa a
venda de softwares
Phil Cain
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Quando o Sistema de Comér-
cio de Direitos de Emissão da
União Européia entrar em vigor,
no começo do ano que vem, mui-
tas empresas começarão a pagar
pelo dióxido de carbono que
emitem na Europa.

Isso poderá alimentar um inte-
resse renovado em softwares de
informações ambientais e não-fi-
nanceiras já que, ainda hoje, al-
gumas das maiores empresas do
mundo usam nada mais que pla-
nilhas para monitorar a quanti-
dade de CO2 que produzem.

"Até agora, a publicação de in-
formações sobre o CO2 tem sido
voluntária", diz Charles Dono-
van, gerente comercial da Envi-
ros, uma consultoria britânica
especializada em questões am-
bientais, e que também produz
softwares. "Ó Sistema de Comér-
cio de Direitos de Emissão vai
mudar isso é ajudar a diminuir o
período de retorno dos investi-
mentos em softwares."

Os softwares ambientais, de
saúde e de segurança surgiram em
grande parte para lidarem com a
legislação instituída depois do va-
zamento químico em Bhopal, na
índia, e do derramamento de pe-
tróleo da Exxon Valdez, no Alasca,
na década de 80. Na época, a pri-
meira reação das companhias foi
desenvolver suas próprias solu-
ções de tecnologia da informação.

Foi somente nos anos 90 que
surgiram as empresas especiali-
zadas no desenvolvimento de
softwares e, por meio de aquisi-
ções, elas estão agora oferecendo
uma série de programas desen-
volvidos para lidar com muitos

problemas comuns na área.
Entre as grandes companhias de

software, somente a alemã SAP
vem conseguindo estabelecer um
nicho com seu produto SAP EH&S.
A Oracle tinha uma certa presença
nesse campo mas recuou.

Manter a produtividade é um
dos principais motivos para in-
vestir nos programas. "As compa-
nhias não querem profissionais
altamente qualificados e muito
bem pagos cumprindo papéis
burocráticos", diz Jess Kraus, fun-
dador da 3E, da Califórnia, espe-
cializada em programas que aju-
dam empresas a lidarem com
produtos químicos perigosos.

Outra companhia que oferece
uma ampla variedade de softwa-
res ambientais, de saúde e de se-
gurança é a ESS, com sede no Ari-

• zona. É propósito dos softwares
responder as perguntas: "Como
manejar os produtos químicos e
o ambiente, e como manejar as
coisas se algo errado acontecer?",
diz John Gargett, gerente de tec-
nologia de crise.

Muitos dos problemas prove-
nientes dos atentados terroristas
de 11 de setembro foram am-
bientais, aponta ele. Outro moti-
vo para as empresas investirem
em softwares desse tipo é a crença
de algumas companhias de que
há um valor comercial na manu-
tenção de uma boa reputação
junto aos investidores e ao públi-
co, diz Elizabeth Donley, da con-
sultoria americana Donley Tech.

Quando surgem relatos de que
uma companhia sofreu algum aci-
dente ou está pagando alguma
multa, as pessoas tendem a pensar
que não está sendo feito um bom
trabalho, diz Donley.

Ela afirma que, apesar da conso-

lidação, ainda há mais de 3 mil
produtos de software disponíveis.
Além de monitorar as emissões, es-
ses sistemas ajudam as empresas a
cumprirem com a papelada regu-
latória, monitorar a saúde e a segu-
rança, produzir relatórios geren-
ciais e, em alguns casos, adminis-
trar situações de crise.

Donley diz que, embora mui-
tos produtos realizem uma única
tarefa, cerca de 25 deles tentam
encampar uma série de funções
que estão se tornando mais
abrangentes e internacionais. No
entanto, "não há ainda um líder
definido no setor e não vejo um
concorrente dominante emer-
gindo no momento".

Embora existam muitas op-
ções de software, escolher a solu-
ção certa não é fácil. Além da na-
tureza dos negócios, fatores co-
mo a localização das empresas,
sua prevenção ambiental, atitu-
des em relação à tecnologia ba-
seada na internet e preferência
pela compra de um programa
único ou um pacote de serviços
tornam o resultado individual.

Além disso, algumas compa-
nhias de energia querem se envol-
ver no processo de desenvolvimen-
to. Charles Donovan diz que "uma
grande empresa de energia" já de-
monstrou que quer ter uma gran-
de participação no desenvolvi-
mento de novos softwares, atuan-
do na próxima versão do Montage
— o software de gerenciamento de
energia e emissões da Enviros.

Outra companhia, a produtora
de petróleo e gás natural BP, está
entre as que usam o software da
Enviros para tentar economizar
energia, embora utilize seu pró-
prio sistema para registrar as emis-
sões de carbono e gás sulfúrico.

A BP já tentou no passado de-
senvolver softwares para si própria
com um olho nas vendas. Três anos
atrás, seu pacote de software
Tr@ction substituiu os 20 sistemas
de computadores existentes na
empresa para a monitoração de
acidentes em que uma ação é exi-
gida — de uma fatalidade ao vaza-
mento de um barril de petróleo.

"Ele é um sistema de informa-
ção de segurança, mas tem um
grande uso adicional como fonte
de estatísticas de segurança", diz
Nick Coleman, vice-presidente de
meio-ambiente da BP. "Você pode
ver a probabilidade de um torno-
zelo torcido em cada área dos EUA
ou comparar os registros de segu-
rança de um posto de gasolina na
Austrália com os de Oklahoma."

Além de alimentar o escritório
central com informações sobre in-
cidentes e segurança, o sistema
permite a cada um de seus 30 mil

usuários—gerentes locais, da área
de saúde e segurança e o quadro
administrativo — comparar seus
desempenhos com os de outros.

O encorajamento de tal refe-
rencial está ajudando a melhorar
a ficha de segurança de uma em-
presa tão grande quanto a BP, on-
de o controle centralizado da se-
gurança é impossível, diz ele.

Contudo, a adoção do sistema
da BP por outras empresas foi de-
sapontadora e a BP abandonou
os esforços de venda depois de
um ano, mas não antes de atrair
clientes de empresas com a cons-
trutora Balfour Beatty e os milita-
res americanos. "Outras empre-
sas não estavam equipadas para
usá-lo", diz Coleman. "Esse não é
um pacote de software, é um
meio de vida." Outro motivo do
fracasso, segundo Gargett, da
ESS, é que "as grandes multina-
cionais não iriam querer usar os

serviços de terceiros".
Já a Northrop Grumman é um

exemplo do contrário, fornecendo
um sistema para o Departamento
de Defesa dos EUA ao qual contir
nua dando suporte, além de ofere-
cê-lo para outras companhias.

Embora os incentivos comer»-
ciais — e legislações como a da
União Européia sobre emissão de
CO2 — estejam criando um am-
biente para avanços, infelizmente
poderá ser preciso ocorrer algum
evento terrível para que muitas
empresas passem a investir em tec-
nologia de ponta. Não é uma ques-
tão de "se" tal evento vai acontecer,
mas de "quando", afirma John Gar-
gett. "Estou há muito tempo nesse
negócio para saber que alguma si-
tuação desse tipo vai acontecer."
(Tradução de Mário Zamarian)

Leia mais sobre créditos de carbono
na página A14
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