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Fronteiras
do progresso
Empresas e governo embarcam nos trilhos da sustentabilidade e
buscam se adaptar ao desafio de conciliar os projetos de expansão dos
negócios ao desenvolvimento socioambiental do País

Compatibilizar desenvolvimento com
preservação ambiental se tornou há
tempos uma questão estratégica, tanto
pelo compromisso com a sustentabilidade,
quanto do ponto de vista prático,
já que muitos dos grandes projetos
planejados por empresas e pelo próprio
governo, dentro dos planos estratégicos
de crescimento das corporações e do
País, dependem de aprovação por parte
dos órgãos públicos ligados ao meio
ambiente. Há, em todo o Brasil, projetos
com implementação postergada devido
à não obtenção de licenças ambientais.

Um dos casos mais célebres é o da
usina de Tijuco Alto, prevista para ser
construída pelo Grupo Votorantim na
região do Alto Ribeira, na divisa entre
São Paulo e Paraná. Faz 20 anos que
o Grupo, por meio de sua subsidiária
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA),
recebeu a concessão para a exploração
do aproveitamento hídrico. No entanto,
a situação do projeto, do ponto de
vista de suas licenças ambientais, está
sendo resolvida somente nos últimos
meses, depois de vários estudos de
viabilidade ambiental realizados e de
licenças concedidas e posteriormente
indeferidas. Em 26 de fevereiro último,
a CBA recebeu do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) um parecer

12

técnico sobre a viabilidade da usina, que
afirmava que "os impactos positivos do
empreendimento tendem a superar os
negativos", mas indicava condicionantes
à emissão da licença. Os planos de
expansão do Grupo - e da CBA em
particular - dependem de novas fontes
de geração de energia elétrica, essencial
para a produção de alumínio.

Outra empresa que vivência desafios
similares é a Vale. Maior consumidora
de energia do Brasil, a mineradora está
avaliando a construção de usinas de
energia fora do País, como no Oriente
Médio. Esses investimentos seriam
atrelados à construção de unidades
locais de produção de metais. Isso,
apesar de a companhia possuir no Brasil
reservas significativas de níquel e bauxita,
dois dos minérios que possivelmente
serão transformados no exterior se os
investimentos forem aprovados.

O setor de mineração vive um boom
de crescimento, estimulado pelo
aumento da demanda mundial,
especialmente dos países asiáticos.
As mineradoras presentes no País
anunciam investimentos de US$ 32
bilhões até 2011. No entanto, segundo
Rinaldo Mancin, diretor de Assuntos
Ambientais do Instituto Brasileiro de
Mineração (Ibram), a insegurança e

os altos custos ambientais reduzem a
atratividade do negócio. "Falta uma
visão mais estratégica por parte do
governo na definição de prioridades e no
estabelecimento de áreas vocacionadas
para mineração, pecuária e indústria e
outras de zoneamento ecológico", diz.
"O sistema em vigor não considera os
avanços do setor ambiental nos últimos
20 anos. As próprias ONGs (Organizações
Não-Governamentais) consideram que o
sistema de licenciamento não é eficaz",
acrescenta. De acordo com Mancin,
em órgãos ambientais como o de
Minas Gerais, por ser o principal Estado
minerador, o sistema é mais robusto
e há mais diálogo. "Não é a mesma
realidade do Pará", que agora representa
a nova fronteira para o setor. "Sem
dúvida, é uma área florestada, de maior
complexidade. Por outro lado, os órgãos
são fragilizados, não há equipe. Falta
uma maior troca de conhecimento entre
as entidades ambientais", conclui.

De acordo com a mais recente
sondagem da Confederação Nacional
das Indústrias (CNI) sobre Meio
Ambiente, 79% das empresas que
já fizeram algum tipo de licenciamento
ambiental enfrentaram problemas no
processo de licenciamento. Entre os
principais desafios, estão a demora na
análise dos processos, os investimentos



necessários para atender às exigências
ambientais e as dificuldades de
identificar e atender aos critérios
técnicos exigidos.

O gerente de Meio-Ambiente da CPFL
Energia, Tarcísio Borin Júnior, explica
que a morosidade do ciclo para a
obtenção do licenciamento de usinas
hidrelétricas está relacionada à baixa
qualidade dos estudos ambientais, que,
sobretudo no período do racionamento
de energia, foram feitos a toque de
caixa e, conseqüentemente, com
muitas falhas. Quando o empreendedor
começava a trabalhar nos projetos
baseando-se nos estudos existentes,
comenta Borin, verificava a necessidade

de uma série de avaliações e ações
adicionais, que exigiam prazos mais
extensos para o andamento do processo
de licenciamento, além de encarecer o
projeto. "Agora, com o novo modelo do
setor elétrico, um projeto só vai a leilão
se já tiver a licença prévia, o que tende a
facilitar. O governo está tentando fazer
estudos mais detalhados", avalia.

Borin destaca, porém, que a fase mais
complexa no processo de licenciamento
ambiental é a da obtenção das licenças
de instalação e operação, que são
encabeçadas pelo empreendedor. "É aí
que começam os conflitos, especialmente
com os órgãos ambientais, as ONGs, os
movimentos populares e o Ministério
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Público", diz. "O empreendedor, muitas
vezes, é pressionado a assumir papéis
que não são dele, mas do Estado, e
acaba assumindo porque cada dia de
paralisação também representa um custo
adicional", complementa.

Reforma no governo
O Ministério do Meio Ambiente (MMA)
assume que esses problemas existem.
"Em muitas ocasiões, o setor empresarial
tem razão, porque o licenciamento
acaba substituindo políticas públicas de
desenvolvimento regional, mas ele não
foi feito para isso", admite o diretor
de Licenciamento do MMA, Volney
Zanardi. Ele entende, porém, que a
solução desse impasse passa por uma
discussão mais profunda e abrangente
por parte de toda a sociedade sobre a
questão do desenvolvimento econômico,
social e ambiental. Destaca, também,
a necessidade de um planejamento
estratégico de Estado. "A ministra (do
Meio Ambiente) Marina Silva tem falado
sempre de uma política integrada,
que também inclui o Plano Nacional
de Recursos Hídricos e a definição de
áreas prioritárias de conservação (em
discussão no governo), mas que vai
além disso", diz.

Zanardi destaca o trabalho que vem
sendo feito pela harmonização dos
procedimentos, com a determinação de
indicadores e a criação de estatísticas de
prazos, além da capacitação profissional.
De fato, o Ibama, principal órgão do
ministério, já vem passando por uma
reformulação, que foi marcada pela
sua divisão em dois órgãos: um voltado
ao licenciamento e à fiscalização, que
manterá a denominação original,
e outro incumbido da conservação
das reservas florestais, o Instituto
Chico Mendes. Além disso, está
reorganizando as equipes, definindo
o escopo de seus quadros - a fim de
evitar conflitos internos e acelerar os
processos - e realizando parcerias com
universidades brasileiras para aumentar
os subsídios técnicos e garantir a
qualidade das análises dos processos.
"Recebemos um número enorme de
pedidos de orientação e licença. Se
descentralizarmos o atendimento com a
metodologia que estamos adotando, vai
haver uma redução em 70% do tempo
de emissão do Termo de Referência e
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60% na emissão das Licenças Prévia, de
Instalação e de Operação. Ou seja, o que
consumia 100 dias para ser executado
vai passar a levar, no máximo, 40 dias",
afirmou o diretor de Licenciamento do
Ibama, Roberto Messias Franco, em
recente conferência sobre o Sistema de
Licenciamento Ambiental Brasileiro.

Além disso, no Congresso Nacional,
está em avaliação da Comissão de
Constituição de Justiça (CCJ) um projeto
de regulamentação (PLB 388) que
tem como objetivo definir melhor as
atribuições na área ambiental, uma vez
que, sendo um setor de competência
comum à Federação, aos Estados e aos
municípios, muitas vezes, ocorrem atritos
que prejudicam ainda mais a liberação
das licenças. A expectativa é de que o
projeto seja votado ainda neste ano.

Gestão ambiental
Embora novos parâmetros para a
questão ambiental e especificamente
para os processos de licenciamento
estejam sendo construídos, há uma
unanimidade, entre os especialistas, de
que todo o universo empresarial precisa
se conscientizar sobre a conveniência
de um planejamento detalhado dos
projetos, que leve em conta, desde a sua
concepção, todos os aspectos da obra

Cada vez mais, as empresas buscam
diretrizes internacionais para divulgar
suas ações de sustentabilídade. É só
consultar os sites corporativos ou
trafegar pelas unidades de grandes
empresas para perceber que há uma
preocupação cada vez maior com a
questão. Da mesma forma, cresce a
preocupação com a divulgação de
relatórios de sustentabilidade, que
apresentam não só informações
econômicas, mas também aspectos
sociais e ambientais ligados à empresa.
No entanto, não basta conduzir ações
sociais e ambientais e colocá-las no
papel. Em um mundo que exige
transparência, é necessário apresentar
as informações conforme um parâmetro
que vá além da própria organização.
Por isso, foram criados diversos

relacionados ao meio ambiente.
É o que faz, por exemplo, a empresa de
mineração Anglo American. De acordo
com o especialista corporativo de Meio-
Ambiente da companhia, Marcelo Gallo,
desde a definição de um novo projeto,
a questão ambiental é avaliada pela
empresa. "Quando o acompanhamento
ocorre desde o início, ganha-se tempo
e o projeto se desenvolve de maneira
mais bem planejada, não apenas o
licenciamento, mas a questão ambiental
como um todo, de forma que se pode
estipular prazos de maneira mais
realista", diz. Essa visão é compartilhada
porZanardi, do MMA. "Muitas vezes,
a empresa tem uma visão muito
burocrática da questão ambiental e os
processos são trancados porque não
foram previstas questões indígenas, de
patrimônio histórico e de tecnologia
a ser empregada, que deveriam ser
tratadas desde o início do planejamento
da obra."

Para Marcelo Drügg Barreto Vianna,
sócio da área de Consultoria em
Sustentabilidade e Serviços de
Responsabilidade Social Corporativa da
Deloitte, "os conceitos mais avançados
de governança corporativa indicam
que devem ser considerados, como
determinantes do sucesso empresarial, o
gerenciamento apropriado e cuidadoso

Tarcísio Borin Júnior, da CPFL:
morosidade nas licenças impacta
o retorno do investimento

procedimentos para preparar e auditar
esses relatórios.

"O mais conhecido desses indicadores é
o Global Reporting Initiative (GRI), que
estabelece normas de responsabilidade
social e de sustentabilidade para
a padronização dos indicadores
socioambientais das empresas", explica
Ives Pereira Müller, sócio da área de
Consultoria em Sustentabilidade e
Serviços de Responsabilidade Social
Corporativa da Deloitte. Ele lembra
que os padrões do GRI estão sendo
implementados em todo o mundo, mas
ressalta que "no Brasil, poucas empresas
tiveram seus relatórios auditados". Müller
observa, porém, que já há um crescente
número de empresas buscando esse tipo
de certificação e adequação.

de todas as questões de sustentabilidade,
assim como dos aspectos socio-
ambientais, de segurança do trabalho,
de saúde e de gerenciamento de riscos
que tenham relação com as operações
das empresas nas comunidades onde
atuam". Vianna, que também é vice-
presidente da Câmara de Comércio
Internacional, destaca que as empresas
já estão se adequando a esses novos
conceitos e às boas práticas gerenciais.
"Essa é uma questão cultural. As
empresas estão se organizando e estão
mais preparadas para os desafios do
momento", avalia Vianna. Para Zanardi,
do MMA, "é fundamental a estruturação
de sistemas de gestão ambiental, porque
isso diferencia as empresas, traz para
a política interna delas a dimensão
ambiental e facilita muito o trabalho
de planejamento, bem como a
interlocução com diversos atores,
em especial, o Poder Público".

Gallo, da Anglo American, diz já ter
verificado na prática esse diferencial.
"Projetos de sustentabilidade dão
trabalho, mas ajudam muito porque,
na criação de um projeto, as regras
já são conhecidas e, naturalmente,
procura-se ir além das questões legais.
O relacionamento com a comunidade é
levado em conta desde o início - o que
facilita depois o diálogo - e os prováveis
impactos do projeto já são considerados,
buscando-se trabalhar para minimizá-lo",
afirma.
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