


lidade têm mostrado competência
em colocá-lo na prática na ponta ini-
cial de suas atividades, literalmente no
chão da fábrica. À procura de técni-
cas limpas de produção, diversifica-
ção de insumos e de matérias-primas,
uso racional de recursos naturais, a
pesquisa para o lançamento de no-
vos produtos entra, por isso, no
dia-a-dia da engenharia de produ-
ção. Especialmente no conjunto
de empresas chamadas de "alto ris-
co", atividades como petroquími-
ca, papel e celulose, siderurgia e
outras.Com bons resultados.

A petroquímica Braskem, por
exemplo, anunciou este ano sua tec-
nologia para fabricar plástico a par-
tir de uma matéria-prima renovável
e bastante conhecida dos brasileiros:
a cana-de-açúcar. De acordo com
Manoel Carnaúba, vice-presidente
da unidade -de produção de insu-
mos, a decisão de fabricar resinas
ecológicas — no caso, o polietileno
de alta densidade linear, usado na
produção de embalagens — foi to-
mada com base na demanda de
grandes consumidores da Europa,
Japão e América do Norte. "Eles
passaram a nos questionar por que

não desenvolvíamos um insumo de
matérias-primas renováveis, já que
a preocupação com sustentabilida-
de vem crescendo nos países ricos",
ele explica.

A empresa desenvolvera tecno-
logia para fabricar o "plástico ver-
de" na década de 1980, em um
momento em que os preços do pe-
tróleo estavam em elevação. Chegou
a dedicar a essa linha uma planta
industrial em Alagoas, que foi des-
mantelada na década seguinte, por-
que a variação nos preços do etanol
tornou o projeto inviável economi-
camente. Agora, os grandes clientes
da Braskem não querem ver a em-
presa vulnerável aos altos preços e
futura escassez do petróleo.

Atualmente, a empresa está pro-
duzindo amostras da resina, em uma
planta piloto instalada no pólo pe-
troquímico de Triunfo (RS), que re-
cebeu US$ 5 milhões em investi-
mentos. A unidade piloto passou
por uma adequação para produzir
eteno, a partir do etanol, o que via-
bilizou a produção do polietileno.
Para atingir o objetivo de começar
a produção em escala industrial — de
100 mil a 200 mil toneladas de polie-
tileno "verde" por ano em 2009 —, a
Braskem deve investir entre US$ 60
milhões e US$ 100 milhões. Atual-
mente, a produção anual de polieti-



leno pela companhia, pelo método
convencional, é de 1,8 milhão de
toneladas, no Rio Grande do Sul e
na Bahia.

Produção com menos recursos
O processo de produção da resi-

na é bastante eficiente. Segundo Car-
naúba, 99% do etanol utilizado no
processo é convertido em polímeros.
Além disso, o produto foi submeti-
do à análise de ciclo de vida (ferra-
menta que calcula os impactos am-
bientais do produto, da fabricação ao
descarte) e passou por um inventá-
rio das emissões de carbono duran-
te o processo produtivo. "Para cada
quilo de polietileno produzido, são
retirados da atmosfera dois quilos de
gás carbônico. Incluindo todo o pro-
cesso produtivo, a resina verde gera
seis quilos a menos de carbono do
que a resina convencional", conta.
Isso é explicado em parte por que a
produção do polietileno Verde' é feita
por um processo de desidratação ca-

talítica, que requer cinco vezes me-
nos energia do que a produção de re-
sina petroquímica, a partir do cra-
queamento térmico.

"Uma importante característica
do produto é que ele mantém as
características físico-químicas da
resina convencional. As aplicações
serão as mesmas, e os clientes não
precisarão mudar seus maquinários
para usar o insumo", afirma Carnaú-
ba. Engana-se, porém, quem pen-
sar que, por ser de origem renová-
vel, o produto se decomponha mais
rapidamente no ambiente. "A du-
rabilidade é semelhante à do plás-
tico petroquímico, e será 100% re-
ciclável." Segundo Carnaúba, o foco
em matérias-primas renováveis já
é parte da estratégia da Braskem.
"Temos pesquisas relacionadas à
biomassa como um todo. Mas nos-
so foco está mesmo na cana-de-açú-
car, uma vez que o Brasil é compe-
titivo nesse campo", finaliza.

Para Marco Antônio Fujihara,
diretor do Instituto Totum e um dos
maiores especialistas brasileiros em

modo novo de se conduzir os negó-
cios", assegura. Segundo o consul-
tor, as empresas que não estiverem
atentas a essas questões poderão ter
dificuldades para conseguir finan-
ciamentos. "Os bancos já têm clara
a idéia de que emprestar para uma
empresa que segue parâmetros de
sustentabilidade oferece menos ris-
cos. Sustentabilidade não é só des-
pesa. Provoca uma redução nos cus-
tos de operação da empresa, que
passa a perceber que com isso pode
ter economia em seus processos pro-
dutivos, minimização do desperdí-
cio, reaproveitamento dos resíduos
e passará a produzir mais com me-
nos recursos", completa.

Avanço pontual
A Votorantim Celulose e Papel

(VCP) conhece bem esse processo.
Apesar de fazer parte por um setor
muitas vezes bombardeado com crí-
ticas à monocultura do eucalipto,
por parte de movimentos sociais, a
empresa não se resignou. Contratou
a Fundação Espaço Eco, um centro

sustentabilidade, a estratégia de con-
duzir os negócios com ênfase nas
questões socioambientais vai muito
além de programas de responsabili-
dade social e cidadania corporativa.
"Tem de juntar tudo isso e colocar
em uma única 'big picture' que é a
sustentabilidade, que se traduz num

de ecoeficiência para toda a Amé-
rica Latina, para que a ajudasse a for-
mular uma política de melhorias em
seus processos de produção. Itens
como consumo de água, energia elé-
trica e matérias-primas e geração
de resíduos foram milimetricamen-
te monitorados e acompanhados,



para ver onde poderiam ser feitos
aprimoramentos.

No caso de energia elétrica, a
empresa maximizou o uso de bio-
massa da própria celulose para fins
de co-geração de energia. A fábrica
da VCP em Jacareí (SP) já é total-
mente suprida com energia de bio-
massa. O projeto de expansão da
produção de celulose e papel na uni-
dade de Mato Grosso também pro-
duzirá mais com menos água. An-
tes, se gastava ali 50 metros cúbicos
de água para produzir uma tonela-
da de celulose; hoje, a relação caiu
para 30 m3/tonelada. Outra destina-
ção eficiente tem sido dada aos re-
síduos do processo de produção: a
argila resultante da estação de tra-
tamento de efluentes vai para cerâ-
micas, que usam o material para
fabricar tijolos. "Vemos a sustenta-
bilidade como um aprimoramento
da competitividade. Em termos tan-
gíveis, o que é investido é recupera-
do", afirma José Luciano Penido,
presidente da VCP. "Todas essas ini-
ciativas são virtuosas em termos de
custos, e nos tornam prontos para

vender ao mundo todo. A celulose
eco-label já. é uma demanda do mun-
do todo."

De olho atento nas demandas da
sociedade por empresas focadas em
sustentabilidade, a VCP também
vislumbra possibilidades de comer-
cializar créditos de carbono decor-

rentes de suas áreas de floresta plan-
tada e também acompanha as pes-
quisas sobre produção de álcool a
partir de celulose.

De acordo com o cientista polí-
tico Sérgio Abranches, diretor do
site O Eco, especializado em ques-
tões ambientais, apesar dos bons
exemplos pontuais, no conjunto as
empresas brasileiras ainda cami-
nham de forma lenta, quando o as-
sunto é colocar a sustentabilidade
nas suas estratégias de negócios.
"Vemos a falta de Governança Cor-
porativa. As empresas ainda não es-
tão cientes o bastante do papel do
capital na construção de um mun-
do sustentável. Falta preservação dos
recursos e respeito às leis. As empre-
sas não analisam suas cadeias pro-
dutivas para verificar se estão com-
prando poluição, desmatamento,
trabalho escravo", observa. "En-
quanto a sustentabilidade não for
orgânica, da estratégia da empresa,
será só um apêndice, e muito pou-
co vai mudar."

Mas há um mecanismo bastante
forte para incentivar a inserção da
sustentabilidade na estratégia de ne-
gócios das empresas: o próprio mer-
cado. "A postura das empresas vai
mudar porque o mercado é sensível
ao consumidor, que será o grande
agente de mudanças, à medida que
toma consciência das questões am-
bientais e sociais", diz. E há dois
grandes temas que devem impul-
sionar a busca por sustentabilidade
daqui para frente: a questão do aces-
so à água e a preservação das flores-
tas tropicais, em especial a Amazô-
nia. "As empresas que forem pegas
destruindo esses recursos serão sim-
plesmente varridas do mercado",
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