




COBRANÇAS E ATITUDE
Como outros setores que dependem

das florestas para obter matéria-prima,
as empresas de papel e celulose também
foram cobradas pela sociedade sobre os
impactos socioambientais de sua ativida-
de. E a certificação voluntária do FSC é
uma resposta a essa demanda e elas estão
empenhadas em promover mudanças
estruturais na gestão de seus empreen-
dimentos. "Hoje, existem sete operações
de manejo florestal certificadas FSC, com
finalidade de produção de papel e celulo-
se, o que totaliza 1,5 milhão de hectares
de plantações (áreas produtivas) e áreas
de preservação, diz Martinelli.

Dentre as fabricantes de papeleartão
(matéria-prima para embalagens), a

Suzano Papel e
Celulose tem a
cadeia de custó-
dia de celulose
c papel e con-
vertedores cer-
t i f içados desde
2004 para a uni-
dade industrial
de Mucuri (BA)
e florestas plan-
tadas da Bahia
e Espírito San-

to, e des-
|de 2006,
I p a r a a s

unidades
de produ-

ção e florestas de São Paulo, com a
Imaflora. "Temos 180 mil hectares de
florestas próprias certificadas na Bahia,
no Espírito Santo e em Minas Gerais.
Toda a nossa linha de produtos é certi-
ficada pelo FSC. Em 2007, a produção
de papelcartão foi de 240,6 mil toneladas
e as vendas cresceram 16% sobre 2006",

afirma Luiz Cornacchioni, gerente de
relações institucionais da Suzano Papel
e Celulose.

IMPORTÂNCIA DO SELO
Há muitas vantagens na certifica-

ção, declara Cornacchioni, da Suzano.
Ele destaca o acesso facilitado a novos
nichos do mercado mundial, a diferen-
ciação e credibilidade da empresa e de
seus produtos no mercado perante con-
sumidores, instituições não-governa-
mentais, governo e empregados. "O
selo funciona como um atestado de
eficiência na redução e controle dos
impactos ambientais, na preservação
da biodiversidade e dos recursos hídri-
cos, no apoio ao desenvolvimento da

economia das regiões em que a empresa
atua e nas relações com as comunidades
em que está inserida".

Alem disso o executivo destaca outros
benefícios, como o controle de estoque e
criação do mercado futuro. "O proprietá-
rio sabe exatamente quantas árvores e de
quais espécies ele possui e quando cada
uma estará disponível para colheita. A
garantia da sustentabilidade da oferta de
madeira e, por fim, a geração de vanta-
gens competitivas, já que produtos com
valor agregado otimizam as operações
da empresa".

Para Martinelli, da FSC Brasil, a maior
prova de que a certificação traz bons
resultados e favorece os negócios é a recer-
tificação, que acontece a cada cinco anos,
ou seja, há interesse em continuidade no

processo. E concorda com Cornacehioní
quanto à melhoria de imagem da empresa
e conquista de mercados e/ou manuten-
ção dos já existentes. 'Alguns mercados
estão, inclusive, dispostos a pagar so-
brepreço por entender que os produtos
certificados têm um diferencial, um valor
agregado", relata.
O O '

Os benefícios, no entanto, não se res-
tringem às empresas. Trabalhadores nas
áreas de manejo florestal e comunidades
com as quais as empresas se relacionam
também são atingidos de forma positiva
pela certificação, além dos consumidores
finais. Estes últimos, na ponta do proces-
so, são privilegiados com a certeza de que
estão adquirindo produtos manejados de
forma ecologicamente adequada e com
origem certificada.

Isso acontece porque existem dois
tipos de certificação: do manejo florestal
e da cadeia de custódia. Nesse último
caso, estão inclusos os processadores da
matéria-prima de floresta certificada
(serraria, fabricantes e designers, por
exemplo). E a cadeia de custódia que ga-
rante a rastreabilidade da matéria-prima
certificada ao longo da cadeia produtiva,
que pode ser simples (da floresta para um
fabricante de móveis) ou mais complexa
(plantações - pasta de papel - papel -
gráficas - consumidor final).

De modo geral, a cadeia de custódia
permite inserir, na certificação, empreen-
dimentos que usam a matéria-prima, mas
não possuem florestas, e que aproveitam
a certificação para acessar mercados mais
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exigentes do ponto de vista da origem dos produ-
tos. "É ela quem faz a ligação entre produtores,
processadores e beneficiadores e consumidores,
permitindo a eles comprarem produtos com
garantia de origem", explica Martinelli. "Essa
atuação, tecnicamente, elevaria a exigência do
consumidor final e ela retornaria ao produtor
e, assim, aumentaria o número de produtores
certificados", conclui.

EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS

Martinelli assegura que os dados sobre cer-
tificação no País são animadores. Ele diz que a
certificação de manejo e da cadeia de custódia
é crescente. São 69 manejos florestais e 196 ca-
deias de custódia certificados desde 1995. "Para
as plantações florestais já temos quase 50% com
certificação FSC, e, na Amazônia brasileira,
ainda há um campo grande para o crescimento
da certificação".

Já Cornacchioni, da Suzano, também se
mostra otimista quanto à evolução da certi-
ficação nacional. Ele acredita que o processo
de manejo florestal praticado no Brasil é uma
referência no mundo. "O Brasil está adiantado
em relação a outros países. Como exemplo de
práticas avançadas que nos tornam benchmark,
cito a integração do manejo de floresta plantada
e floresta natural", opina.

Quanto ao futuro da certificação, Martinelli
diz que o conselho tem muitos planos para o
Brasil. São eles: aumentar as áreas certificadas
na Amazônia, com as concessões de florestas
públicas, facilitar o acesso de pequenos pro-
dutores (áreas de fomento florestal), manejo
comunitário e familiar ao FSC, e fortalecer
o consumo interno de produtos certificados,
para que a certificação não enfoque somente
os países ricos. "Temos que elevar a oferta de
produtos certificados no mercado nacional e
estimular o consumidor a exigir a origem da
matéria-prima florestal", afirma.

Cornacchioni conta que a próxima estra-
tégia é iniciar a certificação no programa de
fomento florestal. "Trata-se de uma parceria
estabelecida entre a empresa e o produtor rural
que tem por objetivo a produção de madeira de
eucalipto de alta qualidade industrial, de forma
economicamente viável, socialmente justa e
ambientalmente correta. Atualmente, essas
áreas somam 75 mil hectares na Bahia e em São
Paulo, distribuídos em 400 propriedades". E

V
ais que respeitar o meio am-
biente, a Papírus ao produzir
papelcartão de fibras reci-
cladas, promove a inclusão

social, gerando renda para as cooperativas
de catadores, além de movimentar a eco-
nomia brasileira. Os números justificam,
O Brasil recicla 3,5 milhões de toneladas
de papel por ano (recuperação de 45,4%
do consumo), valores próximos a R$ 1,5
bilhão, segundo a Associação Brasileira
de Celulose e Papel (Bracelpa). E mais:
a Associação Nacional dos Aparístas de
Papel (Anap), estima que ela gere entre 100
mil empregos diretos e 200 mil indiretos.

A Papirus tem 40% do volume mensal
de aparas obtidas corri catadores, gráficas
e aparistas. "Em 2007, demos início ao
Projeto Fomento de Coope-
rativas. Trabalhamos com 11
cooperativas de catadores
das regiões de Americana e
Limeira. Fazer uso inteligente da reciclagem é parte de nossa filo-
sofia empresarial, e nossos esforços são fortemente direcionados
para ações que envolvem o tema", diz Patrícia Gonçalves de Paula,
gerente de marketing da Papirus. Ela conta que a ação promove
inclusão social, com geração de renda, e possibilita aos cooperados
oferecer melhores condições de vida para suas famílias, além de
contribuir para a proteção da natureza, já que diminui o envio de
resíduos sólidos aos aterros sanitários. "Conseguir o equilíbrio entre
a atividade econômica sustentável e o atendimento das necessida-
des sociais é o objetivo principal do projeto", destaca.
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