
Qualidade ambiental é o novo
desafio do setor sucroalcooleiro

O s bons ventos pararam de soprar sobre o setor sucroalcooleiro. A crise internacional

atingiu em cheio as centrais energéticas, comprometendo os resultados da safra ca-

navieira de 2009 e, quem sabe, de 2010. As fugas dos capitais que financiavam a sua

expansão agravaram ainda mais a situação, e a queda na demanda internacional está refle-

tida nos baixos preços do concorrente direto do etanol: o petróleo, cujo valor do barril apre-

sentou, em 2008, uma redução de 147 para 46 dólares, em pouco menos de seis meses.

Esse clima de dificuldades e incertezas, com a cana-de-açúcar "sobrando" no campo,

traz, ainda, outro problema a ser superado: as barreiras comerciais, cada vez mais comple-

xas, estabelecidas pelo protecionismo dos países importadores.

Espera-se, também, que os grandes interesses políticos e corporativos, com sua visão

distorcida e parcial, mobilizem e pressionem a comunidade internacional para desqualificar

as vantagens competitivas do etanol brasileiro, minimizando, principalmente, os benefícios

ambientais decorrentes do seu processo de produção e de seu emprego com fonte limpa e

segura de energia.

Para enfrentar essa batalha, produtores rurais e empresários do setor terão de se

preparar adequadamente, desenvolvendo estratégias eficientes para mostrar ao mundo, de

forma clara e transparente, que a produção de cana-de-açúcar e de etanol no Brasil está

alinhada aos modernos princípios de conservação ambiental e atende integralmente os requi-

sitos legais estabelecidos em nosso país.

A certificação atesta os pré-requisitos de
viabilidade econômica, ambiental e justiça social

Atento a essa tendência, o governo

promete fazer sua parte, validando um selo

ambiental, a ser concedido pelo Instituto

Nacional de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial (Inmetro) para garan-

tir que a produção de etanol não prejudique

o ambiente nem desrespeite as políticas so-

ciais adequadas. Surgem, também, algumas

iniciativas de empresas e de organizações

não-governamentais, que buscam facilitar

a compreensão da sustentabilidade nas di-

versas cadeias produtivas do agronegócio,

auxiliando-as no assunto.

Nesse sentido, a certificação pode

atestar que um produto ou serviço obede-

ce a requisitos pré-definidos de viabilida-

de econômica, conformidade ambiental

e justiça social. O caminho para obtê-la é

demorado e, muitas vezes, conflitante com

os interesses econômicos imediatos, mas é

inevitável.

Se as empresas não se engajarem

por iniciativa própria nesses programas

sócio-ambientais, terão de acatar, em

futuro próximo, ás normas impostas pelo

poder público, ou as exigências do mer-

cado consumidor. Nessas condições, as

medidas necessárias para a sua adequa-

ção costumam ser mais drásticas e dis-

pendiosas, por chegarem nos momentos

em que as organizações encontram-se em

desvantagem competitiva, penalizadas
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pela fiscalização governamental, ou pressionadas por mo-

bilizações de grupos ativistas.

A atuação espontânea das empresas na área sócio-am-

biental é, antes de tudo, uma atitude proativa, de grande rele-

vância. A outra alternativa - menos indicada - é agir defensi-

vamente, pois as leis tendem a se tornar cada mais rigorosas

e a opinião pública cada vez mais exigente.

Para auxiliar as companhias a agirem em conformidade

com as leis ambientais foi criado o selo ISO 14.000, que sig-

nifica International Organization for Standardization (Orga-

nização Internacional para Normalização). Ela tem sede em

Genebra, Suíça, e engloba 119 países-membros. Seu objetivo

é desenvolver e promover normas e padrões mundiais, que

traduzam o consenso de diferentes países com relação a essa

questão para facilitar o comércio internacional.

A obediência às normas estabelecidas auxilia qualquer

organização a tratar o ambiente de forma sistemática, me-

lhorando o desempenho nessa área. Dá uma atenção especial

à comunicação com todos os stakeholders (clientes, funcioná-

rios, acionistas, fornecedores e a sociedade em geral).

A proteção dos empregados também é prioridade, por

meio do cumprimento efetivo da legislação e dos regulamentos

vigentes. A norma prevê o estabelecimento de metas e objetivos,

acompanhados nas auditorias internas e nas avaliações efetua-

das pela alta administração da empresa. No Brasil, o Inmetro é

responsável pela concessão e manutenção do selo ISO.

Observa-se que, no entanto, somente o processo de cer-

tificação, muitas vezes, não representa a garantia efetiva de

que a empresa está realmente conservando o ambiente, pois

para atender esses novos paradigmas, torna-se necessário

mudar hábitos e incorporar sistemas específicos de gestão e

de controle, em substituição aos tradicionais métodos de pro-

dução adotados pelo setor sucroalcooleiro. É um constante

aprendizado, em que as mudanças precisam ser absorvidas ao

longo do tempo.

O comprometimento das empresas canavieiras com

a sustentabilidade deverá aumentar significativamente nos

próximos anos, exigindo a criação de instrumentos adequa-

dos e ações efetivas para lidar com os problemas ambientais,

incluindo o estabelecimento de uma política administrativa

voltada para a certificação.

Dessa forma, torna-se imprescindível incorporar o con-

ceito de eco-eficiência nas unidades sucroalcooleiras, que se

traduz em "produzir mais e melhor, usando menos", divul-

gando informações sobre os produtos a serem comercializa-

dos, sua repercussão na saúde e as condições sócio-ambientais

em que foram fabricados.

Trabalhando com essas premissas de forma mais con-

creta, a atuação nessa área inicia-se com a elaboração de um

diagnóstico realista da qualidade ambiental, com o objetivo
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de identificar os impactos e riscos - existentes e futuros -,

decorrentes do processo produtivo. A partir daí, será possível

estabelecer a metodologia mais adequada para o efetivo con-

trole da situação, tanto na área industrial como na agrícola.

Dessa forma, com base nessas análises efetuadas, é pos-

sível estruturar um programa de desenvolvimento sustentável

diferenciado para cada empreendimento, que contemple:

• a melhoria da qualidade de vida das comunidades

vizinhas e de suas gerações futuras;

• a conservação adequada e responsável dos recursos

naturais na sua área de abrangência;

• a implementação de um sistema de produção limpa,

englobando o controle preventivo da poluição, a redução do

consumo de insumos (água, energia e matérias-primas) e da

geração de resíduos, além de estimular o reuso e a reciclagem

de materiais, dentro e fora do processo de produção;

• a definição, utilização e divulgação de indicadores

de desempenho ambiental para a manutenção de seu aprimo-

ramento contínuo.

Com esse trabalho, acredita-se que aumentarão o com-

prometimento e a motivação de funcionários, colaboradores

e técnicos envolvidos, bem como de eventuais investidores e

parceiros. Serão também reduzidos e eliminados possíveis

conflitos junto a órgãos fiscalizadores e a opinião pública em

geral.

Essa iniciativa das centrais energéticas na área ambien-

tal contribuirá, ainda, para valorizar ainda mais sua imagem

institucional junto aos meios de comunicação, aumentando a

competitividade do negócio, e melhorando a qualidade de vida

da região em que se inserem.

* O engenheiro agrônomo José Flávio Machado Leão, professor doutor
pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP), é
diretor da Sustentec, uma divisão da Propark Paisagismo e Ambiente
Ltda., que há mais de 35 anos se dedica à conservação ambiental e à
valorização da paisagem.
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