


H A V O L E N E V A L I N H D

A quecimento global, falta de água
potável, tsunamis, terremotos e fu-
racões são alguns resultados da falta

de consciência da sociedade com relação
ao meio ambiente. Porém, o terceiro rela-
tório divulgado cm maio pela ONU sobre
mudança climática trouxe algum alento
quanto à possibilidade da sociedade, agora
bem mais informada, rever sua conduta e
salvar o planeta.

Enquanto os cientistas pesquisam a si-
tuação real c os políticos discutem, cresce
o número de empresários que descobrem
na preservação ambiental boas oportuni-
dades de negócios. "Não inventei nem im-
portei nada", conta Lorisval Vasconcelos,
perito ambiental do Poder Judiciário de
São Paulo, numa tentativa modesta de
referir-se às atividades de sua empresa. A
Reflorestar produz anualmente um milhão
de mudas da árvore guanandi e comerciali-
za suas sementes no Brasil e no exterior, já
tendo respondido por mil reflorestamentos
em diferentes regiões do planeta.

A empresa, de Monte Alto, interior
paulista, cultiva e vende sementes de uma
árvore de madeira nobre que cresce em to-
dos os Estados brasileiros e que se mostrou
ideal para o reflorestamento. Apesar de pe-
quena, tem clientes de médio e grande por-
te, empresas e proprietários de fazendas do

mundo todo interessados em agregar valor
à suas terras por meio do reflorestamento
ou mesmo investir em ações de recupera-
ção e preservação do meio ambiente, para
cumprir o Protocolo de Kyoto.

As atividades da empresa só foram
possíveis graças ao conhecimento pro-
fundo de seu fundador. O viveiro sus-
tenta-se nos conhecimentos teóricos
e práticos que Vasconcelos acumulou
por décadas como agrônomo. Em seus
estudos, o empresário concluiu que a
solução ideal, tanto para o produtor rural
cumprir a lei quanto para incrementar
seu negócio, seria optar por uma planta
que não impedisse o cultivo de outras.

"Apenas enxerguei o que era óbvio",
diz Vasconcelos. "O proprietário rural, por
lei, deve ter uma reserva florestal mínima
de 20% do território ocupado", explica,
referindo-se à oportunidade de negócio
que a legislação lhe abriu. "O mercado
é muito promissor", avalia Vasconcelos,
dizendo não conhecer um só concorrente
em todo o planeta.

SUSTENTABILIDADE FAZ BEM
AOS NEGÓCIOS

A Atitude Gerando Resultado
Sustentável — é uma consultoria que
nasceu para atender as demandas de cons-
cientização das empresas de que existem
oportunidades e riscos claros quando o

tema é meio ambiente. Fundada em 2001,
a consultoria de gestão de negócios, com
um foco em desenvolvimento sustentável,
auxilia todo tipo de empresa a desenvolver
estratégias para permanecerem no negócio
por mais tempo, explica uma das sócias,
Cibele Salviatto, administradora, que
atuou na Votorantins, no setor de Novos
Negócios, respondendo pela geração, aná-
lise e negociação de novas oportunidades
de investimento.

O conhecimento profundo de Cibele
Salviatto sobre o assunto lhe permite es-
tudar as diferentes necessidades de cada
empresa e reverter os impactos ambientais
e sociais, de negativos para positivos, além
de encontrar soluções alternativas viáveis
também para o meio ambiente. "Minha
postura pessoal foi mudando, passei a
consumir produtos orgânicos e comecei a
me preocupar com as relações de respeito
e confiança, foi assim que comecei a dar
a devida atenção aos riscos ambientais",
conta.

Mesmo ciente de que muitas empresas
ainda não entendem o quanto a sustenta-
bilidade pode significar para o negócio,
não têm orçamento para investir nisso nem
sabem por onde começar, ela acredita que,
mais cedo ou mais tarde, elas irão acordar
e colocar na prática este conceito. Para a
administradora, o mundo dos negócios já
começa a se pautar por essas regras e até



A versatilidade do plástico

O uso do plástico nos veículos torna-
os mais leves, diminui o consumo de
combustíveis e gera menos emissão de
poluentes. Um automóvel médio, de pas-
seio, produzido no Brasil, por exemplo, tem
cerca de 60 quilos dessa matéria-prima em
sua composição.

Os plásticos também possuem potencial
energético 20% superior ao da gasolina
e podem ser usados como combustível,
poupando recursos naturais tais como
água, carvão, gás e petróleo.

Algumas pessoas ainda não sabem,
mas os plásticos são produtos 100%
recicláveis, entretanto, há muitos mitos

em relação a eles. O mais comum é que
levam 500 anos para se decompor, porém,
ninguém ainda determinou qual é o real
tempo de vida desse material, até por que
ele foi descoberto a cerca de 50 anos.

A indústria de reciclagem de plásticos
no Brasil tem faturamento anual de R$ 1,6
bilhão e gera, aproximadamente, criando
17 mil empregos diretos. Em 2005, o índice
de reaproveitamento desse material no
Brasil atingiu a marca de 20%, semelhante à
média obtida na União Européia "Em 2005,
foram recicladas no Brasil 450 mil toneladas
de plástico", informa Francisco de Assis
Esmeraldo, presidente do Instituto do PVC e

da Plastivida. A coleta seletiva de plástico
e demais produtos recicláveis já responde
pela renda de 550 mil catadores no Brasil.

O plástico também pode ter origem de
fontes vegetais, como o milho ou a cana
de açúcar, os chamados biopolímeros, No
Brasil, a produção deste insumo é de 50
toneladas ao ano, uma quantia pequena
se comparada a quantidade de plásticos
produzidas no país, de 4,5 milhões
toneladas por ano. Mas os indícios são que
os biopolímeros venham a ter importân-
cia estratégica no futuro, por virem de
recursos naturais e renovados e também
por serem biodegradáveis.

bancos, a exemplo do Real, têm adotado
a política de privilegiar crédito sócio-am-
biental para empresas alinhadas com este
conceito, sinalizando o quanto o mercado
de consultoria deve crescer.

Para colocar o pequeno e micro empre-
sário também a favor do planeta, o Sebrae
irá lançar em setembro o Programa de
Sistema de Gestão Ambiental. Segundo
Dorli Martins, coordenadora do projeto em
São Paulo o objetivo 6 fomentar a cultura do
respeito à natureza e das boas práticas.

"Muitas instituições ainda estão se
adaptando a esse novo tipo de gestão que
começa com a diminuição de resíduos
(reciclagem). Essa é uma forma do micro
empresário poder contribuir com o meio
ambiente e também com isso", diz. O pro-

grama irá disponibilizar aos interessados,
especialistas em 17 temas relacionados ao
meio ambiente, como crédito de carbono,
licenciamento ambiental e redução no
consumo de água. As consultorias ajuda-
rão os empresários a colocar sua gestão e
prática empresarial em sintonia com as
demandas do meio ambiente.

TECNOLOGIA ACENDE IDÉIAS
No segmento de energia alternativa,

a paulista Ligth Tec, fabricante de bom-
bas térmicas c iluminação por fibra ótica
para piscinas, descobriu na opção mais
consciente e econômica de energia para
residências e academias um mercado pro-
missor. Roberto Dreifus, diretor comercial
da empresa, reconhece que a novidade do

produto e sua complexidade dificultam
inicialmente as vendas. Mas o empresário
aposta nas características do sistema, sinto-
nizadas com a crescente preocupação de
consumo racional — suas bombas garan-
tem uma redução no consumo de energia
entre 50% e 80%, em comparação aos
aquecedores e caldeiras a gás, elétricos ou
a díesel, como um diferencial importante,
a médio e longo prazo, para o crescimento
da empresa.

A Ligth Tec produz atualmente uma
média de 13 bombas térmicas por mês e
projeta um crescimento de 15% para o
ano. Disposta a fortalecer sua atuação,
recentemente, nacionalizou a bomba de
calor, que, até pouco tempo era importada.
"Os chuveiros das academias de ginástica



são aquecidos por gás ou diesel, sistemas
que consomem muita energia", explica,
acreditando no potencial de mercado das
numerosas academias de ginástica.

A ORDEM É RECICLAR
Em 1990 foi lançada a novela Rainha

da Sucata, tendo como protagonista uma
sucateira bem-succdida: na época o tema
não passava de novela. Hoje, segundo a
Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), os sucateiros movimentam
R$ 4 milhões por ano, com potencial para
chegar a R$ 10 bilhões.

O classificador - quem coleta e separa
a sucata - Sérgio Nogueira, proprietário da
Royal Metal, trabalha há trinta anos com
reciclagem de cobre, alumínio, bronze,
chumbo, latão, zinco, baterias, aço inox,
níquel, sucatas não-ferrosas e ferrosas. Ele
lembra que, na década de 1970, esse mate-
rial era desprezado pelas empresas. Com
a conscientização do valor da reciclagem,
há uma demanda crescente de usinas pela
economia que a utilização de sucata pode
gerar. Para Nogueira, o segredo do negócio
está na compra da matéria-prima. "A lógica
da sucata é outra. O lucro é relativo, ele
varia entre o volume coletado e o volume
ofertado pela concorrência", pondera.

Atualmente, a reciclagem fomenta os
mais variados negócios. Daniel Arenas,
sócio da Sicllo Ecodesign, é outro exem-
plo. A empresa paulista cria móveis e su-
primentos para escritório com materiais

reciclados, como plástico, metal, madeira,
papel, borracha, resíduos sólidos de pré e
de pós-consumo.

A empresa foi fundada há dois anos por
Renato Schneider e Daniel Arenas, ambos
designers dedicados a projetos focados em
ecodesign e indústria. A idéia dos empre-
endedores era incorporar a consciência
ambiental ao negócio. Eles chegam a
desenhar 100 produtos por mês e apostam
no crescimento. "Nossos clientes são, na
maioria, jovens e modernos e apreciam tra-
balhos conceituais. Mas também crianças
e pessoas mais velhas gostam de produtos
reciclados, tudo depende do grau de dis-
cernimento ambiental que elas possuem e
de como enxergam o valor agregado desse
tipo de produto", diz Arenas.

Os sócios estimam encerrar o ano com
faturamento de R$ 500 mil e já fazem planos
para abrir uma primeira franquia e também
buscar o mercado americano c europeu,
convictos de que respeitar o meio ambiente
abre boas oportunidades de negócios em
qualquer parte do mundo.

Quanto investir
Aseguirveja os valores necessários

para investir nos tipos de negócios citados
na matéria. Todas as informações foram
obtidas pelos entrevistados, que se
basearam em suas próprias experiências.
Antes de iniciar qualquer negócio, o futuro
empreendedor deve fazer uma pesquisa
de mercado em sua região, um bom plano
de negócios e buscar dados sobre o empre-
endimento em instituições como o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (www.sebrae.com.br).

• BOMBA DE CALOR

Investimento inicial: R$ 300 mil
Tempo estimado de retorno: 36 meses
Lucro líquido: R$22 mil por mês

• MUDAS DE ÁRVORES PARA

REFLORESTAMENTO

Investimento inicial: R$ 40 mil
Tempo estimado de retorno: 48 meses
Lucro líquido: R$ 12 mil por ano

• RECICLAGEM DE METAIS

Investimento inicial: R$ 5 mil
Tempo de retorno: um mês
Lucro líquido: R$2 mil por mês

• ARTE E RECICLAGEM -SICCLO

Investimento inicial: R$50 mil
Tempo estimado de retorno: 12 meses
Lucro líquido: R$ 500 mil por ano

• CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

Investimento inicial: R$ 9 mil
Tempo estimado de retorno: 6 meses
Lucro: R$ 300 mil anual
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