
AÇÕES QUE ABASTECEM
O PRESENTE E O FUTURO

Filosofia de trabalho da ALE é sinônimo de sustentabilidade, com
respeito à natureza e apoio social caminhando juntos

A titudes comprometidas com a
sociedade transformam o
mundo, inclusive as empresas.

E para melhor! É com essa filosofia que
a ALE, quarta maior distribuidora de
combustíveis do Brasil em número de
postos, investe na gestão ambiental
sustentável e estende a responsabili-
dade social às comunidades dos 22 es-
tados em que atua. Desde sua criação, a
ALE faz um levantamento de todos os
aspectos e impactos ambientais de
suas operações. Para que seus mais de
1.700 postos de serviço estejam sempre
em total conformidade com a legisla-
ção ambiental e as normas vigentes,
desenvolve procedimentos e instruções

de trabalho com foco na redução dos im-
pactos e na melhoria contínua dos pro-
cessos. Um jeito diferente e responsável
de empreender, equilibrando competiti-
vidade, proteção das nossas riquezas na-
turais e desenvolvimento social.

Na ALE, os cuidados com meio am-
biente começam antes mesmo de o
posto se vincular à bandeira. "Todo e
qualquer posto, antes de ser integrado
à nossa rede, passa por uma rigorosa
investigação ambiental. Havendo al-
gum indício ou constatação de conta-
minação, realizamos estudos de análi-
ses de riscos para implantação de um
sistema de remediação ambiental. A
remediação de solos e água subterrâ-

nea pode ser feita por meio de várias
técnicas: injeção de ar, construção de
barreiras hidráulicas, tratamento quí-
mico ou ainda bombeamento de águas
subterrâneas para separação de água e
óleo, sistema mais usado no nosso seg-
mento", explica o gerente de Engenha-
ria e Meio Ambiente, Tadeu Borges.

A empresa, que recebeu o "Prêmio
Mineiro de Gestão Ambiental 2008",
promovido pela Federação das Indús-
trias de Minas Gerais (Fiemg), também
está atenta ao treinamento e aperfei-
çoamento de seus colaboradores, inclu-
sive do pessoal envolvido na operação
dos postos. "Temos um setor específico
para o treinamento de nossos profis-



sionais: a Academia Corporativa, que
assegura capacitação em vários módu-
los, inclusive em segurança e meio am-
biente", pontua Borges. Além disso, há
uma equipe de técnicos e analistas de
meio ambiente sempre à disposição de
clientes, fornecedores e parceiros.

O cumprimento das normas ambi-
entais pelos postos é acompanhado de
perto. Assim, além de cumprir a legis-
lação ambiental, ou seja, todos têm de
ser licenciados pelos órgãos ambien-
tais - a ALE faz uma verificação periódi-
ca do funcionamento de cada unidade.
Certificada ISO 9.000, ISO-14.000 e
OSHAS-18.ooo, a companhia mantém
um banco de dados com as principais
características técnicas e de controle
ambiental, tais como: idade de tan-
ques, testes de estanqueidade (integri-
dade) dos reservatórios, tipos de tubu-
lações, bombas, sistema de recolhi-
mento de resíduos oleosos, canaletas e
caixa separadora de água e óleo. Todos
os meses, os postos da rede também
são visitados por gerentes comerciais,
instrutores de qualidade e engenhei-
ros de campo.

Monitoramento - O investimento
em novas tecnologias e em obras de in-
fraestrutura destinadas a evitar vaza-
mentos e contaminações é outro com-
promisso da ALE. "Atualmente, temos
muitos tanques subterrâneos que são
'jaquetados', ou seja, têm parede dupla:
uma interna, de aço carbono, específica
para armazenamento; e outra externa,
chamada jaqueta, fabricada em resina
de fibra de vidro, que além da função
de impermeabilidade, assegura a con-
tenção secundária no caso de vaza-
mentos", detalha Borges. Esses reserva-
tórios jaquetados também permitem o
monitoramento eletrônico do espaço
entre suas paredes. Se houver qualquer
vazamento ou anomalia, o sistema
imediatamente detecta.

A Cartilha de Orientação para Licen-
ciamento Ambiental é uma das ferra-
mentas da gestão sustentável pratica-
da pela ALE. Destinada aos postos re-

Borboleta Azul

Lançado pela ALE em sete estados
brasileiros, o livro infantil "A Borboleta
Azul" integra as ações do projeto que
rendeu à companhia o "Prêmio Mineiro
de Gestão Ambiental 2008". A obra já foi
apresentada em escolas de Minas, por
uma equipe que também fez palestras
sobre preservação do meio ambiente
para estudantes. Agora, o trabalho está
sendo estendido a Natal (RN), Candeias
(BA), São Luiz (MA), Goiânia (GO), Belém
(PA) e Paulínia (SP). Escrito por José Mau-
rício Séllos, o livro conta a história de
uma borboleta que sai de um ambiente
no passado - cheio de árvores, flores e
animais -, viaja no tempo e, ao chegar
ao futuro, se depara com um mundo
completamente poluído. Com perspicá-
cia, passa a fazer de tudo para reverter a
situação negativa em que a natureza se
encontra: ajuda a salvar animais, com-
bater incêndios e limpar rios e lagos. "O
objetivo é incentivar as crianças, desde
cedo, a respeitar o patrimônio natural. O
setor de combustíveis trabalha com um
fator de risco de acidentes elevado, o
que pode causar impactos à natureza.
Por isso, a ALE se preocupa tanto com a
garantia da segurança das operações e
com o investimento em ações de con-
sciência ambiental", afirma o presidente
da ALE, Marcelo Alecrim. Até julho, mil
exemplares do livro serão doados a oito
bibliotecas de escolas vizinhas aos postos
e bases de distribuição da rede no Brasil.

vendedores, a publicação indica as
principais diretrizes para o processo
de obtenção de licença junto aos ór-
gãos de controle. "Todo esse rigor em
avaliação ambiental é, sem dúvida,
um diferencial da ALE. Pouquíssimas
companhias de petróleo agem assim",
destaca o gerente.

Biodiesel pioneiro - A ALE é pio-
neira na comercialização do diesel com
2% de biodiesel - requisito que hoje já
se tornou obrigatório e teve seu per-

centual elevado para 3%. E, a partir de
1°. de julho, será elevado para 4%. Em
março de 2005, um posto ALE, em Belo
Horizonte, foi o primeiro a comer-
cializar o produto no Brasil. Outro pro-
cedimento que ajuda a reduzir o im-
pacto ambiental das atividades da em-
presa é a reciclagem das embalagens
de lubrificantes. Os recipientes vazios
são recolhidos nos postos e transfor-
mados em madeira biossintética, na
fábrica da empresa Ecoblock, em BH.

Para o presidente do Conselho de Ad-
ministração da ALE, Sérgio Cavalieri,
sustentabilidade é a palavra-chave
quando o assunto é o futuro dos negó-
cios. "As experiências que tenho vivido
nos últimos anos reforçam que é preci-
so humanizar as empresas, trabalhan-
do com ética e preservando a vida. Para
uma empresa ter sucesso, é preciso
conseguir uma licença social', concedi-
da pelos grupos com os quais ela se re-
laciona: ambientalistas, acionistas, co-
munidade, governo, colaboradores,
clientes, fornecedores e concorrentes".
Só assim, alerta, será possível aliviar o
rastro que o homem deixa no mundo.
"Essa pegada está crescendo a cada dia,
conforme o consumo de cada um. Pre-
cisamos aliviar o pé para que o mundo
seja sustentável", conclui. •
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