


Um novo perfil de empresas e cidadãos
começa a se destacar quando o assunto é sus-
tentabilidade. Eles se diferenciam por praticar
o mais importante de todos os erres relaciona-
dos à utilização de recursos naturais - o verbo
repensar. São fabricantes e consumidores que
vão além das atitudes de reduzir, reaproveitar
e reciclar, questionando os modelos atuais de
produção, comércio e consumo. Será que dá
para fazer diferente? Esta é a grande questão
que move indústrias, comércios e consumi-
dores preocupados em reduzir o impacto de
suas ações no meio ambiente e - por que não
- ampliar a vantagem competitiva.

"Chegamos numa encruzilhada. A popu-
lação mundial deve crescer de 6 bilhões para
9 bilhões até 2050 e temos que receber esses

novos moradores com qualidade. O que se
espera de uma empresa referência em sus-
tentabilidade é que produza da melhor forma
possível sem comprometer as gerações futu-
ras. Ou seja, que ela faça mais com menos -
menos água, menos energia, menos resíduos,
menos C02", afirma o empresário João Pau-
lo Altenfelder, diretor da SEI Consultoria em
Sustentabilidade, Estratégia e Inovação.

Freqüentemente as empresas que se ques-
tionam sobre novas formas de fazer têm rece-
bido respostas positivas e resultados melhores
ainda. Há quatro anos, o empresário paulista
Jorge Yammíne decidiu revolucionar a cadeia
produtiva da YD Confecções, negócio herdado
da família. Depois de quatro décadas fabrican-
do têxteis de forma convencional, a empresa
começou a investir na produção de roupas
com matéria-prima 100% orgânica. Segundo
Yammine, todo o processo é livre de produtos
químicos e certificado pelo Instituto Biodinâ-
mico (IBD). Do plantio do algodão, compra-
do de pequenos agricultores, ao tingimento e
lavagem dos tecidos, considerados processos
críticos do ponto de vista ambiental.

Seguindo os preceitos do triple bottom
line, além dos benefícios sociais e ambien-
tais, a produção orgânica da YD trouxe óti-
mas oportunidades para a empresa. No ano
passado, Yammine resolveu montar uma loja
para vender parte da produção. Localizada na
capital paulista, a Eden tem um mix com mais
de 180 itens, um volume considerável dentro
do segmento que atua. O empresário também
planeja abrir uma unidade de produção sus-
tentável dedicada a roupas infantis.

O caso da YD mostra que a atitude de
repensar o modelo de produção está direta-
mente ligada à inovação. Yammine conta que
foi preciso se dedicar bastante às pesqui-
sas para desenvolver linhas de cores feitas
com pigmentos e corantes naturais. Muitas
empresas gastam milhões em recursos fi-
nanceiros para desenvolver matérias-primas
sustentáveis. A petroquímica Braskem, por
exemplo, investiu cerca de US$ 5 milhões
para chegar ao que chama de plástico ver-
de, um polietileno feito a partir do etanol
da cana-de-açúcar. O produto foi certificado
pelo laboratório Beta Analytic como uma
"matéria-prima 100% renovável".

Á empresa promete para o final de 2010 a
inauguração de uma fábrica específica para o
novo plástico. Localizada na região metropoli-
tana de Porto Alegre, a planta terá capacidade

para produção anual de 200 mil toneladas. É
um volume pequeno se considerarmos que
a empresa produz atualmente 11 milhões de
toneladas de resinas termoplásticas e outros
produtos petroquímicos ao ano. Mas muitos
clientes têm demonstrado interesse no plás-
tico verde da Braskem, incluindo diferentes
segmentos como beleza, higiene, alimentos,
automotivo e embalagens. Entre os contratos
já fechados estão Brinquedos Estrela, Toyota,
Shiseido e Cromex.

O interesse do mercado por produtos
ecológicos é um estímulo crescente para que
as empresas invistam em modelos de pro-
dução mais sustentáveis. A Lepri Cerâmicas
começou a produzir, em 2005, uma linha de
revestimentos ecológicos a partir do reapro-
veitamento do vidro de lâmpadas fluorescen-
tes. Inicialmente, os resíduos foram usados
somente no esmalte do produto. Dois anos
depois, a Lepri passou a usar os mesmos re-
síduos também na massa da cerâmica. 'Assim,
alcançamos mais um benefício: a redução da
emissão de poluentes devido à diminuição da
temperatura de queima dos produtos", afirma
José Lepri, presidente da empresa.

Em 2008, a empresa juntou as duas tecno-
logias numa linha de ecopastilhas. No mesmo
ano, também lançou o esmalte biológico, feito
a partir de cinzas provenientes da queima da
lenha de olarias e cerâmicas. Desde agosto
passado, linhas tradicionais da marca passa-
ram a utilizar resíduos de lâmpadas fluores-
centes. Segundo o presidente da empresa, a
Lepri tem sido procurada por construtoras e
arquitetos para participar de projetos susten-
táveis. A atitude que começou há menos de
cinco anos ampliou os negócios ao mesmo
tempo em que reduziu o impacto da empresa
no meio ambiente. "É uma fórmula perfeita",
destaca José Lepri. A meta é alcançar uma pro-
dução de até 95% até dezembro.

Segundo o empresário, o custo de pro-
dução das linhas ecológicas não é necessaria-
mente mais alto em comparação com o das
convencionais. "Em algumas linhas temos até
economia. Em outras, as elevações de custos
são minimizadas pela redução no consumo de
gás na queima do material." Com relação aos
preços, em geral o valor é o mesmo, o que
contribui para estimular o consumidor a optar
por linhas com características sustentáveis. No
ano passado, a rede McDonald's utilizou cerâ-
micas ecológicas da Lepri para decorar o salão
externo do seu primeiro restaurante "verde"
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no Brasil, em Bertioga, no litoral de São Paulo.
Informações divulgadas pelo Conselho Brasileiro

de Construção Sustentável (CBCS) dão conta de que
toda a cadeia produtiva do setor da construção civil
responde por cerca de 30% das emissões de gases de
efeito estufa no mundo. "Sabemos que temos uma
responsabilidade muito grande com relação às mu-
danças climáticas", destaca Lílian Sarrouf, diretora do
CBCS. Por isso, tecnologias sustentáveis são sempre
bem-vindas, mas precisam desempenhar bem seu
papel. "Temos que cuidar com materiais green wash
(maquiagem verde), que acabam trazendo mais des-
perdício por serem menos duráveis. Soluções sim-
ples como iluminação natural podem ter um efeito
tão importante quanto tecnologias verdes."

Estímulo necessário

õ desperdício, aliás, é um dos maiores problemas
ambientais gerados pela construção civil. Estima-se
que entre 50% e 70% dos resíduos depositados de
maneira irregular são provenientes do segmento.
São materiais que poderiam ser reutilizados ou re-
ciclados, dispensando a extração de novos recursos
naturais. Em entulhos são encontrados 37,4% de
argamassa, 21,1% de concreto, 20,8% de cerâmica,
17,7% de pedras, 2,5% de cerâmica polida e 0,5% de
outros materiais. 'A indústria da reciclagem só vai
acontecer quando o governo estimular o consumo
de materiais reciclados. O nosso maior concorrente
é a matéria-prima virgem", afirma Adriano Assi, dire-
tor da Exposucata, principal evento de reciclagem
industrial da América Latina, realizado desde 2006.

Para o empresário, o problema é que o seg-
mento de reciclagem ainda é visto pelo setor pú-
blico como mera estratégia de inclusão social. "O
governo prioriza as cooperativas de catadores em
detrimento das empresas que têm mão-de-obra
formal e poderiam melhorar a condição do ca-
tador. Puxar carroça não é inclusão social", cri-
tica Assi. A crise econômica foi responsável pela
demissão de 30% a 40% dos funcionários da in-
dústria de reciclagem no Brasil entre outubro de
2008 e março de 2009. Para Assi, o superestoque
de matéria-prima virgem derrubou a demanda
por sucata e mostrou que muitas empresas "não
pensam verde,quando estão no vermelho".

O consultor Marco Fujihara, diretor da Key As-
sociados, acredita que falta a muitas empresas pen-
sar de forma global. Para ele, o monitoramento das
emissões de carbono deveria estar na pauta do dia
de todos os executivos, desde os que comandam
grandes empresas até pequenos negócios. Afinal,
as mudanças climáticas provocadas pelo efeito
estufa estão no centro das discussões mundiais.



Entre 7 e 18 de dezembro será realizado em
Copenhague, na Dinamarca, a 15a reunião
da cúpula da Organização das Nações Unidas
(ONU) sobre Mudanças Climáticas. Antes
disso, o assunto será discutido em reuniões
preparatórias nas cidades de Bangcoc, na
Tailândia, e Barcelona, na Espanha.

Essas discussões com grande repercussão
na mídia acabam despertando nas pessoas
uma preocupação maior com o impacto ge-
rado pela produção das mercadorias que elas
consomem. "Embora, sem dúvida, o preço
seja um fator de escolha, nossas pesquisas in-
dicam que, entre os consumidores brasileiros,
oito em cada dez pagariam um sobrepreço
de 25% a 35% por produtos ambientalmente
certificados", afirma Heloísa Torres de Mello,
gerente de operações do Instituto Akatu, en-
tidade que promove o consumo consciente.
Outra pesquisa feita pelo Akatu mostra que
mais de 40% dos consumidores usam seu
poder de compra e de comunicação para pre-
miar empresas com práticas de responsabili-
dade social e ambiental.

Atento a esse novo consumidor, grandes
redes de supermercado investem em ações
de sustentabilidade. Em 2001, o Grupo Pão
de Açúcar implantou estações de reciclagem
nas áreas externas de suas lojas para estimular
a prática entre seus clientes. Segundo Paulo
Pompílio, diretor de relações corporativas e
sustentabilidade do grupo, 20% do material
reciclado em São Paulo vem dessas estações.
No ano passado, o Pão de Açúcar causou polê-
mica ao instalar "caixas verdes" para os consu-
midores descartarem embalagens antes mes-
mo de levar o produto para suas residências
como, por exemplo, a caixa de papel que traz
o tubo de creme dental.

As empresas de embalagem não gostaram
da iniciativa, argumentando que há informa-
ções importantes nos pacotes dos produtos.
Mas os clientes aprovaram e hoje as 120 lojas
da bandeira Pão de Açúcar já têm caixas ver-
des. A meta é expandir para todas as unidades
do grupo. A rede também conseguiu uma re-
dução no consumo de 30% das sacolas plásti-
cas, resultado do melhor aproveitamento dos
sacos, aliado ao uso crescente pelos clientes
de caixas de papelão, sacolas de papel e saco-
las retornáveis. Para Paulo Pompílio, a vanta-
gem competitiva dessas ações é o encontro de
valores do Pão de Açúcar com seus consumi-
dores. Uma sintonia de atitudes de quem sabe
que dá para fazer diferente. (Cléia Schmitz)

Desafio aos fornecedores
Wal-Mart compromete-se a reduzir o tamanho e a quantidade de
embalagens, que correspondem a 30% dos resíduos domésticos

Toda vez que um consumidor vai ao merca-
do, além de produtos ele compra embalagens.
São recipientes plásticos e papéis que prote-
gem os alimentos e outros itens e que, após um
período curto de utilização, vão parar no lixo.
O Ministério do Meio Ambiente calcula que
todos os dias 25 mil toneladas destes materiais
chegam aos aterros sanitários e lixões do País
- 30% dos resíduos domésticos são compostos
por embalagens. Um problema que afeta a vida
de todos e faz com que a cadeia de suprimentos
repense sua forma de produzir. Para mobilizar
a indústria a reduzir o tamanho e o volume das
embalagens, os supermercados lançaram um
desafio para seus fornecedores.

A rede varejista Wal-Mart assinou o pacto
pela sustentabilidade, em junho de 2009, e se
comprometeu a reduzir o uso de sacolas plásti-
cas em 50%, a oferecer produtos cada vez mais
concentrados até 2012 e a reduzir o tamanho
das embalagens dos produtos vendidos em
5% até 2013. Para incentivar a mudança, a rede
traz para o País o sistema de indicadores de
embalagens Packaging Scorecard desenvolvi-
do pela matriz nos Estados Unidos. O sistema
permite que os fornecedores avaliem o peso
e o material, qual sua melhor utilização e onde
podem ser feitas modificações para alcançar
o objetivo de reduzir em 5% o tamanho da
embalagem. O programa será disponibilizado
gratuitamente aos fornecedores de produtos
da rede até o final de 2009. 'A indústria trabalha
muito forte a questão da embalagem por causa

do custo, mas a gente quer que eles trabalhem
a questão da sustentabilidade nas embalagens",
explica Christiane Urioeste, gerente de susten-
tabilidade do Wal-Mart.

Com embalagem menor, a tendência é que
a indústria forneça produtos cada vez mais
concentrados e que utilizem menos água no
processo de fabricação. No caso de detergentes
para lavanderia e cozinha a rede impõe ainda a
meta de que se reduza em 70% a quantidade
de fosfato utilizada nos produtos. Uma mu-
dança que pode melhorar a performance dos
produtos e contribuir para a sustentabilidade.
"Isso traz um benefício para a cadeia toda, tem
menos caminhão rodando, o cliente tem um
produto que atende as suas características de
qualidade e ao mesmo tempo a gente tem me-
nos resíduo na ponta de todo o processo."

A rede varejista também está preocupada
com a origem dos produtos que vende. O Wal-
Mart elaborou uma agenda nacional e se com-



promete a não participar do financiamento,
uso, distribuição, comercialização e consumo
de produtos pecuários que tenham qualquer
envolvimento com o desmatamento ilegal e
com o trabalho análogo ao escravo.

O compromisso do Wal-Mart foi apresen-
tado aos fornecedores na assinatura do pacto
pela sustentabilidade. Empresas como Johnson
& Johnson, Estrela, Bunge Alimentos e Coca-
Cola Brasil já se comprometeram a cumprir as
metas. A rede varejista vai monitorar a evolução
de todos os fornecedores no cumprimento das
metas e espera que eles se adaptem ao novo
sistema. A rede ainda não estabeleceu quais se-
rão as sanções aplicadas caso o compromisso
não seja cumprido. "Os fornecedores reagiram
muito bem à nossa proposta. Para nós, isso é
um conforto porque a gente já vem trabalhan-
do com fornecedores a questão da sustentabi-
lidade há algum tempo e o nosso sentimento é
que eles estão se engajando."

O pacto pela sustentabilidade prevê ainda
que até 2012 a rede ofereça pelo menos um
item orgânico por categoria de alimentos nas
gôndolas. Uma medida que muda a roüna de
300 supermercados das marcas Wal-Mart, Hiper
Bompreço, Bompreço, Nacional, Bíg e Merca-
dorama. Para que a rede tenha esse diferencial
para entregar aos seus clientes, o Wal-Mart quer
mobilizar os fornecedores e os consumidores.
A idéia é educar o cliente da rede para que ele
seja um gerador de demanda e seja o puxador
de toda essa cadeia. 'A gente gostaria que o
nosso consumidor não tivesse que escolher en-
tre um produto sustentável e outro não-susten-
tável na gôndola do Wal-Mart. A gente gostaria
que ele fizesse o critério de escolha entre um
produto com mais diferenciais ou outro com
menos, mas que todos tivessem como diferen-
cial a sustentabilidade."

A mudança de posicionamento da rede co-
meçou pela marca própria. O Wal-Mart lançou a
linha de produtos "Sentir Bem" composta por ge-
leias, lasanhas, pizzas, torradas, cereais, pipoca e
achocolatado. Todos os itens são compostos por
alimentos orgânicos cultivados sem agrotóxicos
e pesticidas. As embalagens são produzidas com
papelão e têm o selo FSC (Forest Stewardship
Council), que certifica que o material utilizado
provém de área de reflorestamento. Todas as
embalagens utilizam material reciclável e tra-
zem informações que ensinam e estimulam a
reciclagem. (Beatrice Gonçalves)

Neste segundo semestre, 20 milhões de
novas garrafas retornáveis de vidro estão
sendo colocadas no mercado pela Associa-
ção dos Fabricantes de Refrigerantes do Bra-
sil (Afrebras). Reza a cartilha do consumidor
consciente de que antes de descartar uma
embalagem para reciclagem deve-se tentar
reutilizá-la. A explicação é simples: reciclar
dispensa matérias-primas importantes, mas
também requer gastos com recursos como
água e energia. Nesse sentido, a volta das
garrafas retornáveis na indústria de bebidas,
apesar de ter um apelo muito mais comercial
do que ecológico, é um ponto a favor do ciclo
de sustentabilidade.

O presidente da Afrebras, Fernando Ro-
drigues de Bairros, admite que o principal
objetivo do projeto, batizado de Garra-
fa Sustentável, é aumentar a competiti-
vidade dos cerca de 130 fabricantes de
"tubaínas" representados pela associa-
ção. Segundo o dirigente, a garrafa de
vidro é mais cara, exige a contratação
do dobro de funcionários para ope-
rar a linha de envase, mas retorna à
fábrica em média 50 vezes e acaba
resultando num preço final entre
20% e 30% menor. "Com esse
projeto, esperamos aumentar já
no ano que vem 1% do nosso
market share", afirma Bairros.
Atualmente, os pequenos fabri-
cantes detêm 22% do mercado
de refrigerantes no Brasil.

As garrafas de vidro, que
predominavam no mercado
de refrigerantes há 20 anos, su-
miram com o surgimento das
embalagens de PET. Porém, nos
últimos anos, empresas como a
Coca-Cola têm aumentado seus
investimentos em garrafas de vi-
dro, justamente para fazer fren-
te à concorrência das pequenas
marcas de refrigerantes. No final

de 2007, a empresa recolocou no mercado
brasileiro a garrafa de l litro, um clássico nas
décadas de 1970 e 1980.0 objetivo era atingir
os consumidores de baixa renda, que com-
pram em mercadinhos e supermercados de
vizinhança. Atualmente, o refrigerante Coca-
Cola tem oito modelos diferentes de vasilha-
mes retornáveis de vidro.

Com o investimento de grandes marcas
em garrafas retornáveis, os pequenos fabri-
cantes decidiram se organizar para padronizar
as embalagens, facilitar a logística do processo
e ter ganho de escala. "Ganhamos em preço e
volume", destaca Bairros. Dos 130 associados
da Afrebras, 80 têm condições técnicas para
participar do projeto, financiado pela Caixa

Econômica Federal (CEF). Mas, por enquan-
3, 35 aderiram. A expectativa, segundo
Bairros, é que os demais entrem já em
2010, quando outras 20 milhões de gar-
rafas devem ser colocadas no mercado.
"Muitos fabricantes preferem esperar
para ver se vai funcionar."

De acordo com Bairros, o projeto
Garrafa Retornável não deve reduzir
o volume de vasilhames de plástico
comercializados pelos pequenos fa-
bricantes de refrigerantes. A idéia
é aumentar a participação de mer-
cado. "O apelo da praticidade do
PET ainda é muito forte. Só um
grande projeto com metas a
longo prazo para mudar a cul-
tura", acredita o dirigente. Por
outro lado, pelo menos a nova
estratégia da Afrebras não esta-
rá aumentando o consumo de
refrigerantes em garrafas PET. E
quem sabe ainda vai contribuir
para que mais consumidores
voltem ou comecem a ter aque-
le velho hábito de levar a garrafa
vazia na hora de ir às compras,
conjugando, na prática, o verbo
reutilizar. (Cléia Schmitz)
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Mobilidade ecológica
Empresa de demolição traz tecnologia para reciclar
resíduos da construção civil no próprio canteiro de obra

A grande vedete da empresa de demo-
lição Craft Engenharia, do Rio de Janeiro, é
um reciclador móvel equipado com um mo-
tor a diesel de 252 cavalos de potência. De
origem austríaca, ele consome cerca de 25
litros de combustível por hora, o que é uma
energia baixa para a capacidade de transfor-
mação propiciada pelo equipamento.

O engenheiro Carlos Henrique Navaes
explica que, aqui no Brasil, o uso desta tec-
nologia é uma novidade. Essas máquinas já
existem na Europa desde a década de 1950,
remontando ao pós-guerra. Mas em nosso
país, possuidor de vastos recursos naturais e
muito espaço para descarte dos resíduos, ao
contrário do velho continente, a introdução
do equipamento se deu há poucos anos.

O que motivou a Craft a trazer este dis-
positivo para cá foi justamente a preocupação
ambiental em oferecer uma alternativa sobre o
que fazer com as sobras de demolição. Quando
foi criada, esta tecnologia visava primordial-
mente ao aproveitamento das ruínas para a

reconstrução das cidades dizimadas pela guer-
ra, e sua introdução no Brasil se deu, segundo
Navaes, pela preocupação com o que fazer dos
dejetos e também por mudanças na legislação.
Ele explica que os RCCs, como são chamados
os resíduos da construção civil, são oriundos
de reforma, de demolição ou descartes por ex-
cesso ou má operação. "Há uma preocupação
em retornar para a cadeia produtiva os mate-

"Há uma preocupação em
retornar para a cadeia
produtiva os materiais
recicláveis, não só pelo
esgotamento dos aterros
nos centros urbanos", diz
Carlos Henrique Navaes

riais recicláveis. Não só pelo esgotamento dos
aterros nos centros urbanos, mas pela consci-
ência de que é viável reaproveitá-los inclusive
no próprio local da nova construção", diz.

Naturalmente, para que isso aconteça, ain-
da depende da viabilidade econômica. Navaes
explica que a Craft não é empresa recicladora,
mas sim demolidora, e que na utilização do
reciclador móvel se busca equilibrar os custos
do processo e as vantagens obtidas com o rea-
proveitamento ou venda dos materiais versus
os custos de transporte e encaminhamento
dos resíduos para um aterro. "Tudo é uma
questão de dinheiro. Se ainda for mais barato
jogar fora não tenha dúvidas que é o que o
empresário vai fazer. Obviamente há algumas
empresas que têm políticas que não têm pre-
ço. Para essas corporações a sustentabilidade
é parte do próprio negócio, então há determi-
nações rígidas neste contexto. Eles entendem
que seu produto final tem que ter qualidades
ambientais", diz Navaes.

Para se compreender o funcionamento do
reciclador móvel, é preciso entender qual o
material que é processado através dele. Basi-
camente o equipamento é um triturador com
mandíbulas, um mastigador que consegue tri-
turar 200 toneladas de concreto armado por
hora no próprio canteiro de obras. Pedaços de
paredes e vigas também podem ser reciclados.
Depois de devidamente mastigado, o material



cai em uma esteira, onde o ferro é separado do
resto através de força eletromagnética. Este fer-
ro é posteriormente vendido para a indústria
siderúrgica, e o material restante, com caracte-
rísticas similares às da brita, pode ser reutiliza-
do para fazer aterro ou pavimentação.

Navaes destaca que as mudanças ocor-
ridas na legislação também são importantes
para o sucesso do empreendimento da Craft.
"A resolução Conama 307/2002 é um guia para
reciclagem, ela mudou os parâmetros de res-
ponsabilidade dentro da construção civil. Antes
o contratante ficava livre de qualquer responsa-
bilidade com os resíduos - estes cabiam à em-
presa. A partir de 2002 o contratante virou cor-
responsável, de forma que aquele que manda
demolir também pode ser implicado em casos
de irresponsabilidade ambiental", explica.

Quanto aos custos envolvidos no processo,
Navaes afirma que eles eqüivalem ao que se
gastaria com o descarte legalizado dos resíduos,
considerando que o material reutilizado teria
que ser adquirido no mercado, e que o ferro se-
parado da alvenaria pela máquina ainda pode ser
vendido. São os atravessadores que o recolhem
no canteiro de obras e fazem o transporte e o
repasse à indústria siderúrgica. "Pela norma do
Conama o ferro, o aço que é obtido neste pro-
cesso é ainda resíduo, eu só separei mas não fiz
nada com ele, então são os sucateiros metálicos
que compram." (Marco Túlio Brüníng)

Transformar resíduos naturais em matéria-
prima de alta qualidade é a missão da Beifiur,
empresa gaúcha especializada na produção
de mudas e adubos orgânicos. Localizada na
cidade de Garibaldi, a cerca de 100 quilôme-
tros de Porto Alegre, a empresa desenvolveu
uma tecnologia própria que permite o apro-
veitamento do bagaço da uva para a produção
de substratos e fertilizantes ecologicamente
corretos. Com a iniciativa pioneira, foi possí-
vel alavancar os negócios, ingressar em novos
mercados e, de quebra, promover a preserva-
ção do meio ambiente.

Tudo começou no início da década de
1990, com a abertura de uma empresa de jar-
dinagem. Como a atividade exigia o uso de
grandes quantidades de solo - muitas vezes
extraído de forma errada -, os proprietários
decidiram buscar uma alternativa que pudes-
se substituir a terra. "Começamos a procu-
rar na região e verificamos que o bagaço e o
engaço da uva, vindos das diversas vinícolas
da cidade, eram descartados incorretamente

na natureza", conta Valdecir Ferrari, sócio da
Beifiur. Em decomposição, os resíduos libe-
ram o chorume, substância tóxica que ofere-
ce grande risco de contaminação se despeja-
da no solo ou na água.

As pesquisas começaram em 1996, com o
objetivo de transformar o bagaço de uva num
substituto para a terra, possibilitando o culti-
vo de plantas e vegetais em vasos, floreiras e
jardins. Mas foi apenas a partir de 2001, com a
criação da Beifiur, que o produto ganhou esca-
la. Feito a partir da compostagem das semen-
tes, da casca e do cacho da uva, o substrato ino-
vador é indicado para as mais diversas espécies
e lista uma série de benefícios ambientais. Além
de evitar o deàcarte incorreto dos resíduos e
o uso de solo escavado, também fornece nu-
trientes que fortalecem as plantas, permitindo
reduzir o uso de fungicidas e inseticidas.

No entanto, ainda havia outro problema
a ser resolvido: era preciso encontrar uma
destinação para o líquido resultante do pro-
cesso de compostagem, que não poderia
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simplesmente ser descartado. Com o objeti-
vo de reintegrar todos os resíduos, a Beifiur
intensificou as pesquisas em biotecnologia e
desenvolveu um fertilizante orgânico líquido
a partir deste efluente. Trata-se de uma subs-
tância altamente nutritiva, utilizada durante
a irrigação, que substitui os fertilizantes quí-
micos hidrossolúveis e pode ser utilizada em
qualquer planta, de flores a hortaliças.

Além do bagaço da uva, outros resídu-
os - como cascas de arroz, de pinus e es-
téreo de aves - também são utilizados como
matéria-prima pela Beifiur. Os planos para o
futuro incluem a implantação de parreirais
de produção orgânica e o desenvolvimento
de novos produtos - sempre a partir de re-
síduos -, como o óleo de semente de uva.
"Nosso lema é trabalhar com produtos e ser-
viços que promovam a vida, transformando
resíduos em oportunidade", resume Ferrari,
que planeja ampliar cada vez mais os investi-
mentos em pesquisa e tecnologia.

Para dar conta dos projetos, a empresa
reinveste parte dos lucros em pesquisa e con-
ta com uma equipe multidisciplinar, que in-
clui engenheiro agrônomo, técnicos agrícolas,
químico, bioquímico e biólogo, totalizando
dez colaboradores. "Queremos crescer sem
apressar o passo, com nossas próprias pernas,
sempre com uma visão de sustentabilidade",
diz Ferrari. (Mônica Pupo)

Guardiões das florestas
•

Empresários dividem seu tempo entre
empreender e resguardar importantes biomas

Eles não deixaram de produzir, mas dividi-
ram seu tempo entre empreender e preservar.
São empresários que assumiram posições de
liderança em projetos ambientais e trabalham
para a conservação da Amazônia, Mata Atlânti-
ca, Pantanal, Cerrado e Caatinga. O conselhei-
ro do grupo Klabin Celulose, Roberto Klabin,
dedica mais de 60% do seu tempo aos proje-
tos da Fundação SOS Mata Atlântica. Lúcio Al-
buquerque, proprietário da Handara jeanswe-
ar, reserva os fins de semana para o manejo
da reserva ambiental criada por ele no Ceará.
Eduardo Coelho, proprietário da Fazenda Ca-
beceira do Rio da Prata em Mato Grosso do
Sul, faz da preservação das belezas do panta-
nal e do cerrado um importante aliado nos
negócios. Luiz Fernanda Furlan, conselheiro
da Sadia e ex-ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, preside a Fun-
dação Amazonas Sustentável (FAS) e trabalha
pela preservação da floresta amazônica.

O que todos têm em comum é a preocu-
pação em preservar o meio ambiente. Cada

um se comprometeu a repensar a forma
de produção de suas empresas e a contri-
buir com a preservação da biodiversidade
brasileira. O empresário Roberto Klabin se
interessou pela causa quando ainda estava
na faculdade e se engajou na luta contra a
construção de um aeroporto internacional
em uma área de mananciais em São Paulo.
Na década de 1980 ajudou a fundar a SOS
Mata Atlântica e começou a fazer um levanta-



mento, via satélite, da Mata Atlântica no País.
Na época, percebeu um completo desconhe-
cimento sobre o bioma e resolveu trabalhar
para despertar o interesse da população e do
meio empresarial para a causa.

Na empresa da família, Klabin promoveu
mudanças estruturais que garantiram o cer-
tificado FSC (Forest Stewardship Council)
pelo manejo socialmente justo, ambiental-
mente correto e economicamente viável. A
área florestal do grupo nos estados do Para-
ná e Santa Catarina foi dividida em 224 mil
hectares destinados a florestas plantadas e
187 mil hectares para florestas nativas pre-
servadas. A empresa passou também a publi-
car relatórios de sustentabilidade.

Para Klabin, as empresas que investem
na preservação do meio ambiente costumam
passar por três estágios de envolvimento com
a causa ambiental. Primeiro começam a se
sentir incomodadas com a questão, depois
passam a pensar em medidas internas, e por
último mudam a filosofia da empresa e a ma-
neira como fabricam seus produtos. "Tem o
Atol das Rocas e tem a praça, o importante é
cuidar daquilo que é seu", explica.

O empresário Lúcio Albuquerque, pro-
prietário da Handara jeanswear, resolveu in-
vestir na região de Guaramiranga, no Ceará,
onde adquiriu uma área de 180 hectares. Ele
trabalha durante a semana na administração
das 33 lojas da rede e dedica os fins de sema-
na para cuidar da reserva. Desde 2001 plan-

Os empresários brasileiros são também os
grandes parceiros de organizações não-gover-
namentais para a preservação do meio ambien-
te. A Associação Caatinga, que trabalha para a
preservação do bioma no Ceará, registrou em
2009 um aumento na participação empresarial
nos projetos ambientais. Na campanha Proteja
a Natureza - Adote 1 Hectare da Reserva Natu-
ral Serra das Almas, a ON6 tem o apoio de 22
empresas, o que corresponde a 62% do total
de apoiadores do projeto. "Este ano estamos
tendo uma adesão maior de empresas do que
de pessoas físicas", explica Rodrigo Castro,
secretário-executivo da Associação Caatinga.

As contribuições são de R$ 45 para a pre-

servação de 1 hectare para pessoas físicas e de
R$ 180 por 4 hectares para pessoas jurídicas.
A verba é utilizada para proteger e conservar
espécies exclusivas, raras e ameaçadas da
caatinga em uma área total de 6 mil hectares
em Cratéus. A maior parte dos investidores são
empresas do Ceará ou aquelas que têm proje-
tos no estado. "Buscamos o apoio de quem tem
interesse em contribuir para evitar a deserti-
ficação de uma região crítica da caatinga." As
empresas doadoras que têm lucro real podem
ter abatimento do valor no imposto de renda.

A Associação oferece ainda outras opções
de contribuição para a preservação do meio
ambiente. Uma delas é o projeto Caatinga Um

Novo Olhar, de preservação do patrimônio cul-
tural da comunidade da região, que permite
aos empresários apoiarem a campanha com
recursos do imposto de renda através da Lei
Rouanet.

A Fundação SOS Mata Atlântica também vê
no empresariado uma parceria estratégica para
viabilizar a preservação dos biomas brasileiros. O
Bradesco é um dos principais apoiadores da fun-
dação. O banco repassa a anuidade de mais de 100
mil filiados do cartão Visa/Mata Atlântica, dinhei-
ro que contribui para a manutenção da estrutura,
equipe de técnicos e profissionais da ONG.

No projeto Florestas do Futuro da SOS Mata
Atlântica, que busca fazer o replantio da mata



tou mais de 13 mil árvores no local em um
projeto de recuperação da Mata Atlântica.
Em Guaramiranga, o empresário coordena
também um trabalho de educação ambien-

, tal na comunidade, com exibição de filmes
e documentários ambientais, e um projeto
que leva os alunos das escolas municipais
à reserva Handara para fazer trilhas. "Toda
empresa precisa praticar a responsabilidade
social, ela não é só geradora de renda, lucro
e emprego, ela precisa ser responsável pela
construção de um mundo melhor."

Reserva particular

A meta do empresário é agora transfor-
mar a área em uma Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN), o que garante a
perpetuidade da região preservada e a ajuda
dos órgãos ambientais para o manejo da re-
serva. "Isso permite que essa área não volta-
rá mais a ser utilizada para fins imobiliários",
comenta Albuquerque.

No Brasil, cerca de 500 mil hectares de
áreas preservadas no território são RPPNs.
A maior parte do investimento privado é no
bioma Mata Atlântica (227), seguido pelo
Cerrado (132). Se for considerado o tama-
nho da área, o maior investimento de reser-
vas particulares é no Pantanal (55%), seguido
do Cerrado (18%). O Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade, órgão
responsável pela regulamentação das RPPNs,

sas são patrocinadoras da campanha. Desde
2005, eles plantaram 378 mil árvores, e a
meta para este ano é chegar a 800 mil. Cada
muda custa em média R$ 12 e a fundação se
responsabiliza pelo plantio e pela manuten-
ção da área plantada por dois anos.

Com o investimento no projeto, as empre-
sas conseguem neutralizar parte dos passi-
vos ambientais. "É feito um estudo que faz a
contagem do que é emitido de carbono pela
empresa e depois a SOS contabiliza a quan-
tidade que deve ser plantada por empresa",
afirma Ludmila Pugliesi, gerente de restaura-
ção florestal da SOS Mata Atlântica.

calcula que existam no País 524 reservas par-
ticulares e a meta é que até o fim do ano se-
jam criadas mais 50 unidades.

O empresário Eduardo Coelho transfor-
mou parte da fazenda Cabeceira do Rio do
Prata em Bonito, em Mato Grosso do Sul, em
uma RPPN em 1999 e hoje trabalha para criar
outras duas reservas. Ele conseguiu aliar a
criação do gado ao turismo e à preservação.
A política da empresa é não desmaiar as áreas
de pastagem da propriedade para que as ár-
vores do campo mantenham o capim úmido
e com os nutrientes necessários para o gado.
A RPPN da fazenda é um incentivo a mais para
os turistas conhecerem a região. "Quando
você trabalha de acordo com a natureza, res-
peitando o meio ambiente, você vai ter um
melhor resultado econômico. A natureza tem
uma força enorme, tem que saber analisar a
natureza e fazê-la trabalhar a seu favor."

Além de empresário, Coelho acumula as
funções de presidente do Instituto das Águas
da Serra da Bodoquena, de tesoureiro da as-
sociação de RPPNs do Mato Grosso do Sul e
membro do Conselho Estadual de Recursos Hí-
dricos. 'Acho que com a pecuária eu gasto 10%
do meu tempo, 30% em entidades de classe e
60% cuidando das atividades de ecoturismo."

O conselheiro da Sadia e ex-ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior, Luiz Fernando Furlan, também colo-
cou a preservação ambiental em sua rotina
de trabalho. Depois de 40 anos na iniciativa
privada e de quatro anos no governo federal,
decidiu ter um novo desafio. Foi para os Es-
tados Unidos e fez um curso sobre desenvol-
vimento sustentável na universidade de Har-
vard. Voltou para o Brasil com a vontade de
se engajar no que considera o grande desafio
do século 21: a sustentabilidade.

O empresário trabalhou para que a fá-
brica da Sadia em Vitória de Santo Antão,
em Pernambuco, inaugurada em março de
2009, fosse a primeira do setor de carnes do
Brasil a neutralizar todo o gás carbônico ge-
rado. A unidade tem estação de tratamento
dos efluentes e capta a água das chuvas. E a
empresa se responsabilizou pela recupera-
ção da mata ciliar às margens do Rio Tapa-
curá, próximo à fábrica.

Furlan também assumiu a presidência
da Fundação Amazonas Sustentável (FÃS)

uma parceria público-privada que tem
como cofundadores o Estado do Amazonas e
o Bradesco e tem o compromisso com a con-

servação das florestas e a melhoria da quali-
dade de vida das populações que nela vivem.
Ajuda a preservar 35 unidades da floresta
amazônica - uma área maior que a Inglater-
ra - onde vivem cerca de 10 mil famílias. Fur-
lan considera que preservar a floresta custa
menos que consertar, e a Amazônia precisa
ser vista não como um problema, mas como
um grande ativo que os outros não têm. "O
Brasil ainda tem 60% da cobertura original,
enquanto a Europa só tem 0,3%."

A idéia da fundação é promover as ca-
deias sustentáveis através de um fundo de
Rf 100 milhões em cotas de patrocínio. Até
o momento a FAS conseguiu R$ 60 milhões,
sendo R$ 20 milhões do governo do Ama-
zonas, R$ 20 milhões da Coca-Cola e R$ 20
milhões do Bradesco. Com o dinheiro, 6 mil
famílias recebem a bolsa floresta, uma ajuda
de R$ 50 pagos às mães de famílias residen-
tes nas unidades de conservação. A Fundação
Amazonas Sustentável destina ainda R$ 4 mil
às associações de moradores das unidades
de conservação, o bolsa floresta renda para
o apoio à produção sustentável e o bolsa flo-
resta social de R$ 4 mil para a melhoria da
educação, saúde, comunicação e transporte.
O dinheiro é uma recompensa para aqueles
que assumem o compromisso de conservar a
floresta. (Beatrice Gonçalves)
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