
Meio ambiente

do para a coluna de investimentos. Hoje,
cada vez mais as empresas classificam a
sustentabilidade ambiental de seus
negócios como questão estratégica.

"Processos produtivos e coeficien-
tes resultam em vantagens mercadoló-

gicas", diz o consultor Marco Antônio
Fujihara, membro do Conselho Supe-
rior de Meio Ambiente da Fiesp e co-
autor do livro Caminhos da sustentabi-
lidade no Brasil. Ecoeficiência, na defi-
nição de Fujihara, significa "produzir
mais, com menos impacto ambiental".

Na prática dos negócios, a ecoefi-
ciência também significa acesso a mer-
cados, redução de custos e aumento
do valor agregado aos produtos - além
de boa reputação para as empresas
que a adotam.

Para a Klabin, maior exportadora
brasileira de papéis, com clientes em 59
países, investir em sustentabilidade am-

biental se traduz em acesso a merca-
dos. Em maio deste ano, a empresa
obteve o selo da Forest Stewardship
Council (FSC)), principal certíficadora
internacional de florestas, para toda a
sua cadeia produtiva de papel e cartões
de fibras virgens. O selo é a garantia,
para o consumidor, de que o produto
foi fabricado segundo as práticas ade-
quadas de manejo florestal.

Consumidor consciente. "Na Europa
e nos EUA - nossos principais merca-
dos de exportações - tornou-se quase
impossível vender sem essa certifica-
ção", diz Wilberto Lima Júnior, diretor
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planejamento ambiental en-
trou no orçamento das em-
presas pela coluna das des-
pesas - como gasto necessá-
rio para atender às exigên-
cias regulatórias legais. Mas,
aos poucos, os recursos des-
tinados à área estão migran-
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de responsabilidade social da Klabin.
A prática da sustentabilidade am-

biental da companhia não é recente.
Vem sendo aplicada desde 1998, quan-
do a empresa conquistou o selo FSC
para suas áreas florestais do Paraná -
foi, aliás, a primeira do seu setor no
Hemisfério Sul a obtê-lo.

A Klabin é ainda a maior reciclado-
ra de papel da América Latina, com
capacidade de processamento anual de
400 mil toneladas. Em sua fábrica de
Monte Alegre, no Paraná, cuja capaci-
dade produtiva está ampliando (para
1,1 milhão de toneladas por ano), a
empresa está implantando ainda um

sistema de aproveitamento da biomas-
sa residual para gerar energia A inicia-
tiva resultará em redução de 20 mil
toneladas anuais no consumo de óleo
combustível da unidade.

A certificação da FSC obtida em
maio representa o reconhecimento de
manejo adequado para todos os 186 mil
hectares de florestas plantadas da
Klabin. Com isso, o selo passará a ser
estampado em todos os seus produtos,
mesmo os distribuídos no mercado
interno. "Essa conscientização ambien-
tal do consumidor chegará também ao
Brasil. Nós já estamos preparados para
o futuro", diz Lima Júnior.

Produto valorizado. Para a confecção
paulista YD, que produz 350 mil peças
por mês de jeans para terceiros no
Brasil e no exterior, investir em susten-
tabilidade representa agregar valor ao
produto. A YD desembolsou R$ 2 mi-
lhões para desenvolver um nicho de
mercado: o do jeans fabricado com
algodão orgânico e tingido com coran-
tes naturais. Para viabilizar a estratégia,
a empresa desenvolveu uma parceria
com 200 pequenos produtores de algo-
dão, aos quais assegura financiamento
e assistência técnica.

Em troca, recebe algodão sem
agrotóxico e as plantas necessárias pa-
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ra a produção de corantes - como uru-
cum, jenipapo, açafrão e anil. Por essas
matérias-primas especiais, a YD paga
aos produtores 25% mais. "Compensa",
diz o idealizador do projeto, Eber Lo-
pes Pereira.

Ele afirma que uma calça jeans
comum é comercializada no exterior
por algo entre US$ 10 e US$ 12,
enquanto uma calça "orgânica" alcança
até US$ 25. A produção de jeans orgâ-
nicos da YD, de 10 mil peças por mês,
ainda é incipiente, mas a meta da com-
panhia é ambiciosa: até 2010, esses
artigos deverão representar 40% de sua
produção. "O principal é que teremos
um produto diferenciado, que nos dará
competitividade no mercado interna-
cional", diz Paula Yammine, sócia-dire-
tora da YD.

Redução de custos. Na Companhia
Siderúrgica de Tubarão (CST), os in-
vestimentos ambientais geram econo-
mia operacional e até mesmo novos
negócios. Uma das maiores produto-
ras mundiais de placas de aço, a CST
recupera cerca de 99% de seus resí-
duos industriais. Nos últimos dois
anos, a comercialização desses resí-

PRONTOS PARA O FUTURO.
"Conscientização ambiental chegará
também ao Brasil", diz Lima Júnior

duos representou uma receita adicio-
nal de US$ 40 milhões.

Em outra frente, a empresa decidiu
aproveitar os gases resultantes do pro-
cesso de produção da usina para gerar
energia elétrica. Além de garantir a auto-
suficiência energética, essa operação é
fonte de receita adicional, pois a empre-
sa vende a energia excedente, que deve
chegar a 100 MW este ano. "A maior
hidrelétrica do Espírito Santo gera 90
MW", compara Luiz Antônio Rossi,
gerente de meio ambiente da CST.

Mas o principal marco da siderúrgica
em gestão ambiental está na administra-
ção dos recursos hídricos, que provêm
de duas fontes: o mar e a concessionária
estadual. Dos 2 mil metros cúbicos de
água doce que utiliza por hora, a empre-
sa reaproveita atualmente 97,4%.

Há três anos, a CST iniciou um
ciclo de investimentos - que deve se
concluir ainda em 2006 - para ampliar
sua capacidade produtiva de 5 milhões
para 7,5 milhões de toneladas de aço
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ECOEFICIÊNCIA.
Segundo Fujihara, sustentabilidade
traz vantagens mercadológicas

anuais, sem aumentar o consumo de
água comprada da concessionária. Já
foram aplicados US$ 6 milhões em
equipamentos e sistemas para atingir
esse objetivo. "Em uma década, have-
rá restrições de fornecimento de água
na Grande Vitória. Sem esses investi-
mentos, estaríamos condenando nos-
so futuro", diz o executivo.

Crédito de carbono. Já a siderúrgica
mineira Plantar, ao contrário da maioria
de suas concorrentes, decidiu não
depender mais de carvão mineral
importado ou carvão vegetal obtido por
meio da exploração de florestas nativas
para assegurar sua produção, de 180
mil toneladas de ferro-gusa por ano.
Sua meta, que deve ser atingida em
2008, é garantir a auto-suficiência em
carvão renovável.

Para isso, a empresa precisa plantar
3,3 mil hectares por ano de florestas. O
problema, explica Fábio Marques,
gerente de meio ambiente da Plantar,

Fábio Marques, é que o resultado do
plantio é lento, leva sete anos, e não há
financiamento nem incentivo fiscal no
País para a atividade.

A solução encontrada só reforça a
opção pela ecoeficiência: para bancar o
projeto, a Plantar começou a vender os
créditos de carbono obtidos com a área
cultivada. Já comercializou 1,5 milhão
de toneladas de créditos de carbono,
por US$ 5,3 milhões.

Além do impacto ambiental positivo,
o projeto resulta em melhoria da qualida-
de e mais homogeneidade ao ferro-gusa.
"O carvão nativo é irregular, reduz a

qualidade da produção", diz Marques.
A Sadia também recorreu à comer-

cialização de créditos de carbono para
viabilizar um projeto de sustentabilida-
de. A empresa está instalando biodiges-
tores de dejetos nas granjas de suínos
integradas para evitar a emissão de
metano na atmosfera. A previsão é de
que todos os 3,5 mil produtores serão
incluídos no programa até o final de
2007. Com isso, espera-se evitar a emis-
são de 6 milhões a 10 milhões de tone-
ladas de gases na atmosfera em dez
anos e comercializar os créditos de car-
bono correspondentes no mercado
internacional.

Os recursos obtidos serão investidos
nas granjas. Primeiro, no pagamento
dos próprios biodigestores, financiados
pelo BNDES. Num segundo momento,
na geração de energia e produção de
biofertílizantes. "O objetivo é reduzir os
custos dos suinocultores e melhorar
suas condições sanitárias", diz Meire
Ferreira, diretora do Instituto Sadia de
Sustentabilidade.

DEGRADAÇÃO. As empresas
começam a substituir florestas nativas

por plantadas para produzir carvão
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