
Os açougues e frigoríficos da
Grande São Paulo geram diaria-
mente cerca de 800 toneladas
de lixo oriundos de restos de
animais como bois e aves, que
sem um descarte correto pode
prejudicar seriamente o meio
ambiente, contaminando rios e
solos. De olho na preservação
ambiental e também na oportu-
nidade de reaproveitamento
desses dejetos para produção de
ração para peixe, aves e pet, al-
guns frigoríficos e empresas se
especializaram na atividade,
chamada graxaria.

O diretor da Feira Internacio-
nal das Graxarias (Fenagra), Da-
niel Geraldi, conta que a serven-
tia dos dejetos não se limita ape-
nas a fabricação de ração, mas
atende também setores de cos-
méticos, produtos de higiene e
limpeza, biocombustíveis, en-
tre outros.

Segundo Geraldi, o setor pe-
cuário é um dos mais importan-
tes para as graxarias. “São das
sobras de ossos de bovinos que
essas empresas retiram substân-

cias para fabricação de farinha
para ração animal, e do sebo -
gordura - matéria prima para
biodiesel, sabão e sabonete.

Além de beneficiar esses di-
versos setores da indústria, o
mercado de graxaria, que movi-
menta cerca de R$ 4 bilhões por
ano, também é um importante
gerador de oportunidades de
empregos. “Atualmente há 512
graxarias que empregam em mé-
dia 65 mil pessoas”, conta.

Pelo fato de as ações governa-
mentais para o recolhimento e
descarte correto desses subpro-
dutos ainda serem ineficientes,
Geraldi argumenta que o traba-
lho feito pelas empresas pode

ser considerado um serviço de
utilidade pública. “O recolhi-
mento das sobras animais não é
importante apenas para frigorí-
ficos, que acabam gerando recei-
ta, mas também para a socieda-
de. É a população que se sente
mais segura, sabendo que o
meio ambiente está sendo pre-
servado”, destaca.

O diretor da graxaria Razzo,
Gustavo Razzo, também foca na
relevância do setor para a pre-
servação ambiental, argumen-
tando que se essas sobras fos-
sem destinadas aos aterros sani-
tários, o Brasil poderia viver um
grave problema de saúde públi-
ca. Ele lembra que na Europa es-
sa coleta é subsidiada pelo go-
verno. “Aqui é uma atividade
particular das indústrias”, diz.

Para ampliar discutir as pers-
pectivas do setor, incluindo as
inovações tecnológicas, será rea-
lizada nos dias 8 a 9 de maio no
Espaço Frei Caneca, em São Pau-
lo, a Feira Internacional de Gra-
xarias, que reunirá graxarias, fri-
goríficos e açougues. “É uma
boa oportunidade para quem
quer conhecer mais o setor”,
diz Geraldi. ■

O governo vai lançar brevemen-
te um programa para tratamen-
to de resíduos sólidos baseado
em três eixos: Brasil sem Lixão,
Recicla Brasil e Pró-Catador. A
informação é do ministro da Se-
cretaria-Geral da Presidência,
Gilberto Carvalho, explicando
que as ações do programa estão
estruturadas no sentido de cum-
prir as determinações do Plano

Nacional de Resíduos Sólidos,
aprovado em 2010.

O primeiro eixo terá ações
conjuntas entre estados, muni-
cípios e o governo federal e vi-
sa a eliminar os lixões de todas
as cidades até agosto de 2014.
O segundo irá estimular a reci-
clagem, e o Pró-Catador atua-
rá para estruturar as cooperati-
vas de catadores.

O programa está na fase final
de elaboração e, de acordo com
a Ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, os próximos

passos são formatar os aspec-
tos jurídicos.

Ao falar sobre um dos maio-
res desafios do Plano Nacional
de Resíduos Sólidos, que é a eli-
minação dos lixões até 2014, a
ministra lembrou que, a partir
do plano, essa passou a ser uma
responsabilidade compartilha-
da entre os entes federados.

A ministra observou também
que muitas cidades ainda não
têm a infraestrutura para imple-
mentar o patamar necessário de
reciclagem no país. ■ ABr

Os indicadores que apontam dificuldades na indústria im-
plantada em solo brasileiro têm sido destrinchados e anali-
sados criteriosamente por especialistas qualificados nos úl-
timos dias. No entanto, os olhares têm sido dirigidos es-
sencialmente para o cenário externo, com eventuais cita-
ções aos desafios estruturais da economia brasileira, e es-
pecial destaque para aquilo que se convenciona chamar
de “custo Brasil”. Há algumas questões a serem observa-
das nesse tipo de análise, se considerarmos o tema indús-
tria sob o ponto de vista da sustentabilidade.

Já se disse aqui e em outras tantas citações que só se po-
de falar de sustentabilidade sob o crivo da Teoria da Com-
plexidade. Mesmo aqueles que discordam ou desconside-
ram a abordagem complexa dos problemas contemporâ-
neos com o argumento de que a soma das disciplinas tradi-
cionais de gestão e economia, criteriosamente seleciona-
dos, dá conta de equacionar cada um dos problemas asso-
ciados ao desempenho sustentável, não há como escapar
a alguns pressupostos que condicionam - ou, no mínimo,
facilitam - a compreensão desse fenômeno.

Delimitando-se a questão a ser problematizada, como
gostam de dizer os aca-
dêmicos, temos, por
exemplo, o pressuposto
chamado “custo Brasil”.
Na visão linear, esse con-
ceito situa o problema
no ambiente externo ao
da empresa, ou seja, a di-
ficuldade é criada pelo
“outro”, no caso o gover-
no ou as políticas econô-
micas que protegem o fu-
turo do empregado. Dei-
xemos de lado certas ma-
nobras discursivas que
tentam aliviar as ten-
sões na relação capital -
trabalho: o custo do em-
pregado, ou da mão de

obra, é visto exclusivamente como um problema interno
que interfere no desempenho da indústria.

Outra externalidade: a concorrência (desleal) de outros
produtores, instalados em países com economias forte-
mente financiadas pelo Estado - ou seja, empresas manti-
das pelo esforço social expropriado pelo aparato estatal.
Outras causas externas: defasagem tecnológica, infraestru-
tura deficiente, carência de fontes de financiamento, pou-
ca segurança jurídica e por aí vai. Ou seja: na abordagem
linear, nós fazemos nossa parte e o inferno são os outros.
Tudo que se passa de errado tem alguma causa externa.

Agora, tentemos enxergar pelo menos uma parte do pro-
blema pelo olhar da complexidade. Situemos o “custo Bra-
sil”, por exemplo, no que se refere à falta de qualificação
dos próprios acionistas, ou do conselho administrativo. Ob-
serve-se que tipo de mentalidade eles agregam ao empreen-
dimento, se podem ser considerados pensadores de van-
guarda ou representantes de velhas crendices do século pas-
sado. Calcule-se a influência negativa desse tipo de mentali-
dade no esforço pela criação de uma cultura de inovação.

Anote-se a questão dos processos cíclicos de aquisição,
maturação e obsolescência do conhecimento na empresa,
para que se possa identificar quando um setor deixa de
contribuir para a evolução do empreendimento e passa a
defender seu próprio capital de saber dentro da organiza-
ção. Uma característica comum às instituições conserva-
doras é a dificuldade para lidar com subjetividades e incer-
tezas, o que se torna crítico numa sociedade em que boa
parte da cultura se desenvolve no ambiente virtual das re-
des sociais. Como se vê, a máquina parada pode dizer mui-
to sobre uma empresa. ■

Marcos Bergamasco/Folhapress

Conservadorismo, outro
itemdo“custo Brasil”
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Cresce reciclagem de
resíduos de açougues

Plano prevê que, a partir de 2014,
país tenha apenas aterros
sanitários para receber rejeitos

As instituições
conservadoras
têm dificuldade
para lidar com
subjetividades
e incertezas, o que
se torna crítico
numa sociedade em
que parte da cultura
se desenvolve
no ambiente virtual
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1. O manejo correto dos descartes de carcaças de animais permite
a obtenção de vários subprodutos, inclusive ração para peixe
2. Ministro Gilberto Carvalho: programa terá Brasil sem Lixão,
Recicla Brasil e Pró-Catador como eixos
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Existem no país
512 graxarias,
que empregam
65 mil pessoas
e movimentam
cerca de R$ 4 bilhões
anualmente

Na Grande São Paulo são descartadas 800 toneladas/dia de restos de carcaças
de animais, gerando movimento de R$ 4 bilhões/ano para as graxarias
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 17




