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As mudanças climáticas e a série de desastres 
naturais que o planeta vem sofrendo nos últimos 
anos caminham em paralelo aos saltos tecnológicos 
das indústrias. A sociedade contemporânea não pode 
prescindir da natureza nem desses avanços; em conse-
quência desse embate, companhias dos mais diversos 
segmentos têm investido mais em iniciativas para 
diminuírem os impactos ambientais e ampliarem o uso 
consciente de recursos, visando a estabelecer práticas 
sustentáveis de produção e consumo. O tema, debatido 
nas rodas de negócio de todo o mundo, também faz 
parte da pauta das empresas do Centro-Oeste, cinturão 
agrícola do País.

O plano de ação dos anunciantes vai desde a eli-
minação do uso de copos plásticos, troca de lâmpadas 
incandescentes por fluorescentes, reciclagem de papéis, 
isopores, plásticos e madeiras e economia de água até o 

a maior produtora de carne bovina do mundo, incor-
porou a Bertin e a norte-americana Pilgrim’s Pride. A 
peça, criada pela Lew’Lara\TBWA, leva o título “A JBS 
S/A está se tornando a maior empresa produtora de 
proteína animal do planeta. A notícia só não é maior 
que as nossas responsabilidades”, enquanto o texto 
cita compromissos como a produção ambientalmente 
sustentável e o combate a trabalho sem condições 
adequadas.

De dentro para fora
A BRF Brasil Foods também não tem histórico de 

produzir campanhas publicitárias para divulgar suas 
ações. Esse trabalho é feito via relatório de sustentabi-
lidade, site corporativo e, em algumas oportunidades, 
por meio de assessoria de imprensa. “A adoção de 
práticas sustentáveis é um dos alicerces que vão 

Relação ainda delicada
Anunciantes ainda são reticentes em divulgar ações de sustentabilidade e serem mal interpretados
Fernando Murad

Capa

Um dos principais desafios das empresas que 
desenvolvem projetos sustentáveis é o de implantar 
modelos operacionais inovadores e gerar conteúdos 
que reeduquem tanto seu público interno quanto ex-
terno. Elas têm a missão de estimular a substituição 
das práticas antigas de consumo e de trabalho por 
aquelas que sigam os princípios de respeito ao meio 
ambiente. “Com bilhões de pessoas no mundo, é 
preciso ter produtividade. A empresa acredita que 
isso pode ser feito de maneira adequada. A sim-
ples presença humana gera impactos, mas o que 
desenvolvemos se baseia na maior produtividade e 
no menor consumo de combustível, gerando menos 
compactação de solo”, pontua Piltcher.

Uma das linhas de frente da marca no que tange 
aos produtos é a criação de equipamentos movidos 
a biodiesel e etanol. A empresa possui motores em 
fase de testes. “Alguns já estão aptos a trabalhar 
100% com etanol. Há ainda o esforço do ponto-de-
vista educacional. Contribuímos com os estudos de 
universidades. São questões positivas que compõem 
o plano de colaboração para esse processo de cons-
cientização da importância de preservar”, salienta o 
diretor de mar keting da Massey.

Safra ecológica
Uma das participantes da COP 15 — 15ª Confe-

rência das Partes da Convenção do Clima das Nações 
Unidas —, realizada em Copenhague, na Dinamarca, 
em dezembro de 2009, a JBS aproveitou a oportuni-
dade para apresentar ao mundo o mercado de agro-
negócio brasileiro e mostrar suas ações. Além disso, 
elencou seus compromissos com a sustentabilidade 
para os próximos cinco anos. São eles a redução de 
emissões de gases de efeito estufa, a utilização de 

biomassa como fonte de geração de energia, o uso de 
biodiesel na frota de caminhões, programa de reflores-
tamento, compromisso com o desmatamento zero, a 
implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
nas unidades industriais e o apoio ao sistema brasileiro 
de rastreabilidade.

“Foi uma maneira de levar para o mundo o que a pe-
cuária brasileira é hoje e como a JBS está inserida nesse 
contexto. Temos o programa de redução de consumo 
de água, de redução da geração de efluentes. Parte do 
sebo gerado é transformando em biodiesel, usado nas 
caldeiras. Também usamos o bagaço de cana e o rúmen. 
Nossos caminhões rodam com biodiesel. Fazemos re-
florestamento dentro e fora das plantas. Monitoramos 
as fazendas do bioma amazônico e, se for comprovado 
o desmatamento, paramos a compra. Trabalhamos para 
tornar a cadeia sustentável”, pontua Angela.

Já o Grupo Novo Mundo programou para julho 
o Projeto Araguaia, que terá uma série de ações de 
caráter científico e de educação ambiental no Rio 
Araguaia. A ação terá a participação de grupos de 
atores com peças voltadas para crianças, composição 
de jingles que focam a preservação, ação nos meios de 
comunicação voltada para a orientação aos milhares 
de turistas que frequentam o rio, além da presença de 
acadêmicos de universidades brasileiras na discussão 
da preservação do Rio Araguaia e da sustentabilidade 
ambiental como um todo.

Papel do bem
O trabalho de conscientização ambiental da Interna-

tional Paper começou antes de a fábrica de Três Lagoas 
(MS) iniciar suas operações em 2009. Foram formados 
fóruns específicos para identificar as necessidades 
da população da região. Dessa iniciativa, foi firmada 

parceria com a secretaria de Educação do município 
para ressaltar para a população a importância de 
conservar os mananciais e suas nascentes. O projeto 
atinge 150 crianças e 50 famílias da zona rural. A 
empresa conseguiu implantar a coleta seletiva de 
lixo no distrito e iniciar a recuperação da mata ciliar 
do Córrego Oriundiuva, que atravessa a região.

De acordo com Ricardo Zangirolami, diretor jurídico 
e de assuntos corporativos e presidente do Instituto 
IP, a empresa opta por não divulgar suas ações, mas 
por investir nas próprias. Dessa maneira, a visibilidade 
da marca é totalmente gerada pela mídia espontânea. 
“Temos tido um retorno muito bom, tanto dos veícu-
los de comunicação como dos próprios empresários 
da região que nos procuram, seja para se colocarem 
à disposição como apoiadores e até mesmo para 
aprender um pouco mais com os nossos projetos e 
colocar em prática outros”, ressalta.

 Fernando Murad e Beatriz Lorente

Os desafios de inovar e educar

plantio de árvores, o controle de emissão de poluentes 
com a modernização de maquinário e processos e o 
aprimoramento de produtos e embalagens. Além das 
ações práticas, o processo de transformação inclui a 
mudança de consciência de funcionários, fornecedores 
e consumidores.

Embora a comunicação seja um vértice importante 
desse processo, o uso de campanhas publicitárias não é 
comum. “Sustentabilidade é um assunto tratado como 
responsabilidade de todos na empresa. A consciência 
tem de partir de dentro para fora, depois para forne-
cedores, parceiros e clientes. Acreditamos que temos 
mais que fazer do que divulgar. Notícia é consequência”, 
comenta Angela Garcia, gerente de estratégia empre-
sarial e sustentabilidade da JBS.

Um exemplo desse posicionamento é o anúncio 
veiculado no ano passado depois que a JBS, então já 

Zangirolami, da IP, ressalta importância educacional 
das empresas na comunidade onde estão inseridas
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ajudar a Brasil Foods a consolidar sua posição de uma 
das principais empresas de alimentos do mundo. A 
sustentabilidade deve estar alinhada e inserida nas 
estratégias da companhia”, conta Nilvo Mittanck, diretor 
de operações da companhia e diretor superintendente 
do Instituto Perdigão de Sustentabilidade.

A Massey Ferguson, marca da AGCO, aborda o 
tema nos canais de comunicação que mantém com 
seu público: a revista bimestral Campo Aberto (tiragem 
de 30 mil exemplares), a newsletter eletrônica semanal 
Notícias da Terra (enviada para 15 mil pessoas) e os 
próprios manuais dos equipamentos e materiais de trei-
namento. A linha editorial dos títulos visa a agregar valor 
aos produtos apresentando reportagens para difundir 
experiências e oferecendo informações sobre agricultura 
de precisão (prática que pretende reduzir custos de 
produção, diminuir a contaminação da natureza pelos 
defensivos e aumentar a produtividade).

“A marca traz uma particularidade: tem clientes em 
tudo que é cultura e, por isso, uma cadeia grande para 
obter informações, desde uma família que planta café 
orgânico até uma destilaria autossustentável. Procura-
mos colocar os clientes a par das questões mundiais”, 
diz o gerente de marketing da empresa, Paulino Jeckel. 
“Na revista conseguimos mostrar exemplos de conser-
vação e manejo de forma bem melhor do que com uma 
campanha. O trabalho feito na Campo Aberto, que pas-
sa de mão em mão, contribui de forma clara e objetiva”, 
complementa Fábio Piltcher, diretor de marketing.

Inovação ecológica
Sediado em Goiânia, o Grupo Mabel, do setor de 

alimentos, tem reforçado sua atuação na área am-
biental nos últimos anos. Como resultado, conquistou 
a certificação ISO 14001 para suas três fábricas. O 
certificado oferecido pela International Organization 
for Standardization (ISO) é baseado em diretrizes de 
gestão ambiental dentro de empresas. Além disso, a 
companhia lançou no ano passado o projeto Mabel 
Verde, que desenvolve embalagens recicláveis de papel 
para os seus biscoitos.

Em parceria com a Empax, fornecedora que de-
senvolveu o papel Kraft, a empresa lançou na Feira 
de 2009 da Associação Paulista de Supermercados 
(Apas) o primeiro biscoito Mabel com embalagem 

Vencedora do ano passado do Prêmio Nacio-
nal de Qualidade (PNQ), da Fundação Nacional 
de Qualidade (FNQ), a engarrafadora e distribui-
dora de bebidas Brasal, sediada em Brasília, tem 
conseguido provar que é possível bater metas de 
rentabilidade, sem abrir mão dos princípios básicos 
da sustentabilidade corporativa. De acordo com o 
diretor geral, Renato Barbosa, em 2009 os lucros da 
Brasal avançaram 6,5% em comparação ao exercício 
anterior. Para este ano, o executivo projeta alta de 
10%. “Boa parte desse desempenho está relacio-
nado à criação de produtos acessíveis às classes C 
e D do País, que têm se comportado com um dos 
vetores do desenvolvimento econômico nacional 
por conta da ampliação constante da renda e do 
nível de emprego”, argumenta Barbosa, ao informar 
que, historicamente, o segmento cresce em geral o 
dobro do Produto Interno Bruto (PIB). A empresa 
é um dos maiores anunciantes do Centro-Oeste e 
representante da Coca-Cola e da Femsa no Distrito 
Federal, sudeste e nordeste de Goiás, noroeste de 
Minas e Sul do Tocantins.

A partir dessa estratégia, Barbosa conta que 
foram investidas cifras significativas em garrafas 
retornáveis, versões menores e mais baratas e em 
edições maiores e mais econômicas. Com a revisão 
das dimensões dos produtos, a Brasal avançou ainda 

mais nas classes de menor poder aquisitivo. “Arrisco 
dizer que 70% da alta do ano passado foi coman-
dada por essas classes sociais de poder aquisitivo 
mais baixo, principalmente nas cidades satélites”, 
observa Barbosa.

Status ambiental
Destaca ainda que para, algumas classes sociais, 

ter Coca-Cola na geladeira é sinal de ascensão social. 
“Para algumas famílias servir a bebida em festas, 
como o Natal, sinaliza boa condição de vida”, comen-
ta. Na outra mão, enfatiza que a companhia também 
tem centrado esforços no desenvolvimento de pro-
dutos saudáveis para se manter atrativa às classes A 
e B, que estão mais interessadas em produtos mais 

à

Mittanck, da BR Foods: A sustentabilidade deve 
estar alinhada e inserida nas estratégias da companhia

sofisticados e que tenham em seu DNA qualidades 
relacionadas à menor ingestão de açúcares.

Segundo o executivo, a empresa leva a sério suas 
políticas de sustentabilidade e é bem cuidadosa na 
divulgação. “Zelamos por ter a imagem de uma 
empresa ecológica e socialmente responsável sem 
alardear demais essas ações, até para não sermos 
acusados de fazer só para divulgar ou vender ou ape-
nas para parecer mais do que é. Essa é uma questão 
realmente importante para a empresa, que considera 
o seu desenvolvimento essencial para a consolidação 
do consumo consciente e para a preservação da vida 
no planeta”, enfatiza. Barbosa informa que, entre os 
principais projetos, está o de uso racional da água, que 
é a principal matéria-prima das bebidas que comercia-
liza. “Implantamos processos de gestão da água para 
reaproveitá-la na lavagem das embalagens e agora 
demos outro salto. Adquirimos um equipamento que 
elimina a etapa da lavagem, o que vai economizar mui-
to mais o líquido”, garante. Ainda em relação às águas, 
por meio de parceria com escolas públicas, alunos são 
treinados para analisar as nascentes de rios próximos 
a Brasília, divulgando o resultado no site da Agência 
Nacional das Águas (ANA). “A Brasal economizou 
em 2009 mais de 85 milhões de litros, número 18% 
acima do ano anterior”, calcula Barbosa.

Além disso, Barbosa assinala que os resíduos 
produzidos também são tratados e 
devolvidos aos emissários públicos 
em condições de serem reutilizados. 
“Nossa estação de tratamento po-
deria atender uma cidade 760 mil 
habitantes”, comenta. Fora isso, diz 
que foram implantados sistemas 
de economia de energia elétrica, 
que reduziram o gasto em 35%. A 
frota de caminhões de distribuição 
também é fiscalizada periodicamen-
te para medir os níveis de emissão 
de poluentes. “Quando esses níveis 
estão acima do permitido, o veículo 
é recolhido para fazer os reparos ne-
cessários”, complementa. No projeto 
Pet Vazia, Coração Cheio, a Brasal 
banca o recolhimento de garrafas 
vazias em condomínios de Brasília. O 
material é coletado por catadores em 
caminhões cedidos pela empresa. 
Em 2009, foi retirado o equivalente 
a 30 mil quilos em pets, ou mais de 

500 mil garrafas.
Outra forma em que a Brasal tem investido para 

melhorar a qualidade dos processos e garantir o uso 
racional de matérias-primas é monitorar a rede de 
fornecedores. De acordo com o executivo, todos os 
prestadores de serviço são homologados por um 
sistema que avalia se os seus processos estão de 
acordo com os pré-requisitos estabelecidos pela 
companhia no que diz respeito à gestão ambiental. 
Quem não atende a esses princípios sai da rede de 
fornecedores da Brasal. Barbosa informa que todas 
essas ações de sustentabilidade são catalogadas no 
relatório anual sobre o tema. Para ele, o empresário 
que ainda descuidar desse assunto vai em breve 
pagar a conta, de alguma forma.     (WM)

Rentabilidade X Meio ambiente

Barbosa, da Brasal, aponta os principais projetos de sustentabilidade da companhia

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Text Box
Foto

Text Box
Foto



18 26 de ABRIL de 2010 REGIONAL
CENTRO-OESTE

O Arquiteto Paulo Zambris é testemunha ocular 
da consolidação dos conceitos de sustentabilidade na 
paisagem de Brasília. Além de ter participado de vários 
projetos imobiliários relevantes no espaço urbano da 
capital federal, Zambris foi uma das cabeças pensantes 
que coordenaram a concepção do Setor Habitacional 
Noroeste, considerado o primeiro bairro ecologicamente 
correto do País, localizado em uma das últimas áreas 
disponíveis do Plano Piloto. A dimensão acentuada do 
empreendimento foi a maior responsável pela expansão 
do mercado imobiliário local. O empreendimento tem 
área superior a 800 hectares, onde serão construídas 
15 mil unidades de moradia em 220 prédios, com ca-
pacidade para abrigar mais de 40 mil pessoas.

As normas de concepção e execução do novo bairro 
devem seguir os procedimentos contidos no Manual 
Verde, da Terracap, Agência Nacional de Desenvol-
vimento do Distrito Federal. A construção da obra, a 
ocupação e o uso dos imóveis deverão estar de acordo 
com os rígidos preceitos de sustentabilidade, cujo ob-
jetivo é proteger o meio ambiente e proporcionar um 
estilo de vida que inclua rotinas ecologicamente susten-
táveis no dia a dia dos seus habitantes e prestadores 
de serviços. O projeto do Setor Habitacional Noroeste 
foi desenvolvido em 1987 por Lúcio Costa, que assina 
o projeto de criação de Brasília juntamente com Oscar 
Niemeyer, mas foi modernizado em 2007, seguindo os 
padrões modernos.

Entre as exigências estão instalação de coletor solar 
em todos os prédios, sistema de recolhimento de lixo 
por sucção, equipamentos de gás natural, captação 
de água de chuva. Além disso, apenas para se ter 
ideia da rigidez do projeto, é proibida a instalação de 
chuveiro elétrico no bairro e a arquitetura urbana vai 
estimular o uso de bicicletas e do transporte público 
em detrimento das vias destinadas a carros, até por-
que o plano é reduzir a emissão de gás carbônico. “O 
princípio a ser seguido é o da economia de recursos 
naturais, aliado a baixo custo operacional”, comenta 
Zambris, que lamenta o fato de o Setor Habitacional 
Noroeste ser destinado a consumidores de alta renda. 
O preço do metro quadrado chega a R$ 9 mil, um dos 
mais caros do País. As primeiras unidades começaram 

Brasília tem 
bairro verde

a ser vendidas no ano passado. Atualmente, mais de 50 
empresas investem no bairro e a Terracap comercializou 
mais de R$ 1 bilhão. 

Zambris ressalta que uma das principais diferenças 
operacionais surgidas no mercado imobiliário recente 
e que tem contribuído para a adesão dos conceitos de 
sustentabilidade é que, além de construir, as empresas 
empreendedoras se tornaram responsáveis por manter 
o funcionamento dos prédios dentro das normas esta-
belecidas previamente. “O custo inicial pode ficar maior, 
mas depois é compensado pela economia gerada”, ensi-
na o arquiteto. Para ele, esse ponto é o que tem mudado 
a relação das construtoras com o tipo de modelo de 
construção. “Até porque elas se tornam corresponsáveis 
pelo projeto após a entrega”, arremata.

de papel 100% reciclável. O logo da marca, tradicional-
mente vermelho, era verde no produto-teste. Pelo pouco 
volume, o biscoito ficou 17% mais caro. No entanto, a 
experiência foi considerada positiva segundo Vicente 
Barros, diretor-presidente do Grupo Mabel.

“O produto foi bem aceito, mas é algo que o con-
sumidor está aprendendo. Ele girou bem, recebemos 

vários elogios. O mercado deu 
a entender que está propenso 
a isso. Devemos usar o material 
em outros produtos. O trabalho 
continua. Nossa preocupação é 
constante e perene”, diz Barros, 
informando que o primeiro lote 
do papel Kraft desenvolvido pela 
Empax era exclusivo. Agora a 
empresa pode vender para outros 
interessados, o que pode contri-
buir para a queda do custo.

Varejo ambiental
Em Mato Grosso do Sul, a 

rede Supermercados Comper, 
por sua vez, mantém sua em-
preitada para diminuir os impac-
tos ambientais com o uso de apetrechos de plástico. 
Depois de zerar o uso de copos de plástico dentro da 
sua sede administrativa, a empresa iniciou um projeto 
para acabar com as sacolas plásticas nas lojas nos pró-
ximos anos. As últimas três unidades cash-and-carry 
inauguradas em Campo Grande não distribuem mais o 
material para os clientes. Além disso, outras unidades 
vão passar a vender sacolas.

“Temos sido parceiros de fornecedores em campa-
nhas de distribuição de sacolas retornáveis. Milhares 
delas foram distribuídas. Para mudar o hábito é preciso 
conscientizar o consumidor”, afirma Beto Pereira, supe-
rintendente do Grupo Pereira, controlador do Comper. 
Em julho de 2009, ele foi um dos colaboradores na fun-
dação S.O.S. Pantanal, organização não-governamental 
presidida por Roberto Luiz Leme Klabin, também 

presidente da S.O.S. Mata Atlântica.
O uso racional dos recursos também é uma das 

linhas de atuação do Grupo Novo Mundo. “Todas as 
operações, sejam as mais de cem lojas, a sede admi-
nistrativa ou as empresas coligadas do grupo, possuem 
rotinas que levam em conta a sustentabilidade. Da 
opção por lâmpadas fluorescentes em lugar das incan-
descentes, pela reciclagem de papéis, pela introdução de 
políticas de reciclagem de isopores, plásticos e madeiras 
que compõem as embalagens dos milhares de produtos 
que compramos mensalmente, até os nossos meios de 
comunicação interna, como o jornal”, diz Luiz Cláudio 
de Araújo, gestor de marketing do Grupo Novo Mundo, 
destacando que a empresa conta ainda com um exe-
cutivo com formação em antropologia ambiental que 
faz a orientação sobre ações sustentáveis.

Piltcher, da Massey, diz que empresa difunde práticas 
sustentáveis para toda a sua rede de parceiros

Embalagem 100% reciclável da Mabel
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Perspectiva do Setor Habitacional Noroeste, concebido a partir de projetos ecologicamente corretos
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