
Responsabilidade
produtiva:
reação

em cadeia
A bandeira da responsabilidade
produtiva é um novo conceito que
traz à tona a questão de como
atender à demanda de consumo
sem deixar de lado questões como
inclusão social, educação, saúde,
preservação ambiental e o uso racional
dos recursos naturais

POR C H R I S T Y E C A N T E R O

fim de semana? Então vamos almoçar
em casa, podemos fazer uma paella,
beber sangria e colocar o papo em dia."
Conversas assim são corriqueiras entre
amigos e familiares. O encontro sempre
gira em torno de um "prato principal".

Mas será que as pessoas já pararam
para pensar o que será do alimento no
planeta daqui a 40 anos? Certamente
não. Segundo projeções do relatório
da Organização das Nações Unidas
(ONU) intitulado "Revisão das pers-

pectivas para a população mundial de
2008", até 2050 o número de habitantes
da Terra aumentará de seis bilhões para
nove bilhões de pessoas. E o Brasil pre-
cisará estar preparado para atender não
só ao mercado interno, como também
para se manter como grande exporta-
dor. Para isso será necessário duplicar
a produção de alimentos no País até a
metade deste século.

Preocupada com esse cenário, a
Associação Brasileira das Indústrias da
Alimentação (ABIA) está empunhan-

do a bandeira da responsabili-
dade produtiva, que traz à tona
a questão de como atender à
demanda de alimentos sem
deixar de lado questões funda-
mentais, como inclusão social,
educação, saúde, preservação
ambiental e o uso racional
dos recursos naturais. A idéia
é que o abastecimento de ali-
mentos seja garantido, no



mínimo, para suprir a população bra-
sileira. "E maximamente para atender
ao resto do mundo, que hoje já depende
do Brasil para muita coisa", afirma o
presidente da ABIA, Edmundo Klotz.
Atualmente saem dos portos brasilei-
ros alimentos para mais de 140 países.
"Isso não é para qualquer um. Nós te-
mos terra, clima, água, temos tudo. A
sociedade tem de entender e discutir
como isso ficará", diz.

Segundo Klotz, a ABIA tem a res-
ponsabilidade de alertar o Brasil sobre

esse assunto e também o papel de de-
terminar os caminhos que o País deve
seguir para se ajustar às necessidades
futuras. E tem de ser logo. "O planeja-
mento tem de ser feito hoje. Quando se
fala de agricultura, do início do proces-
so até obter resultados, pode-se demo-
rar até 20 anos, mas nesse período cres-
ceremos, provavelmente, o tamanho de
uma índia e meia China. Este é o mo-
mento de trazer o tema para discussão
no País e determinar políticas, discuti-
las, ver quais são as necessidades, levan-
tar os problemas, enfrentá-los e assumir
o planejamento para atuar como produ-
tor de alimentos no futuro", alerta.

A ABIA está levando a questão
às partes envolvidas por etapas, co-
meçando com o Fórum RPCA (Res-
ponsabilidade Produtiva na Cadeia
Alimentícia), que levantou o proble-
ma juntamente à indústria. O próxi-
mo passo é discutir o assunto com as
empresas que fazem parte do sistema
agrícola, num fórum que deve acon-
tecer até o fim do ano. Depois, é a vez
de levar o assunto ao varejo e aos dis-
tribuidores. A expectativa é que toda a

cadeia, inclusive empresas de finanças
e energia, esteja envolvida na causa da
responsabilidade produtiva.

Um dos assuntos mais urgentes a
ser discutido é o problema de infraes-
trutura do País. "O governo funciona
como agente regulador, é o investidor
em infraestrutura, e também quem
dará algum tipo de financiamento
com o objetivo de tirar o agricultor da
inadimplência. E não adianta produzir
se não há transporte ou condições para
levar essa mercadoria para algum lugar.
Faltam portos, escoamento. Temos de
começar a pensar no todo, não se pode
aumentar em 50% a produção de ali-
mentos no mundo, que é o mínimo que
será preciso, sem pensar que toda a ca-
deia terá de funcionar", comenta Klotz.

Questões-chave
O que nós vamos comer em 2050?

Esta é a pergunta fundamental que co-
meça ser feita em várias instâncias da
sociedade. E a dúvida não para por aí.
Falta responder também: de onde virá
essa comida? De que forma? Qual a
quantidade de alimento a mais será

De uns tempos para cá, as empresas têm inovado para agregar
sustentabiiidade aos produtos que oferecem ao mercado. Entre as ações
de responsabilidade produtiva da Cargill está o lançamento no Brasil do
bioplástíco Ingeo, que substitui o plástico feito à base de petróleo por um
material de origem vegetal, feito a partir de plantas. O biopolímero Ingeo
é derivado do açúcar, matéria-prima renovável, e oferece um material mais
responsável, substituindo diversas aplicações do plástico convencional. A
produção do Ingeo reduz tanto a emissão de C02 na atmosfera, quanto o
consumo de petróleo. Comparado com a produção de PET, por exemplo,
gera 60% menos gases causadores do efeito estufa e exige 50% menos
combustível fóssil. "Enquanto os plásticos convencionais existentes no
mercado precisam de anos para se deteriorar na natureza, o Ingeo por
ser biodegradável pode levar apenas de três a quatro meses - desde que
esteja em condições de compostagem industrial: umidade de 80% com
temperatura constante maior que 60°C", explica Marcelo de Andrade,
diretor da unidade de negócio amidos e adoçantes da Cargill no Brasil.

Entre as aplicações estão produtos plásticos - como talheres,
embalagens para cosméticos, alimentos, bebidas, copos -, além de
utílízação,em travesseiros, roupas, escovas de dente e fraldas descartáveis.
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necessária para atender toda a popula-
ção? Como será produzido? "O Brasil
certamente terá um papel importante,
pelo menos tem todas as condições pra
isso. Só dependerá do que faremos de
agora em diante", ressalta o presidente
da ABIA.''É um problema de seguran-
ça, de vida, não há nada que possa subs-
tituir o alimento. A formação da socie-
dade é baseada em boa alimentação."

E para isso o desafio é fazer a res-
ponsabilidade produtiva dar certo no
Brasil. Primeiramente é preciso fazer
com que o brasileiro, seja ele empresá-
rio ou consumidor, entenda esse movi-
mento para evitar que aconteça o mes-
mo que aconteceu com o movimento de
responsabilidade social, que começou
há cerca de dez anos e ainda hoje não foi

totalmente captado pela população. "Se
um empresário tem de me perguntar o
que estamos querendo com isso porque
ele não entendeu, ele não vai entender
mais", diz Klotz.

Essa questão da necessidade de
aumentar a produção dos alimentos
ganhou força também com o livro "O
Fim dos Alimentos" de Paul Roberts.
Na obra, ele afirma que "nos locais
em que a fome foi erradicada, a po-
pulação luta contra a obesidade e as
doenças cardíacas".

É o problema de distribuição.
"Hoje há excesso de alimentos, mas que
não chegam aonde deveriam. Há um
bilhão de obesos porque se tem comida
em excesso, mas também há um bilhão
de pessoas morrendo de fome."

O presidente da Pepsico-Alimentos do Brasil Otto Von Sothen diz
que sustentabíiidade significa conseguir perpetuar o negócio e atender
à expectativa dos
consumidores e
superá-la, "E isso
passa por todos os
componentes, não só
no processo produtivo,
mas também o
da reciclagem de
embalagens". No
caso das embalagens
de salgadínhos,
a empresa tinha
dificuldade de reciclar.
Diferentemente das
latas, que gera renda
aos catadores, no caso
dos salgadínhos era preciso uma quantidade muito grande da embalagem
para ter algum - e mesmo assim baixo - valor econômico. A solução
encontrada veio por meio de uma parceria entre a Pepsíco, a TerraCycIe, a
Solidaríum e o Wal-Mart, que permite que as embalagens de salgadínhos
se transformem em tecido contínuo. Uma vez tecido, a Solidarium passa o
material para costureiras de comunidades de baixa renda do Paraná, que o
transforma em produtos como mochilas, bolsas e carteiras, "É um projeto
muito bem-sucedido e queremos expandir para mais clientes e mais redes
de costureiras. A idéia é fazer parcerias e cuidar do pós-consumo, tema
que antes não tinha muita solução", diz Von Sothen.

Como iremos alimentara população
de dez bilhões nos meados do século de
forma igualitária? Para Klotz, a única
maneira é investindo na responsabi-
lidade produtiva. "Todo mundo está
preocupado, mas aqui ainda não se
ouve falar disso. Estamos numa ilha de
maravilhas até o dia em que chegar o
terremoto", diz, preocupado.

Saúde e sustentabílidade
à mesa

Diante de um cenário preocupan-
te como o crescimento populacional,
que implicará aumento significativo da
produção de alimentos, as empresas do
setor alimentício estão atentas em ofere-
cer produtos saudáveis ao consumidor e
também em atuar de maneira sustentá-
vel. E isso não vem de hoje.

Na Pepsíco, há dez anos foi lançado
um programa com o objetivo de reduzir
custos e otimizar o uso de água e ener-
gia na origem, durante o processo e no
descarte, o que possibilitou à empresa
produzir de forma eficiente ao longo
dos anos. "Nos últimos quatro anos
conseguimos redução de 40% de água
por litro produzido. Temos conseguido
trabalhar recursos naturais, que são fi-
nitos, de maneira bastante contunden-
te", comenta o presidente da Pepsico-
Alimentos do Brasil, Otto Von Sothen.
Entre outras iniciativas, a fabricante de
alimentos e bebidas também utiliza ilu-
minação natural nas plantas e recupera
a água da extração do amido da bata-
ta. "Hoje a preocupação está dividida
igualmente entre redução de custos e
conservação", diz.

Von Sothen afirma que a respon-
sabilidade produtiva tem de envolver
toda a cadeia, todos os fornecedores. A
Pepsico tem um programa de certifi-
cação de produtores, que começou em
1996, e tem uma equipe que os acom-
panha de perto. "Temos áreas de plan-
tio de cem mil hectares onde se produz,
por exemplo, batata e milho que usa-
mos na fabricação. Nossos agrônomos
acompanham todo o processo, desde a



semente, que no caso da batata foi de-
senvolvida por nós, até a forma como
são gerenciados os resíduos, asseguran-
do a rastreabilidade da matéria-prima",
explica o executivo.

Para oferecer um alimento mais
saudável ao consumidor, principal-
mente no caso dos salgadinhos, pro-
duto que gera muito debate, a empresa
aprimora o portfólio constantemente, e
trabalha em duas vertentes. Uma delas,
explica Von Sothen, é o que chamam de
blindagem dos produtos em que, por
meio da utilização de óleos mais sau-
dáveis, como o de girassol, que reduz
as gorduras saturadas em até 70%. Para
garantir o abastecimento de girassóis,
que não é tão predominante no País, a
Pepsico está plantando algumas áreas
com essa planta.

A empresa se preocupa ainda em
reduzir o sódio dos alimentos. Outra
vertente na qual a companhia trabalha
é reforçar os pontos positivos, como o
lançamento há pouco menos de dois
anos da batata "Sensações ao Forno",
que tem menos calorias, reforçando o
binômio sabor e saúde. Além disso, a
empresa não usa conservantes. "Mui-
tos produtos são feitos à base de milho
ou batata, óleo, sal e aroma, não têm
conservantes. São feitos de elementos
naturais. Essa onda de naturalidade
que tem agora nós já a fazemos há mui-
to tempo."

De olho na saúde do consumidor,
no ano passado a Pepsico assinou um
documento, juntamente com ou-
tras empresas de alimentos, em que
se compromete a ter uma série de

No 1° Fórum RPCA-
Responsabilidade Produtiva
na Cadeia Alimentícia, José
Grazíano da Silva, representante
da Organização das Nações
Unidas para Agricultura e
Alimentação para a América
Latina e Caribe e ex-ministro
de Segurança Alimentar e
Combate à Fome, comentou que
a quantidade de famintos no
mundo é maior que em qualquer
outro momento da existência
da humanidade. "Um dos
maiores impactos da crise atual
está no aumento do número
de desnutridos e subnutridos,
e um dos obstáculos para
ajustar esse problema crucial é
conseguir realizar a reposição
dos estoques," Com o objetivo
de encontrar soluções para
erradicar a fome até 2025, a
entidade convocou reunião de
cúpula mundial para novembro,
em Roma, na Itália. Além da
questão dos estoques, Graziano
afirmou que todo esforço deve
ser feito para equilibrar os
preços dos alimentos que estão
25% maiores do que em 2005,
"A questão da fome é o ponto
mais sensível dos Objetivos do
Milênio", alertou. Até o advento
da crise mundial em 2008,
somente a América Latina e o
Caribe reduziram o número
de pessoas famintas, de
52 milhões para 45 milhões.
"Porém o problema da
insegurança alimentar deverá
agravar-se devido à conjuntura
econômica adversa, com imenso
risco de retrocesso."



atitudes, como não fazer publicidade
para crianças menores de 12 anos e que
será implementado no Brasil neste ano,
e a não fazer publicidade em escolas.
"Queremos ser o mais responsável pos-
sível para evitar apologia da ingestão de
calorias em excesso".

O diretor corporativo da Bun-
ge Adalgiso Telles acredita que será
possível oferecer alimento saudável e
seguro a toda a população com investi-
mentos constantes no aumento de pro-
dutividade no campo (mais produção
na mesma área) e por meio de inovação
nos processos. "Atualmente já temos
métricas e metas que permitem balizar
nosso desenvolvimento e temos tam-

bém uma plataforma de sustentabili-
dade estabelecida de forma a estarmos
orientados para o desenvolvimento
sustentável. Nosso foco é agricultura
sustentável, o clima, as dietas saudá-
veis e a disposição de resíduos. Assim,
conseguimos evoluir de forma respon-
sável e garantir o alinhamento com
nossa visão: melhorar a vida, aprimo-
rando a cadeia global de alimentos e o
agronegócio", ressalta.

O executivo afirma que a empresa
trabalha — assim como a Pepsico — de
forma muito próxima ao agricultor,
estabelecendo quatro etapas (sensibi-
lização, capacitação, premiação e co-
brança) .Essa forma permite e assegu -

ra que a sustentabilidade na produção
agrícola e garante que toda a matéria-
prima dos alimentos tenha origem
idônea. "Na produção utilizamos ma-
triz energética de origem renovável e
alcançamos excelência mundial em
índices de produtividade. Trabalha-
mos fortemente o conceito de dietas
saudáveis, levando informação rele-
vante aos consumidores, bem como
desenvolvendo e disponibilizando li-
nhas especiais de produtos com foco
em saúde. Acabamos de lançar um
produto com embalagem totalmente
biodegradável e de fonte renovável,
associando aos nossos produtos o
tema de responsabilidade ambiental.
Também para resíduos pós-consumo
temos projetos de reciclagem e rea-
proveitamento", diz.

Segundo o presidente da Nestlé
Brasil, Ivan Zurita, é obrigação das em-
presas buscar a qualidade nutricional
dos alimentos que oferecem e também
informar ao consumidor nos rótulos
dos produtos os valores nutricionais de
cada componente. O executivo tam-
bém comenta a importância de se fazer
estudos para determinar, por exemplo,
como é possível melhorar a equação
alimento versus saúde de determina-
das comunidades afastadas dos gran-
des centros. "Com o fortalecimento da
democracia e a atuação integrada do
governo, da iniciativa privada e de or-
ganizações do Terceiro Setor, é possível
contribuir muito no sentido de agregar
mais qualidade de vida e melhorar o ní-
vel de saúde das pessoas", diz.

Atenta ao meio ambiente, a Nes-
tlé, entre 1998 e 2008, mesmo com
o aumento significativo da produção
em suas 27 fábricas, reduziu em 81%
a água residual descartada; em 79% o
gás poluente SOx (óxidos de enxofre);
em 75% o consumo de água; em 69% a
emissão de gases refrigerantes (nocivos
para a camada de ozônio); em 58% as
emissões de CO2; em 40% a geração de
resíduos sólidos e em 21% o consumo
de energia. [CM]
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