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DA REDAÇÃO

Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) começou em abril a certificar 
empresas brasileiras que estão 
comprometidas em reduzir a emissão de 
dióxido de carbono e outros gases de efeito 
estufa. O Programa Pegada de Carbono é 
inédito no Brasil. Até então, a certificação era 
possível somente com a contratação de 
instituições de fora do país.

Gerente de Certificação de Sistemas da 
ABNT, Guy Ladvocat, explica que o trabalho 
tem como objetivo contribuir com os esforços 
mundiais para fomentar uma economia 
sustentável e cumprir as metas definidas na 
Conferência da ONU sobre Mudanças 
Climáticas (COP21), realizada em Paris em 
dezembro do ano passado, para frear o 
aumento da temperatura previsto em 1,5 
grau, consequente do aquecimento global.

Segundo ele, apesar do processo não ser 
obrigatório, medir a pegada de carbono e 
definir metas de redução tornou-se uma 

tendência no mundo corporativo. “Além de 
contribuir com a redução das emissões, as 
empresas tem vários outros benefícios. Um 
deles é a facilidade para entrar em novos 
mercados que são mais exigentes quanto a 
questão ambiental. Sem falar dos custos que 
são reduzidos com a otimização dos processos 
produtivos para reduzir a emissão de gases”.

A certificação é dada pela associação após 
o cálculo da quantidade de gases emitida 
durante a fabricação de um determinado 
produto e um resumo de quais componentes 
(materiais de entrada, resíduos e emissões 
por processo) contribuem mais para o 
volume. Todo este trabalho é feito pela 
própria empresa, com base em regras 
definidas pelo programa. “A empresa faz o 
cálculo e todos os dados são submetidos a 
verificação da ABNT, que confirma se foram 
usados dos parâmetros e fatores corretos”.

Ladvocat destaca ainda que, com estas 
informações em mãos, tanto as empresas 
quanto o governo podem tomar decisões para 
encontrar formas eficazes de otimizar os 
processos produtivos e, consequentemente, 

reduzir suas emissões. “Por meio deste 
cálculo conseguiremos definir parâmetros e 
limites de emissões para cada segmento. Em 
uma segunda certificação, já poderemos 
definir metas de redução e as empresas terem 
que adequar seus processos para se 
enquadrarem”. 

O sistema de medição foi desenvolvido em 
parceria com a Carbon Trust, organização sem 
fins lucrativos sediada em Londres, baseado 
em normas internacionais reconhecidas. “O 
processo permite que a empresa identifique 
pontos de ineficiência, busque soluções para 
aperfeiçoar seus processos e reduza custos e 
riscos, agindo de acordo com as melhores 
práticas internacionais”. 

Na primeira etapa, foi realizado um 
trabalho piloto com 20 empresas de 
segmentos variados. Quinze delas 
conseguiram a certificação. A Owens Illinois 
(O-I), maior produtora de vidro do mundo, foi 
uma delas. Diretora de saúde, segurança e 
meio ambiente da companhia na América 
Latina, Isabela Malpighi Maraucci, destacou 
que, por meio do cálculo, a empresa 

conseguiu avaliar o processo de produção de 
toda sua linha de produtos, bem como 
identificar quais processos emitem maior 
quantidade de carbono e onde estão 
ocorrendo falhas. 

A partir de agora, segundo ela, a 
organização passa para a segunda fase de 
trabalhos, que é analisar os dados das 
medições e preparar um plano de ação, com o 
objetivo de reduzir sua pegada de carbono e 
atingir, cada vez mais, eficiência em seus 
processos. “Quando observamos que há muito 
gasto de energia em um processo, podemos 
avaliar se isso é normal à atividade ou se está 
havendo desperdício devido a algum 
equipamento que necessita de manutenção, 
por exemplo. Assim, podemos traçar 
estratégias para melhorar nossa eficiência 
energética”. 

Para participar do programa Pegada de 
Carbono, as empresas precisam entrar em 
contato com a ABNT e demonstrar interesse. 
No telefone (21) 3974-2322 são dadas todas 
as orientações e o passo a passo para 
conseguir a certificação.

DA REDAÇÃO

Brasil, voluntariamente, muitas 
empresas já vem trabalhando há alguns 
anos para diminuir as emissões relativas 
de gases do efeito estufa resultantes de 
suas atividades. É o caso da Natura, que 
conseguiu superar a meta de diminuir 
em 33% as emissões no período de 2007 
e 2013. A meta da empresa é reduzir, até 
2020, outros 33% em suas emissões, com 
base no ano de 2012. 

Para conseguir este avanço, a 
companhia contratou o Instituto Totum, 
organismo creditado pelo Inmetro, para 
realizar a Verificação de Inventários de 
Gases de Efeito Estufa (OVV). Gerente de 

sustentabilidade Keyvan Macedo destaca 
que esta é uma etapa necessária para que 
a empresa tenha o seu inventário 
certificado e mais credibilidade no 
mercado. “Com o OVV queremos obter 
transparência na gestão de processos e 
deixar disponíveis os dados do 
inventário de emissões de efeito estufa 
para os nossos stakeholders”.

Uma das ações da Natura para 
conseguir estes resultados foi a busca 
por fornecedores motivados pelos 
mesmos objetivos. Somente com a 
substitução do álcool comum pelo álcool 
orgânico para o desenvolvimento da 
fórmula dos produtos, a marca 
conseguiu reduzir dois terços na 

emissão de gás carbônico. Isso porque a 
produção orgânica não usa fertilizantes 
e defensivos químicos.

Outra iniciativa foi a substituição das 
embalagens de alguns produtos usando 
matérias primas mais sustentáveis. A 
linha Sou, por exemplo, lançada em julho 
de 2013, emite 60% menos gás carbônico 
do que a linha Ekos, por exemplo. Isso foi 
possível com a redução de 70% do 
plástico das embalagens. Sem contar 
outras inúmeras ações, seja na logística 
de distribuição e transporte, para 
minimizar os impactos, ou na 
compensação com o financiamento de 
projetos de reflorestamento e fomento a 
energia renovável. (TR)

Reciclagem

A Ford acaba de divulgar 
um resultado significativo na 
área de sustentabilidade: a 
reciclagem de mais de 9 mil 
toneladas de sucata de 
alumínio todos os meses na 
unidade de estamparia em 
Dearborn, EUA, que produz 
peças para a nova picape 
F-150. A quantidade de 
material reciclado seria suficiente para produzir nada menos que 30 mil carrocerias da picape.

O alumínio reciclado evita 95% das emissões de gases de efeito estufa associadas com a 
produção de alumínio primário. O processo reduz significativamente o consumo de energia e água, 
outra razão pela qual a Ford F-150 conquistou o título de picape grande mais ‘verde’ do mercado 
norte-americano - considerando as emissões de carbono durante todo o ciclo de vida - pelo instituto 
especializado Automotive Science Group.
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Cartilha

Centro Sebrae de 
Sustentabilidade (CSS) 
lança uma nova cartilha com 
foco em práticas 
sustentáveis. Com o título 
“Primeiros passos para a 
sustentabilidade nos 
negócios”, o objetivo da 
publicação é ajudar os 
microempreendedores 
indivuais a colocar a 
sustentabilidade no dia a dia da empresa.

A cartilha foi organizada com base em 16 áreas da empresa, 
incluindo planejamento estratégico, gestão financeira, economia de 
energia, água, legislações específicas da categoria e comunicação 
com o mercado. Cada área apresenta o conceito e um quadro com o 
indicativo “na prática”, que lista uma série de dicas.

Ao final, o leitor ainda encontra planilhas que vão auxiliá-lo a 
planejar o passo a passo na empresa, com ações que podem ser 
colocadas em prática em poucos meses ou nos próximos anos, de 
acordo com as possibilidades de cada empreendedor.

Hotelaria

A rede hoteleira Allia Hotels, com 38 
empreendimentos espalhados por diversos 
estados brasileiros, adota dezenas de 
ações e práticas sustentáveis. Entre os 
projetos estão a reutilização de rascunhos 
para impressão, a não utilização de copo 
descartável no refeitório dos 
colaboradores e a troca de lâmpadas 
convencionais por LED. Em algumas 
unidades, a infraestrutura do 
empreendimento permite 
reaproveitamento de água da chuva para 
os jardins, em outras estão implantados 
sistema para evitar desperdício nas 
torneiras e descargas e placas para 
geração de energia solar.

Há ainda a separação do lixo 
reciclável, utilização de frutas maduras 
para a fabricação de geleias e bolos, além 
da reciclagem de sabonetes para serem 
utilizados como produtos de limpeza.
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