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vimenco com os quais trabalham.
Vários exemplos mostram que os
bancos ainda estão dimensionando
sua oferta de crédito de acordo com
os modelos de que "terra desmaiada
é terra produtiva". Não existem ainda modelos financeiros de valoração
da floresta em pé.
Gado e arroz
Apesar da plena consciência sobre a necessidade de se adotar formas
de produção que possam manter a
vitalidade da floresta, como a produção de bens para venda interna e
externa, com conseqüente geração
de emprego para as populações locais, o cenário ainda não é dos melhores. O mundo quer commodities
baratas e, para muita gente, ainda
pouco importa de onde venham e a
que custo sócio-ambiental. Um rápido vôo sobre a Amazônia mostra
a imensidão dos espaços ocupados
pelas plantações de soja, arroz e a
pecuária extensiva.
A criação de bois na Amazônia
é polêmica porque consome grande
quantidade de água, energia e espaço, o que a torna suspeita de ser
a maior responsável por desmatamentos e queimadas. Por outro lado, a carne é um produto com forte
mercado interno consumidor: 83%
da produção abastece supermercados, açougues e restaurantes do Sul,
Sudeste e Nordeste. Outros 5% são
exportados. Oficialmente, são 74
milhões de cabeças de gado na região. ONGs denunciam a existência
de outros 10 milhões de "bois piratas", que agravam os danos e estão à
margem de qualquer fiscalização.
Mas o setor se defende. No
workshop "Susrentabilidade na Pecuária de Corte", realizado em Bra38 RAZÃO CONTÁBIL

sília no mês passado, foi anunciada
uma redução de 30% no gás metano emitido por quilo de carne, nos
últimos 18 anos. A informação é do
professor da Faculdade de Medicina
Veterinária da Universidade de São
Paulo, Paulo Henrique Mazza Rodrigues. Segundo o especialista, um
dos fatores que contribuíram para
essa queda foi a redução da idade
do abate de cinco para três anos. Na
ocasião, foram discutidas ações que
possam levar à diminuição da emissão de gases, corno a recuperação de
áreas degradadas, controle do desmatamento, melhoria da qualidade
das ferragens, manejo adequado das
pastagens e incentivo a programas
de sustentabilidade agropecuária.

No caso do arroz, a disputa pelas
terras localizadas na reserva indígena Raposa Serra do Sol, área de 1,7
milhão de hectares em Roraima,
na fronteira com a Venezuela e a
Guiana, está na última instância da
Justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal (STF) está decidindo se mantém em vigor o decreto
do presidente Lula, que estabelece
a demarcação contínua e proíbe a
presença de não-índios na região,
ou se permite que os produtores
continuem cultivando o arroz em
áreas dentro da reserva. Os rizicultores temem perder o trabalho construído ao longo de anos, enquanto
os trabalhadores locais pensam na
ameaça a seus empregos.

O poder público tem grande
parcela de responsabilidade nesse
problema. Dados compilados pelo
Instituto Peabiru, Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) que atua em projetos de
valorização e integração sócío-econômica da Amazônia à América do
Sul, dispara fortes críticas contra
órgãos como o BNDES e o Banco
da Amazônia, que segundo a entidade, repassaram dinheiro público
na forma de empréstimos para pecuaristas e frigoríficos não adeptos
de práticas responsáveis. Por sua
vez, o agronegócio cobra do governo uma forte ação para organizar o
contexto, proporcionando segurança jurídica para o desenvolvimento

de mercados locais a partir do rearranjo da cadeia produtiva.
Um retrato da destruição está
contido no estudo "Quem se beneficia com a destruição da floresta",
que mostra como o mercado consumidor de São Paulo reflete sobre o
desmatamento. A pesquisa foi realizada a partir do rastreamento de
cadeias produtivas da carne, grãos,
siderúrgicas e construção civil. A
proposta das ONGs Repórter Brasil
e Papel Social, autoras do trabalho,
é que as empresas e consumidores
pressionem seus fornecedores para
checar a procedência dos produtos
que comercializam. A íntegra do
documento pode ser lida no site
www.reporterbrasil.org.br.

Para o agronegócio, o estudo é
válido, mas pode estar incompleto
"porque a Oscíp não tem todas as
informações sobre o setor", segundo
Meire Ferreira, do Instituto Ares.
Ela informou que a entidade dará
início neste mês a um estudo completo, incluindo dados desconhecidos até pelo próprio segmento, já
que muitas vezes estão dispersos ou
ocultos. O levantamento, que deve
ser feito e implementado no prazo
de um ano, terá por objetivo fazer
um profundo mapeamento das diferentes realidades do agribusiness
na Amazônia. "Existe uma heterogeneídade que precisa ser vista, o
que levará a um trabalho de conscientização de todos os envolvidos
do que significa a sustentabilidade
na prática", afirma.
Soluções
Lar de 25 milhões de pessoas
- 12% da população brasileira — e
geradora de 7% do PIB nacional,
a Amazônia precisa de um crescimento econômico que seja rnclusívo e sustentável, o que exige um
grande esforço em torno da regularização fundiária, uma das maiores
causas de conflitos na região e que
têm custado vidas como a do seringueiro Chico Mendes e da freira
americana Dorothy Stang. E também de um zoneamento econômico-ecológico, um mapa que aliaria
informações de quais produtos são
viáveis ou não de acordo com a disponibilidade ambiental, e da geração de oportunidades de trabalho
para os pequenos agricultores, entre
outros aspectos. Apenas uma visão
sistematizada quanto às saídas para
os problemas sócio-ambientais da
região pode acelerar o desenvolviRAZÃO CONTÁBIL 39
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mento que respeite os dogmas da
sustemabílidade.
O mapeamento das áreas degradadas e políticas públicas eficientes
que garantam sua recuperação é considerada pelo presidente do Greenpeace Brasil, Marcelo Furtado, como
fundamental na discussão. Para ele,
é importante que o País proponha
um pacto nacional "no marco do
desmatamento zero, capaz de localizar o ator que desmatou e traze-lo da
ilegalidade para a legalidade".
Tirar o boi da Amazônia, por
exemplo, exige uma contrapartida
para garantir trabalho e renda para a
população local e também a preservação ambiental. Em oposição a esta
atividade, de grande conflito em relação ao futuro da região, ainda em
pequena escala estão sendo desenvolvidos negócios inclusivos. que agre-
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gam índios, quilombolas, caboclos
e estimulam a agricultura familiar;
os biodiversos, que exploram todo o
potencial da biodiversidade; os que
valorizam os recursos naturais disponíveis, baseados na importância da
floresta em pé; e os que se originam
pela necessidade de serviços ambientais. Todos se utilizam de critérios
sustentáveis para sua estruturação.
Custos
De acordo com dados levantados pelo Instituto Peabiru, a "despecuarização" da Amazônia custaria 4,69/o do PIB brasileiro, ou cerca
de RS 110 bilhões, assim divididos:
R$ 40 bilhões para aquisição do rebanho bovino, RS 60 bilhões para
pagar a infra-estrutura básica e outros RS 10 bilhões para que os pecuaristas sejam orientados a encontrar outra ocupação. E quem paga a
conta? O Tesouro Nacional (R$ 60
bilhões); créditos de carbono - serviço ambientai (R$ 20 bilhões); doações internacionais - Fundo Amazônia (R$ 10 bilhões); Imposto de
Renda sobre o pecuarista e plantador de soja (R$ 10 bilhões); doações
- Responsabilidade Social Empresarial (RS 5 bilhões); e outros R$ 5
bilhões de fontes diversas.
Os resultados imediatos, na visão do empreendedor social João
Meirelles., presidente do Peabiru,
são, no campo social, a significativa
redução do regime "escravocrata"
e da grilagem de terras; no campo
ambiental, o fim dos desmatamentos e das queimadas e a minimização da contribuição brasileira para o
efeito-estufa; no campo econômico,
a agricultura passará a dar lucro e a
Amazônia atrairá negócios sustentáveis. Grande parte destas questões

estarão em debate durante o Fórum
Social Mundial, que se realiza agora
em janeiro em Belém (PA).
O diálogo é essencial para encontrar soluções adequadas ao fim da
exploração predatória dos recursos
da Amazônia. Na visão de Caio Magri, do Instituto Ethos, "o diálogo
diverso e coletivo com as lideranças
multissetoriais já gerou diversas iniciativas que impactam positivamente a discussão da produção de soja,
pecuária e do desmatamento zero".
"Temos clareza que podemos fazer
a diferença no processo de conexão
entre o mercado, o consumo e a cadeia produtiva hoje instalada na região", reforçou Magri, se referindo
às propostas do Fórum Amazônia
Sustentável, pacto de empresas e organizações sociais em torno de uma
agenda guiada pela sustentabilídade.
Em seu primeiro ano de existência, o Fórum estabeleceu uma significativa parceria com o Movimento
Nossa São Paulo, que desembocou
na criação de três pactos setoriais
- carne, soja e madeira - para garantir uma relação mais transparente e sustentável entre o Sul/Sudeste
do Brasil e a Amazônia. Os acordos
foram selados durante o seminário
''Conexões Sustentáveis: São Paulo Amazônia", que debateu o papel da
cidade na preservação da Amazônia.
A capital paulista é uma das principais consumidoras dos produtos
originários da região. Durante dois
dias, em outubro, o evento reuniu
empresários e representantes da sociedade civil e do poder público para
alertar sobre a responsabilidade de
cada setor na preservação da floresta
e das comunidades locais.
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