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Geração de resíduos sólidos po-
de ser sinônimo de aumento de
lucros e recuo de despesas. Mas
como fazer a ligação entre os
dois temas pode ser a dúvida da
grande parte dos empresários,
principalmente dos geradores.
Quem terá interesse em com-
prar seus resíduos?

Para responder a essa pergun-
ta, a empreendedora Mayura
Okura desenvolveu há uma
mês a B2Blue.com, uma plata-
forma on-line que negocia e co-
mercializa os resíduos gerados
pelas empresas e indústrias via
B2B. Segundo ela, a ideia surgiu
a partir da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, que dá prazo
até agosto de 2014 para que em-
presas eliminem por completo
esses itens industriais destina-
dos de maneira inadequada ao

meio ambiente. “Essa é uma
oportunidade de transformar es-
ses resíduos em matéria-prima,
o que significa redução de cus-
tos e aumento de lucro”, diz.

Mayura conta ainda que os
anúncios são 100% gratuitos,
sendo tarifadas apenas as nego-
ciações que forem efetivadas
com uma taxa de 15% sobre o
valor negociado.

Em apenas um mês, a em-
preendedora conta que já são
mais de 100 empresas cadastra-
das com uma margem de cinco
novas a cada dia. “Nossa meta
é terminar 2012 com 500 em-
presas”, diz, lembrando que a
plataforma atende desde plásti-
cos à metais.

Quanto ao interesse pelo ca-
dastro, Mayura revela que ele
está mais concentrado entre os

interessados em comprar esses
resíduos. “A utilização desses
recursos é algo muito inovador
no mercado. É a oportunidade
de as empresas abriem suas in-
formações nesse sentido ao
mercado”, completa, lembran-
do que se tratava de algo muito
restrita até agora.

Ainda segundo Mayura, as
empresas que optam por utili-
zar os resíduos deixam de ter
de arcar com custo de aterros
sanitários. Em média há um
custo de R$ 250 por tonelada
despejada. “É preciso que as
empresas passem a enxergar
que seus resíduos têm valor”,
chama a atenção.

Os mais interessados pela pla-
taforma, de acordo com Mayu-
ra, são as construtoras, já que es-
se é o setor que mais gera resí-
duos. Além disso, há participa-
ção também da indústria auto-
mobilística, grande geradora de
metal e do setor sucroalcoleito,
responsável pela geração de re-
síduos de biomassa e madeira.

Quanto a este último, Mayu-
ra destaca que ainda é preciso le-
var mais informação para esse
setor gerador de energia elétri-
ca, já que os resíduos da biomas-
sa podem ser usados como re-
cursos para geração energética.

Aém disso, Mayura conta que
a plataforma disponibiliza ain-
da prestadores de serviços quali-
ficados e recomendados, facili-
tando a melhor destinação des-
ses recursos. ■ C.R.C.

Alexandre Rezende

QUARTA-FEIRA

EDUCAÇÃO/GESTÃO

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°64/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO .

EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos

dias úteis, no COMRJ.

a) Recebimento das propostas de preços até às 10:00 horas do dia 19/09/2012,
exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no
endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 horas
do dia 19/09/2012, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0845 ou Fax (21)
2101-0815

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO

RIO DE JANEIRO (COMRJ)

Internet revela o lado
lucrativo dos resíduos
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Tenhoumareservaflorestal,edaí?
A conservação dos remanescentes florestais tem experimentado al-
guns avanços conceituais e práticos que, embora importantes, têm
ocorrido em passo mais lento do que as necessidades de conservação
nos impõem. Só no caso da Mata Atlântica, cerca de 80% da área rema-
nescente está sob o domínio da iniciativa privada que, até meados dos
anos 80, tratava essas áreas como entrave ao desenvolvimento.

Posteriormente essas mesmas organizações, motivadas pela crescen-
te sensibilização ambiental dos consumidores e pelo surgimento de pro-
cessos de certificação ambiental, incluíram em suas estratégias a preser-
vação de florestas. Porém, o termo “preservação” pode gerar enganos.

O primeiro deles, ironicamente, é a perda da biodiversidade que se-
ria protegida. Reservas sucumbem em razão do seu grau de isolamento
e pressão sobre suas bordas. A ação de espécies invasoras, do fogo e do
vento já decretaram o fim de várias áreas florestais, e algumas das que
vemos podem não ser viáveis se apenas cercadas e transformadas em
reservas corporativas.

Mesmo a proteção de grandes áreas florestais pode não garantir a
conservação da biodiversidade já que, além da presença da caça e extra-
ção ilegais, tais áreas são muitas vezes motivo de disputas entre as em-
presas e comunidades. Tais fatos geram riscos institucionais decorren-
tes da gestão inadequada e o sentimento de que os recursos aplicados
na proteção de reservas não trazem o desejado retorno.

Isso gerou um avanço ao longo da última década: o conceito de valo-
rização de reservas florestais deixou de ser apenas quantitativo. Mais

do que dizer quantos hectares são
“protegidos”, fala-se sobre o que se
conserva e obtém a partir da adoção
de adequadas estratégias de manejo.

Uma gestão correta de áreas parti-
culares deve partir de um diagnósti-
co que permita a identificação de
seus potenciais e fragilidades; da ela-
boração de um plano de manejo pa-
ra valorizar as funções de conserva-
ção da biodiversidade, racionalizar
os recursos aplicados e alinhar a es-
tratégia da reserva ao projeto na
qual está inserida; e da geração de re-
ceitas via manejo de produtos flores-
tais, ecoturismo e pagamento por
serviços ambientais.

Embora seja raro que as receitas ge-
radas tornem essas áreas autossusten-

táveis financeiramente, essa condição dá incentivo real ao proprietá-
rio, além de contemplar o envolvimento direto de comunidades próxi-
mas, fato que mitiga possíveis conflitos. Também é necessário formar
pessoas que possam gerir corretamente a reserva e entender seu com-
plexo universo.

Devem ser criadas políticas públicas que deem aos proprietários de
reservas maior acesso aos mecanismos de crédito e incentivos, condu-
zindo a um significativo ganho na escala de criação de novas reservas e
aperfeiçoamento dos processos de gestão já existentes.

Se setores da nossa economia tradicional são incentivados em prol do
crescimento do País, a conservação de ecossistemas deve ser entendida
como um de seus pilares. Neste cenário, cabe ao Estado fornecer subsí-
dios à conservação e à restauração. As corporações e proprietários priva-
dos devem intensificar e embasar tecnicamente as ações de conservação
como pilares de sustentação de seus próprios negócio e ambiente. ■

Empreendedora desenvolve plataforma on-line para intermediar
a comercialização do material descartado pelas indústrias via B2B

As corporações
e proprietários
privados devem
intensificar
e embasar
tecnicamente ações
de conservação
como pilares de
sustentação de
seus próprios
negócio e ambiente

PAULO GROKE
Diretor de Meio Ambiente
do Instituto Ecofuturo

Mayura,doB2Blue.com: “Éprecisoqueasempresaspassemaenxergarqueseusresíduostêmvalor”

EM OFERTA

Quantidade de resíduos cadastrados, em toneladas/mês

Fonte: B2Blue.com

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

0 00 0
VIDRO PLÁSTICOPAPEL E 

PAPELÃO
ORGÂNICOSMETAIS

NÃO-FERROSOS
METAIS

FERROSOS
MADEIRA

1,25

0,75 0,72

0,39
0,30 0,29

1,43

 Quinta-feira, sexta-feira e fim de semana, 6, 7, 8 e 9 de setembro, 2012 Brasil Econômico 15

Text Box
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