
PROJETOS SUSTENTÁVEIS
Iniciativas para restaurar a riqueza socioambiental por meio de programas 

que recuperam o meio ambiente e desenvolvem a sociedade

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

7,8 hectares
em dois viveiros

2 milhões
de mudas adultas

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Mais de 90 reeducandos 
empregados em Tremembé e Bauru

16 ex-funcionários recolocados 
no mercado de trabalho

PRODUÇÃO

40 toneladas
de substrato produzidos por dia

4 mil vasos biodegradáveis 
fabricados diariamente

Fonte: empresa

Desenvolver a sociedade, restau-
rar omeio ambiente e, aomesmo
tempo, lucrar com isso. É esse o
objetivo da Florestas Inteligen-
tes, empresa criada em 2010 pe-
los sócios Paulo Franzine, Sérgio
Cammarano e Carlos Abbondan-
za. Tudo começou comuma ideia
inovadora: vender mudas adul-
tas (commaisde ummetro, dife-
rentementedamaioria dosvivei-
ros que oferecemudas jovens) de
mais de 150 árvores nativas da
Mata Atlântica para compensa-
ções ambientais, recomposição
florestal e paisagismo. “Nós deci-
dimosdar essamanutenção con-
centrada e depois transplantar”,
contaPaulo Franzine, explicando
que após três ou quatro meses, a
mudaadulta já sobrevive semcui-
dados especiais.
Porém, a inovação não era a

única preocupação dos três só-
cios. “A empresa tinha que ter
princípios de sustentabilidade.
Ou seja, ser baseada no tripé
meio ambiente, financeiro e so-
cial”, lembra Franzine. A perna
ambiental já existia no próprio
produto, que inclui tambémva-
sos biodegradáveis e substrato à
base de casca de arroz — “lixo”
da agricultura do Vale do Paraí-
ba, onde a empresa se localiza.
O desafio era achar uma for-

ma de integrar esse produto com
o trabalho social e definir qual a
camada da população que pode-
ria ser beneficiada comoproces-
so. “Procuramos uma classe so-
cial que tinha necessidade de in-
tegração. E não há classe social
mais excluída que o preso”, res-
ponde Sérgio Cammarano. O Es-
tado oferece a possibilidade de
implantar o processo produtivo
utilizando mão de obra carcerá-
ria. O pagamento é de um salário
mínimo e há a redução de pena.

Ação social “de verdade”
Mas a ideia era transformar isso
numa ação social “de verdade”.
Mesmo levando em considera-
ção que, por estarem em regime
semiaberto, os reeducandos fica-
riam na empresa apenas entre
seis e novemeses, a Florestas In-
teligentes decidiu, em parceria
com mestrandos da Esalq-USP,
capacitar seus funcionários e en-
tregar certificados técnicos de
jardinagem, paisagismo e vivei-
rismo. De 100 reeducandos que
tiveram os cursos, 16 estão em-
pregados após deixaremo presí-
dio, sendo que dois deles estão

na Florestas Inteligentes.
Além disso, há preocupação

em reintegrar o reeducando e
sua família. “A família às vezes
tem vergonha. Se ele está traba-
lhando, essa percepção melho-
ra”, afirma Paulo Franzine. Ou-
tras ações sociais da Florestas In-
teligentes são a capacitação e a
entrega de equipamento de pro-
teção para coletores de semen-
tes da comunidade do entorno,
além das aulas de educação am-
biental no EnsinoMédio de esco-
las públicas. Após três anos, os
alunos que se interessarem por
ciências da terra terão acesso a
bolsas de estudo em universida-
des da região.
Finalizando o tripé, a Florestas

Inteligentes visa lucrar e nãoofe-
recer assistencialismo. Os sócios
prospectaram locais para montar

a fábrica, escolhendo oCentro de
Progressão Penitenciária Dr. Ed-
gardMagalhãesNoronha, emTre-
membé, interior de São Paulo.
Para o diretor do presídio, Sil-

vio Ferreira de Camargo Leite, a
parceria tambémtemsidoprovei-
tosa. “Nunca vi um grupo traba-
lhar com tanta satisfação. É olhar
para o trabalhador ever a alegria,
a disciplina. E tem muita procu-
ra, por conta dos certificados e
do tipo de trabalho. Como labor-

terapia, não tem nada melhor do
quemexer com a natureza”.
Tendo plantado uma área total

de 7,8 hectares e cerca de 2 mi-
lhões de árvores, a empresa co-
meçouasvendas em21de setem-
brode2011,nãocoincidentemen-
te, o dia da árvore. E, mostrando
o sucesso do empreendimento,
já foi convidadaa implantarvivei-
ros e fábricas em cinco outros
presídios. Aceitou um deles: até
21 de setembro será lançado o

projeto no antigo Instituto Penal
Agrícola, em Bauru.
A expectativa de crescimento

é positiva, já que o custo ambien-
tal é de 1%do total investido. So-
mente no Estado de São Paulo, a
previsão de investimento da ges-
tão atual é de R$ 80 bilhões, sen-
do que a compensação ambien-
tal deve ser de R$ 800 milhões.
“Isso daria para plantar 500 ve-
zes nosso estoque”, comenta
Franzine. ■

Infográfico Alex Silva sobre foto Rodrigo Capote

Florestas Inteligentes cresce
e lucra com economia verde
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Preocupada como desenvolvimento da sociedade e a preservação domeio ambiente, empresa vende
mudas adultas de árvores nativas daMata Atlântica. Emumano de atuação, já são 7,8 hectares plantados
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




