
Signatária do Pnuma,

empresa está levando

aos clientes os conceitos

de ecoeficiência e

produção mais limpa,

com vistas à preservação

do meio ambiente.

Votorantim Celulose e Papel está es-
truturando o programa VCP de Ecoe-
ficiência na Gráfica, em parceria com

a Escola Senai Theobaldo De Nigris. De
acordo com a coordenadora de produtos,
Flávia Tayama, o objetivo é estender para
toda a cadeia produtiva — bem como para
os clientes finais, funcionários e sociedade
em geral — os conceitos de produção am-
bientalmente responsável. "Á VCP está con-
tribuindo para que seus clientes tenham
os mesmos cuidados no processo produti-
vo. Dessa forma, teremos uma cadeia inte-
ligente de ponta a ponta."

Antes de iniciar o processo, a VCP faz
um treinamento de conscientização so-
bre a ecoeficiência que envolve todos os
profissionais da gráfica. Por sua vez, o Se-

nai se encarrega do
treinamento em pro-
dução mais limpa,
além de ser o res-
ponsável pela audi-
toria e certificação.
A primeira etapa é
a elaboração de um
pré-diagnóstico e a
geração de um grá-
fico comparativo en-
tre a situação atual e
a ideal. A partir des-
tes é elaborado um
plano de ações que
contemplem os cin-
co elementos que in-
tegram o programa
— água, ar, energia,
terra e pessoas, Em

um prazo de três meses, a empresa deve
cumprir o mínimo de 70% de cada uma das
metas. "A gráfica receberá, para cada um
dos cinco elementos, um selo de certifica-
ção e, ao atingir esse índice em todos eles,
um troféu e um certificado máster" informa
a coordenadora de produtos.

Lançado em maio último, o "Programa
VCP de Ecoeficiência na Gráfica" foi implan-
tado inicialmente em uma gráfica do seg-
mento promocional, além de outras quatro,

em seqüência. Flávia se diz satisfeita com
a boa repercussão do programa e principal-
mente com a grande demanda de gráficas
que solicitaram sua aplicação, Ela esclare-
ce que o serviço é totalmente gratuito, além
de não exigir alto investimento para contem-
plar ajustes que venham a ser detectados
pelo plano de ações. "Há muita gente preo-
cupada em levar isso para casa. Temos ob-
tido uma reação tão forte do mercado que, a
partir do ano que vem, nossa idéia é ampliar
o programa para outros Estados."

BOAS PRÁTICAS

Há dois anos posicionada como empresa
ecoeficiente, a Votorantim Celulose e Papel
mantém, desde sua fundação, o compro-
misso com o desenvolvimento sustentável.
"Em dado momento, começamos a pesqui-
sar nossa produção e notamos que adotáva-
mos uma série de boas práticas, mas isso
não era comunicado ao mercado", diz Flá-
via. A partir disso, a VCP decidiu buscar ba-
ses e fundamentos, o que foi feito em cima
de uma pesquisa com os fabricantes interna-
cionais. Concluído todo o processo, a VCP se
tornou, em dezembro de 2005, partidária da
Declaração Internacional sobre a Produção
Maís Limpa, do Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente (Pnuma). "Defi-
nimos conceitos e, na lição de casa, desco-
brimos que precisávamos estender isso às
pessoas — algo que fazemos em todo e qual-
quer material que divulgamos e, agora, com
o programa para as gráficas."

O conceito de ecoeficiência surgiu em
1992, criado pela World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD), gru-
po de mais de 100 companhias multinacio-
nais. Uma empresa ecoeficiente é aquela
que se preocupa com cada fase de fabrica-
ção de seus produtos e serviços, buscando
produzi-los de forma inteligente e com qua-
lidade, utilizando cada vez menos recursos
da natureza. As unidades industriais de Pi-
racicaba e de Jacareí (SP), as unidades flo-
restais de São Paulo e o terminal portuário
de Santos detêm a ISO 14001, certificação de
qualidade na gestão do meio ambiente.
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