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ANTENA 

Há dez anos, falar sobre gestão de emis-
sões de carbono era um bicho de sete 
cabeças: difícil de entender, de operacio-

nalizar no dia a dia da empresa, e de justificar 
do ponto de vista do negócio para os stakehold-
ers. Para nossa sorte, o cenário atual é bas-
tante diferente – a gestão do carbono é uma 
realidade nas empresas, que buscam cada vez 
mais capacitação e ferramentas para adminis-
trar suas emissões.

O que mudou nesse período, além do conhe-
cimento em clima adquirido na última década 
e do desenvolvimento de ferramentas de con-
tabilização? A grande mudança aconteceu no 
entendimento das empresas sobre o potencial 
desse tipo de gestão: mais do que contabilizar 
para reduzir as emissões, a gestão do carbono 
dá subsídios para ganhos que vão além da sim-
ples redução das emissões – para a melhora de 
operações e resultados em geral.

Nesse processo de gestão, o segundo pas-
so natural das empre-
sas tem sido a Análise 
de Ciclo de Vida (ACV) 
dos produtos e ser-
viços, que incorpora 
outras externalidades 
além do carbono, como 
água, terra e biodiversidade. O ciclo de vida de 
um produto abrange todas as etapas necessá-
rias para que ele cumpra sua função, que vai 
desde a obtenção dos recursos naturais até o 
seu destino final.

Pensar em ciclo de vida permite considerar 
todas as implicações de um dado produto ou 
serviço ao longo de toda a cadeia produtiva 
até o consumo final. É isso que a ACV faz: es-
timar o desempenho ambiental de um produ-
to ao longo de seu ciclo de vida, identificando 
quantitativamente o uso de recursos naturais 
e o rejeito e avaliando os impactos ambientais 
potencialmente associados a esse processo. 
Em um cenário ambiental cada vez mais críti-
co, ter essa noção da sua própria realidade é 
muito importante.

Para a gestão empresarial, a ACV pode ser 
bastante útil tanto para o gerenciamento de 
questões associadas a clima como também 

SINTONIZANDO

Por que as empresas devem 
se preocupar com ACV? 
A ACV é uma ferramenta 
de gestão completa que 
pode otimizar processos, 
aumentar a eficiência e 
reduzir custos e impactos 
ambientais de uma empresa, 
já que analisa todos os 
aspectos e etapas de 
um produto, desde sua 
concepção até o final da vida.

Qual é o principal diferencial 
da CiViA para seus 
participantes?
A CiViA vai gerar 
conhecimento e desenvolver 
ferramentas e pilotos em 
conjunto com as empresas, 
capacitando os gestores para 
que eles possam prosseguir 
com os trabalhos de ACV e 
cálculo da pegada de carbono 
dos produtos dentro de 
suas empresas. Ou seja, não 
apenas geramos resultados, 
mas transferimos 
conhecimento e agregamos 
valor ao projeto.

por Bruno Toledo

para administrar o desempenho de fornecedo-
res e consumidores intermediários e diferen-
ciar produtos e serviços no mercado.

“A ACV pode ter várias utilidades, como 
comparabilidade entre produtos (qual possui 
maior ou menor impacto ambiental), mas os 
ganhos internos e o olhar integrado da empre-
sa com sua cadeia de valor são muito mais inte-
ressantes”, explica Beatriz Kiss, pesquisadora 
do GVces e coordenadora da mais nova iniciati-
va empresarial do centro de estudos: Ciclo de 
Vida Aplicado (CiViA). (Leia entrevista ao lado.)

PEGADA DE CARBONO
Lançada em dezembro passado, a CiViA 

pretende apoiar as empresas na gestão de 
externalidades relacionadas a produtos e 
serviços, por meio da aplicação do conceito 
de ciclo de vida, desenvolvendo ferramentas 
e estratégias para mapeamento dessas exter-
nalidades, e identificando riscos regulatórios 

e ambientais, além de 
subsídios para a ges-
tão da cadeia de valor 
e acesso a mercados. 
A proposta, segundo 
Beatriz Kiss, é “apoiar a 
incorporação do pensa-

mento de ciclo de vida na gestão das empre-
sas, fomentando a quantificação e gestão dos 
impactos ambientais dos produtos e serviços 
por meio da abordagem de ciclo de vida”.

Nesse primeiro ciclo de atividades, ao longo 
de 2015, a CiViA pretende trabalhar a mudan-
ça do clima, uma das categorias de impacto 
ambiental da ACV, aproveitando a expertise do 
GVces na questão climática, com o Programa 
Brasileiro GHG Protocol. A partir desse esfor-
ço, outra proposta da CiViA neste ano é realizar 
o cálculo da pegada de carbono de produtos 
das chamadas empresas de base (produtoras 
de matéria-prima utilizadas em outras em-
presas, ou seja, bens primários ou interme-
diários), construindo uma cultura de coleta e 
publicação de dados.

Mais informações sobre a CiViA em
fgv.br/ces 

Análise de Ciclo de Vida auxilia 
na gestão de externalidades CONVERSA RÁPIDA 

COM BEATRIZ KISS, 
COORDENADORA DA CiViA

O primeiro ciclo de 
atividades vai trabalhar

a mudança do clima
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J O S É  E L I  D A  V E I G A
Professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP e autor de 
A desgovernança mundial da sustentabilidade (Ed. 34: 2013). www.zeeli.pro.br

Uma pretensão inviável
Resiliência é uma noção restrita, cujo alcance lógico e cognitivo é muito parcial 
se comparado ao da sustentabilidade

T 
em sido frequente a proposta 
de trocar a noção de susten-
tabilidade pela de resiliência, 
um conceito que por séculos 

ficou confinado às engenharias (princi-
palmente naval), mas que há 40 anos foi 
simultaneamente adotado por ecólogos 
(1973) e psicólogos (1974) para designar, 
grosso modo, a capacidade de recupe-
ração sistêmica pós-choques, ou a ca-
pacidade de absorção de choques e sub-
sequente reorganização para funcionar 
como antes.

O físico holandês Roland Kupers, 
por exemplo, editor do interessante 
livro Turbulence  – a primeira publica-
ção da Resilience Action Initiative (RAI), 
articulada em Davos no início de 2012 
por dez das maiores corporações mul-
tinacionais, diz que sempre preferiu a 
ideia de resiliência por lhe parecer bem 
mais adequada ao aprofundamento do 
conhecimento analítico sobre sistemas 
complexos, por mais que admita ser su-
perior o apelo intuitivo e emocional da 
ideia de sustentabilidade.

Caminham no sentido oposto a esse 
raciocínio ao menos duas abordagens 
científicas, ambas insatisfatórias. A 
mais fraca aponta a “resiliência das co-
munidades” como um de quatro com-
ponentes da sustentabilidade. A outra, 
bem melhor, enfatiza que “a pesquisa 
sobre a resiliência dos sistemas socioe-
cológicos” constitui a “base para a sus-
tentabilidade”.

O recente relatório do National Re-
search Council (NRC)  advoga a “maior 
resiliência das comunidades a eventos 
extremos” como um dos quatro issue 
clusters da sustentabilidade, acompa-
nhada por: a) “conexões entre energia, 
alimentos e água”; b) “ecossistemas di-
versos e saudáveis”; e c) “saúde e bem-
-estar humano”. Cabe perguntar, evi-
dentemente, se o conceito de resiliência 

não deveria ter sido aplicado também 
aos ecossistemas, em vez de só apare-
cer como atributo de comunidades, uma 
dificuldade que parece ter sido superada 
na concepção longamente amadurecida 
pelos pesquisadores que se articulam 
na excelente Resilience Alliance (www.
resalliance.org).

Para eles, principalmente ecólogos, 
resiliência é a "capacidade de um siste-
ma de absorver perturbação e reorga-
nizar-se, mantendo essencialmente a 
mesma função, estrutura e feedbacks, 
de modo a conservar a identidade". Mas 
também lhes parece aceitável esta de-
finição menos formal: "capacidade de 
lidar com choques para manter funcio-
namento sem grandes alterações".

O que está em jogo nessa pers-
pectiva é, portanto, a reorganização 
pós-choque dos “sistemas socioeco-
lógicos”, definidos como “sistemas 
complexos e integrados nos quais os 
humanos são parte da natureza”. Já 
por sustentabilidade essa comunidade 

entende “a capacidade de criar, testar 
e manter capacitação adaptativa”. E 
define “desenvolvimento sustentável” 
como a combinação da sustentabilidade 
com a “geração de oportunidades”.

O grande problema, contudo, é que 
todas as abordagens da resiliência vol-
tam-se sistematicamente para as rea-
ções a “choques”, enquanto a susten-
tabilidade é algo bem mais amplo, pois 
envolve fenômenos erosivos ou cumu-
lativos, como são os casos da perda de 
biodiversidade, ou da pletora de gases 
de efeito estufa na atmosfera. Ambos 
certamente aumentam a frequência de 
eventos extremos, mas a sustentabili-
dade não se limita a reações a choques 
deles decorrentes, já que exige perma-
nente conservação ecossistêmica e lon-
ga redução das emissões de carbono.

Mais estranha ainda é a completa 
ausência, nisso tudo, da questão central 
que, desde fins do século passado, vem 
consolidando a sustentabilidade como 
um novo valor. 

Foi só quando a comunidade inter-
nacional começou a se responsabilizar 
pelas possíveis consequências de seus 
comportamentos atuais para gerações 
futuras que a ambição pelo desenvolvi-
mento (ou prosperidade, ou progresso) 
passou a exigir a qualificação que lhe dá 
o adjetivo “sustentável”.

Então, não há a mínima chance de 
que a noção de sustentabilidade venha 
a ser preterida em favor do conceito 
de resiliência. E tal inviabilidade não 
se deve a um suposto apelo intuitivo e 
emocional da ideia de sustentabilidade 
que, segundo Kupers, impediria sua su-
peração por um conceito mais “técnico”, 
ou mais “preciso”, como é o de resiliên-
cia. O fato é que resiliência é uma noção 
restrita, cujo alcance lógico e cognitivo 
é muito parcial se comparado ao da sus-
tentabilidade. 
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