


É por isso que melhorar a qualidade de vida da po-
pulação de Vila dos Palmares tornou-se uma prioridade da
companhia. Tão importante quanto dotar o vilarejo de infra-
estrutura e saneamento básico é prover fontes de geração de
renda, educação de qualidade, segurança, saúde. Mas isso
requer também a presença do Estado. Os problemas sociais
espalham-se. "Aqui, quando a pessoa não mata, arranca a
mão", diz um funcionário da Agropalma. "O motivo? Mulher,
cachaça ou mato [maconha]." Na semana em que a reporta-
gem de Época NEGÓCIOS esteve na região, cinco meninas,
entre 10 e 13 anos, foram encaminhadas a Belém para fazer
teste de aids. Recorrente em grande parte dos municípios do
Norte do país, a prostituição infantil é um flagelo também
em Vila dos Palmares, que funciona como ponto de descan-
so de viajantes e caminhoneiros que transportam madeira
ilegal. O povoado conta com 85 bares - e só quatro escolas.
"As escolas ficam na frente dos bares", diz João Meirelles,
presidente do Instituto Peabiru, contratado pela Agropal-
ma para desenvolver um projeto social. "Sabemos que as
mães com mais condição financeira mandam as filhas, as-
sim que fazem 12 anos, para a casa de parentes fora da vila. É
uma forma de mantê-las afastadas da prostituição infantil."

A colaboração de parceiros experientes tornou-se
indispensável na resolução de questões delicadas como as
enfrentadas pela Agropalma. Daí a contratação do Peabiru,
uma organização conhecida por batalhas contra as mazelas
sociais na Amazônia. Durante seis meses, um funcionário do
instituto morou próximo à vila para acompanhar de perto a
rotina das pessoas que vivem na área de influência da compa-
nhia. Listadas as prioridades, a entidade começou, em janeiro
passado, a implementar uma série de ações em Palmares, to-
das voltadas para o fortalecimento da consciência de cidada-
nia dos moradores. Esse tipo de trabalho ganha importância
por causa do baixo grau de instrução que prevalece entre os
moradores da vila. São trabalhadores que acordam por volta
das 5 horas da madrugada e seguem até a fazenda da Agro-
palma - distante cinco quilômetros da vila -, onde cumprem
uma jornada de oito horas no corte dos cachos das palmeiras,
que chegam a pesar 25 quilos. É de onde sai a matéria-prima
que vai virar óleo. Diante disso, o primeiro passo do Peabiru
é implementar no povoado os princípios da chamada Agenda
21 - um documento aprovado na Eco92 que funciona como
um facilitador para que os cidadãos fiquem cientes de seus
direitos. O segundo será reivindicar da prefeitura de Tai-
lândia, responsável por Palmares, condições mínimas para
o desenvolvimento local. "O poder público está ausente na
região e parte da culpa é a falta de organização social local",
diz Meirelles. A outra tarefa do grupo é coletar dados da co-
munidade, de acordo com as diretrizes do Global Reporting
Initiative (GRI), organização com sede na Holanda que dá
orientações a empresas para a elaboração de relatórios de
desempenho econômico, ambiental e social. A iniciativa
possibilitará uma visão mais clara da situação atual da vila.

Outra frente do projeto é contribuir para aumen-
tar o grau de satisfação das mulheres dos funcionários da
Agropalma. Entre os mais de 4 mil funcionários, a maio-
ria é do sexo masculino. Como a operação está distante
dos grandes centros, as famílias dos empregados não têm
opções de emprego e lazer. A solução apresentada pelo Pe-
abiru resultou na criação da União Feminina Agropalma
(UFA), que planeja organizar e fortalecer as mulheres, esti-
mulando o espírito empreendedor e cooperativo. A idéia é
oferecer cursos de corte e costura, para que elas confeccio-
nem os uniformes usados na Agropalma e garantam ren-
da própria. "Num segundo momento, podem até se tornar
independentes e conseguir outros clientes", diz Meirelles.

O sucesso dessa iniciativa implica em redução de
custos para a empresa. "Hoje perdemos funcionários porque
suas mulheres querem voltar para a cidade de origem, onde



tinham amigos, iam ao cinema", afirma Túlio Dias, gerente
de Responsabilidade Socioambiental. Na ponta do lápis, o
descontentamento feminino se traduz em prejuízo. Como
a indústria de processamento de óleo tem funções bastante
especializadas, repor um colaborador pode levar dias. Um
exemplo concreto: quando um operador de caldeira pede
demissão, a produtividade é comprometida até que ele seja
substituído. Deixam de ser produzidas 144 toneladas de óleo
em um dia de equipamento parado. Isso representa cerca de
US$ 100 mil a menos no faturamento da empresa, sem con-
tar os custos com empregados que recebem sem trabalhar.

VISÃO NO FUTURO
É claro que a Agropalma não está sozinha na busca pela
sustentabilidade. A mesma preocupação levou 62 compa-
nhias, dos setores de madeira, pecuária e soja, e institutos
a assinarem, em meados de outubro do ano passado, um
compromisso voltado para a adoção de práticas de negócios
sustentáveis na região. O mercado externo também ameaça
o país com boicote comercial, caso os brasileiros não se me-
xam contra a devastação. O primeiro sinal foi a suspensão
das importações de carne bovina, no início de 2008, e a res-
trição à compra de soja produzida em áreas de desmatamento.

Apesar das pressões, transformar a cultura de uma
empresa que não atentava para a sustentabilidade do negócio
é um trabalho árduo. Na Agropalma, o dilema é constante.
Controlada pelo Grupo Alfa, do banqueiro Aloysio de An-



drade Faria, a empresa foi fundada em1982. Naquela época,
o tema nem sequer era ventilado. O governo federal incenti-
vava a instalação de companhias na região Norte do país por
meio de isenção fiscal e, de forma direta, alimentava a derru-
bada da floresta. A própria Agropalma devastou 16 mil hec-
tares de mata nativa - equivalente a 16 mil campos de futebol.

A transformação das companhias fica ainda mais
complicada quando seus proprietários não têm envolvi-
mento pessoal com o negócio. É o caso do banqueiro Faria,
87 anos, que desponta na sétima posição entre os brasilei-
ros na lista de bilionários da revista Forbes, com uma fortu-
na de US$ 3,7 bilhões. Dono de um grupo de 18 empresas,
Faria nunca colocou os pés na Agropalma. "Demoramos
para convencer os controladores da necessidade de mu-
dança dentro do grupo, mas agora a idéia começa a ganhar
corpo", diz Brito, diretor da Agropalma. "A dificuldade
foi demonstrar que ações socioambientais não são gastos.
Elas trazem benefícios e redução de custos no longo prazo."

UM IMBRÓGLIO SOClAL__Com 5 mil habitantes, a Vila dos
Palmares formou-se nos arredores da Agropalma após a sua
chegada à região, há 27 anos. Sem infraestrutura básica, como
água e esgoto, o povoado é hoje um dos maiores problemas da
empresa. Abaixo, o executivo da Agropalma Marcello Brito,
escalado para transformara negócio num projeto responsável



Ciente da necessidade de reinventar seu negócio, a
Agropalma criou, em setembro de 2007, uma gerência de
responsabilidade socioambiental. Está sob o guarda-chuva
dessa área uma iniciativa celebrizada pela Universidade de
Harvard. Batizado de Programa de Agricultura Familiar do
Dendê, é um projeto agroindustrial que emprega 185 famílias
da área de influência da empresa e gera renda média mensal
de R$ 1,7 mil para cada uma (quando no auge da produção).
Os agricultores costumavam sobreviver com cerca de R$ 60
mensais, vendendo farinha e carvão. "Tirar o trabalho com o
dendê é deixar a gente sem ar, sem vida", diz Benedita Almeida
do Nascimento, 44 anos, uma das contempladas pelo projeto.

Quando o programa deslanchou, em 2002, cada
família recebeu dez hectares de terra e um empréstimo do
Banco da Amazônia, além de equipamentos agrícolas e um
salário mínimo mensal por três anos, enquanto as palmas do
dendê cresciam. A Agropalma comprometeu-se a garantir
aos produtores a compra dos frutos colhidos, fornecer mudas
e assistência técnica. "Ao deixar que o agricultor participe da
cadeia produtiva como fornecedor, a empresa conseguiu que
ele se incorporasse à dinâmica da economia local, elevando o
nível de renda e a qualidade de vida", diz Monica Bose, coau-
tora do artigo de Harvard. O sucesso do programa, segundo
ela, vai além do aspecto social. Para cada hectare plantado
com palmas, são preservados quatro de mata. Ocorre que,
com uma nova alternativa de renda, essas famílias deixam
de derrubar árvores, caçar e coletar. Lucro mais do que bem-
vindo numa região como a de Tailândia, hoje a mais ameaça-
da da Amazônia e com cerca de 70% da floresta já devastada.

Conter o desmatamento desenfreado é outra batalha
diária da Agropalma. A empresa é dona de 64 mil hectares
de mata preservada, grande parte das poucas reservas que
restaram em seus arredores. Para protegê-la, conta com 40
fiscais que percorrem a área diariamente, três vezes mais que
o Parque Nacional do Iguaçu, um dos mais bem monitorados
do país. A empresa não pode prender os infratores, apenas
orientá-los. Em janeiro, a Agropalma exportou sua primei-
ra carga de gordura de palma refinada orgânica com o Selo
EcoSocial, do Instituto Biodinâmico (IBD), que atesta o cum-
primento de princípios relacionados ao comércio justo e asse-
gura a melhoria da qualidade de vida na cadeia produtiva. A
tonelada custa de 35% a 40% mais que a do óleo convencional,
sem certificação. O valor adicional é destinado a projetos edu-
cacionais. "Estamos num momento decisivo. Ou a floresta vai
ser queimada, ou manejada de forma inteligente", afirma Car-
los Miller, da Fundação Avina na Amazônia. "O futuro vai
depender da mentalidade da nova geração de empresários,
do governo e, acima de tudo, das exigências do mercado."
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