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Preocupação ambiental
vai além da porteira
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Basf desenvolve metodologia para avaliar a sustentabilidade na
agricultura levando em conta aspectos ambientais, sociais e econômicos

Leduc, da Basf: gerenciamento da produção também no pós-porteira
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Para mostrar que também está
engajada no assunto de produção sustentável no campo, a
Basf desenvolveu para empresas parceiras um método que
ajuda a medir e avaliar a sustentabilidade na agricultura.
Segundo Eduardo Leduc, vice-presidente sênior da unidade de proteção de cultivos da
Basf para América latina e de
Sustentabilidade para America do Sul, a metodologia se diferencia por levar em conta de
forma conjunta os aspectos
ambientais, sociais e econômicos do segmento, além de utilizar esquemas de ponderação
que permitem avaliar as práticas de produção de forma ampla em toda a cadeia.
“Para isso há 69 indicadores, cada um ligado aos pilares
da sustentabilidade, que são
calculados por meio da ponderação de aproximadamente
200 fatores de avaliação. O objetivo é gerenciar e melhorar
suas praticas desde o início da
produção, colheita até o destino dado a ela. Isso significa fazer a análise do ciclo de vida
de todas as matérias-primas
usadas no processo de produção”, explica.
De acordo com Leduc, a ferramenta já conta com a validação de três agências globais especializadas: TÜV Süd da Alemanha, a empresa norueguesa “Det Norske Veritas”
(DNV) e a National Sanitation
Foundation (NSF) nos EUA.
No Brasil, ela é aplicada pela
Fundação Espaço ECO (FEE),
criada pela Basf.
A SLC Agrícola, cuja atividade é mais concentrada na produção de algodão, soja e milho, e a Guarani, que atua no
setor sucroenergético brasileiro em transformação da canade-açúcar são exemplos de
empresas que fazem uso da ferramenta. Para o gerente de sustentabilidade da SLC, Álvaro
Dilli, ela traz pontos estratégicos, como por exemplo, mostrando onde pode ser utilizado menos fertilizante, onde
há o risco de erosão das áreas,
além de outras ações que colaboram com a redução de emissão de gases de efeitos estufa.
“O processo de toda a cadeia
produtiva é acompanhado por
esse método. Com ele, a maior
parte das emissões prejudiciais do meio ambiente fica
mais longe das unidades de
produção. Ou seja, essa é uma
boa ferramenta de gestão para
melhoria continua dos processos produtivos”, destaca.
O diretor agrícola do Guara-
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“A criação da ferramenta
surgiu pelo fato de a agricultura
ser bastante pressionada.
Então, fomos atrás de algo
que estendesse o olhar sobre
todo o ciclo de vida do setor”

ni, Jaime Stupiello, também
aponta os mesmos benefícios
destacados pela SLC e diz que
a ideia agora é expandir seu
uso para outras unidades do
grupo.
Segundo o coordenador de
Ecoeficiência da Fundação Espaço ECO, Fábio Cirilo, a criação da ferramenta surgiu justamente pelo fato de o setor agricultura ser bastante pressionado. “Por isso, fomos atrás de
algo que estendesse o olhar para todo o ciclo de vida do setor, mostrando seus impactos
com o uso de fertilizantes,
óleo diesel, e até a logística
praticada, que pode responder por cerca de 50% das emissões de CO² pós-porteira (fora
da propriedade) até a chegada
ao porto. Por isso pensamos
em algo que trouxesse um
olhar mais amplo, além da porteira”, explica. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 15.

Investimento social
privado é essencial
A proximidade da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), marcada para os dias
20 a 22 de junho, atrai atenções principalmente para o aspecto ambiental das discussões sobre sustentabilidade. No entanto, alguns outros temas ocupam as redes de relacionamento
da internet, como as questões da responsabilidade social das
empresas, investimento social e ações de voluntariado.
Em muitos casos, percebe-se alguma confusão entre esses conceitos, a despeito da profusão de “especialistas”
que parecem brotar do asfalto neste período. Em meio aos
informes oficiais e aos relatos dos inúmeros grupos de estudo que publicam suas avaliações regionais e setoriais, o
leitor também é bombardeado pelas manifestações de empresas e de governos, num verdadeiro mercado de ideias
que muitas vezes dificultam o entendimento do contexto
que envolve a luta contra as mudanças climáticas e as desigualdades sociais.
Tome-se como exemplo o investimento social privado repasse voluntário de recursos que se confunde com a tradicional caridade, geralmente considerada negativamente
como assistencialismo. Trata-se de matéria bastante disciplinada, que engloba as
ações sociais de iniciativa
de indivíduos, famílias, emO empresário sabe
fundações e instituque seu negócio terá presas,
tos de origem empresarial,
melhores condições familiar ou comunitária,
sem envolvimento do pode operação num
der público. O governo parambiente onde o
ticipa eventualmente com
patrimônio natural medidas fiscais de estímuesteja preservado e lo ou recursos não financeicomo o trabalho imatenum contexto social ros,
rial de especialistas.
menos propenso
Considerado parte do
complexo de ações de resà violência e
ponsabilidade social das
mais colaborativo
empresas, o investimento
social privado exige uma estratégia específica, com
processos definidos que incluem planejamento, monitoramento e contabilização das ações, e deve produzir relatórios dos benefícios de interesse público resultantes. Para ter
o sentido de investimento, precisa contar com os capitais
que a empresa decidir destinar a essas finalidades, e pode incluir a participação de voluntários, cujo tempo também é
computado na avaliação dos projetos.
Nos Estados Unidos, onde a presença mínima do estado
na economia produziu uma cultura de iniciativas coletivas
pelo interesse público desde o século 19, o voluntariado é
prática comum em atividades como combate a incêndios,
mobilizações para doação de sangue e campanhas preventivas de todo tipo. Estima-se que mais de 26% dos cidadãos
americanos participam de ações voluntárias com regularidade, o que contraria o estereótipo da sociedade individualista.
De modo geral, os projetos que nascem do investimento social privado fazem parte do planejamento da empresa e procuram atender a alguma necessidade relacionada
aos campos de atividade corporativa. Assim, algumas indústrias investem em programas de educação técnica como forma de prevenir acidentes e preparar uma reserva
de mão de obra ou promovem campanhas de saúde ou desestímulo ao tabagismo, como parte de seus planos para
controlar a abstenção no trabalho e reduzir perdas com
queda de produtividade.
Em geral, há por trás da responsabilidade social mais do
que o desejo de fazer o bem. No mínimo, o empresário sabe que seu negócio terá melhores condições de operação
num ambiente onde o patrimônio natural esteja preservado e num contexto social menos propenso à violência e
mais colaborativo. Simples assim. ■

