
imagem do Brasil como 
líder em questões am
bientais pode ajudar a 
abrir portas, mas é pre

ciso mais do que isso para de fato en
trar no mercado exterior com produtos 
de apelo ecológico. Não basta ter re
cursos naturais, é preciso saber preser
vá-los e usá-los de maneira eficiente e 

sustentável. "0 foco do desenvolvimen
to, inclusive do desenvolvimento tec
nológico, mudou", resume a professo
ra Fernanda Camilo, vice-coordenado-
ra do programa de pós-graduação em 
Ciência e Tecnologia da Sustentabili
dade, da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), o primeiro desse tipo 
no país. 

Um caso exemplar é a cana-de-açú
car, introduzida pouco depois de a es
quadra de Pedro Álvares Cabral desem
barcar por aqui. Durante muito tempo, 
seu cultivo foi voltado basicamente à 
produção de açúcar. Só na década de 
1930 começou-se a estimular o uso do 
álcool em automóveis, e o Brasil logo 
tomou a dianteira nesse processo. Hoje, 
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a lavoura brasileira produz o biocom-
bustível mais incensado por especialis
tas - a ponto de o Programa das Nações 
para o Desenvolvimento (Pnud) cravar, 
em seu mais importante relatório sobre 
aquecimento global: "O Brasil é mais 
eficiente do que os Estados Unidos ou 
a União Europeia em produzir etanol. 
Além disso, o etanol de cana é mais 
eficiente na redução de emissões de 
carbono. A remoção de taxas [ao álco
ol brasileiro] iria gerar ganhos (...) para 
a mitigação das alterações climáticas". 

Um projeto da União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar (Unica) e da Agên
cia Brasileira de Promoção de Exporta
ções e Investimentos (Apex-Brasil) tem 
como objetivo justamente destacar esse 
apelo sustentável. Uma das ações ocor
re na Fórmula Indy, categoria do auto
mobilismo em que todos os carros são 
abastecidos com etanol brasileiro. Du
rante algumas corridas, há feiras em 
que são apresentados vários produtos 
e tecnologias do Brasil. 

"Com a tecnologia é que vamos 
aproveitar os recursos que temos, de 
um jeito atraente para o consumidor e 
eficiente", diz Carla Van Ass, uma das 
sócias da Boutique de Aromas, de Pa-
nambi (RS), que faz perfumes, sabo
netes, sachês e odorizadores com ma
téria-prima natural. A empresa parti
cipou do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora (Peiex), da Apex-Brasil. 
Chegou a exportar para a Inglaterra e 
para a África do Sul, e prepara-se para 
lançar-se de modo mais estruturado no 
mercado internacional. 

A fabricante gaúcha está desenvol
vendo uma linha com óleos essenciais 
de alecrim e camomila adquiridos de 
uma cooperativa de pequenos agricul
tores - juntando a preocupação social 
com o viés ambiental. "Usamos emba
lagens e rótulos que também carregam 
a ideia de ecologia", conta Carla. "A con
corrência é cada vez maior. Uma mu
dança no produto, um diferencial como 

este, ajuda a ganhar mercado, a agregar 
valor, a levar um produto brasileiro de 
qualidade para fora", complementa. 

Mesmo em um setor de longa tradi
ção exportadora é preciso investir cons
tantemente em tecnologia e preocupa
ção ambiental. A Associação Nacional 
de Exportadores de Sucos Cítricos (Ci-
trosBR), por exemplo, foi instada pelos 
parceiros europeus (que compram 70% 
da produção brasileira) a fazer um es
tudo para calcular a emissão de car
bono em toda a cadeia - dos pomares 
de laranja aos importadores do Velho 
Continente, incluindo o transporte pelo 
Atlântico. O estudo começou em 2010 
e deve terminar neste ano, mas os re
sultados preliminares já saíram. "Está 
claro que a emissão é bem menor do 
que a estimada pelos europeus", adian
ta o presidente executivo da associação, 
Christian Lohbauer. "Eles não tinham 
ideia, por exemplo, de que parte da 
produção de energia vem de biomassa, 
nem de boas práticas no uso da água e 
no tratamento da terra." 

0 investimento em tecnologia tem 
sido fundamental para reduzir as emis
sões de poluentes nos laranjais brasilei
ros. Em comparação com 1995, o setor 
é mais produtivo (639 caixas de laran
ja por hectare em 2010, contra 433 15 
anos antes) e consome menos agrotóxi-
co (1 mil a 3 mil litros misturados com 
água, por hectare; antes, eram 3mil a 6 
mil). "Isso é agricultura de precisão, tec
nologia pura. Usamos menos insumos, 
menos agressão química e produzimos 
mais", destaca o presidente da CitrosBR. 

Mesmo num setor de ponta, como in
formática, a imagem do Brasil tem aju
dado, como observa o engenheiro de 
computação Paulo Márcio de Freitas, di
retor executivo da Cientec, empresa de 
software de plano de manejo florestal 
que já exportou para a Alemanha, fez 
parcerias com universidades de Lisboa 
e Córdoba (Espanha) e tem prospecta
do clientes no Chile, na Argentina e na 

América Central. Ele conta que, quan
do iniciou os contatos com o exterior, 
achava que o Brasil era visto como um 
país preocupado com o meio ambiente, 
mas de pouca tradição tecnológica. A 
imagem ambiental se confirmou, mas 
a outra, não. "A desconfiança que se t i
nha em relação à tecnologia brasileira 
mudou muito. Lá fora já enxergam de 
outro modo", assinala Freitas. 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2221, p. 82-83, 6 jun. 2012.




