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Es p e c i a l
Negócios sustentáveis

Vale adota papel
fabricado a partir da
celulose de bagaço da
cana-de-açúcar F2
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17,72

Dow Jones X DJ Sustainability Index

Obs.: variações acumuladas - em % (base: 19/12/11) 
Fonte: Bloomberg. Elaboração: Valor Data.

Dow Jones DJ Sustainability World Index
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Ibovespa X Carbono Eficiente 

Obs.: variações acumuladas - em % (base: 19/12/11) 
Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data
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10,31

19,70
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D I V U LG A Ç Ã O

Floresta licitada começa a
obter certificações
Luciano Schaaf, sócio da Amata,
que arrematou lote de 50 mil
hectares e acaba de receber o se-
lo FSC após dois anos em proces-
so para obtenção de licenças

3

C R É D I TO

WWF-Brasil investe R$ 1
milhão em projeto no Acre
Valorização da produção do óleo
de copaíba garante renda extra
para famílias da Reserva Extrati-
vista do Cazumbá-Iracema, no
município de Sena Madureira

4

ANDRÉ PESSOA

Visita incomum muda
relações com fornecedor
A Neotec, que fabrica pneus para
moto e bicicleta nas
proximidades de Manaus,
fortalece vínculos com os serin-
gueiros da região

23,46

10,31

Ibovespa X ISE

Obs.: variações acumuladas - em % (base: 19/12/11) 
Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data
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Perdas da biodiversidade podem afetar economias

Métrica biológica

Empresas testam
metodologia que
avalia impacto do
negócio e
dependência em
relação aos
recursos naturais.
Po r S é rg i o
Ad e o d ato , para
o Valor, de
São Paulo

A ntes de explorar a jazida
de níquel do Jacaré, em
São Félix do Xingu, no

Pará, atualmente em estudo de
pré-viabilidade e com estimati-
va de produção anual de 80 mil
toneladas por 49 anos, a mine-
radora responsável pelo proje-
to iniciou medições inéditas
que vão além do potencial e vi-
da útil da reserva, das análises
de mercado e das planilhas fi-
nanceiras. Também os impac-
tos à biodiversidade e a depen-
dência atual e futura do empre-
endimento em relação aos es-
toques naturais foram incorpo-
rados à conta. “No cenário da
gestão de riscos, busca-se um
método capaz de dimensionar
os efeitos dessas alterações e,
no próximo passo, valorar ati-
vos ambientais”, afirma Juliana
Rehfeld, gerente de desenvolvi-
mento sustentável da Anglo
American, com plano de repli-
car a experiência nas demais
operações no país.

Está em jogo o acesso à maté-
ria-prima e a oportunidades de
negócio: “A fórmula baliza inves-
timentos e dá segurança à mitiga-
ção de danos e ao relacionamen-
to com comunidades”. A iniciati-
va integra um projeto-piloto in-
ternacional que reúne no Brasil
oito empresas de grande porte
para a calibragem de uma nova

De São Paulo

Quando a iniciativa The Econo-
mics of Ecosystems and Biodiversi-
ty (TEEB) divulgou há três anos que
o mundo perde anualmente entre
US$ 2,5 trilhões e US$ 4,5 trilhões
com a destruição dos ecossistemas
vitais, o setor empresarial desper-
tou para os riscos e começou a se
movimentar para evitar impactos
irreversíveis nos negócios. Lidera-
do por Pavan Sukhdev, diretor-fun-
dador da empresa indiana GIST
(Green Indian States Trust), o estu-
do, iniciado em 2007, gerou dife-
rentes relatórios que subsidiariam
negociações internacionais sobre o
tema. No Brasil, dono de 15% da
biodiversidade do planeta, invejá-

vel estoque hídrico e expressivo
potencial no mercado de fixação
de carbono, o governo federal de-
cidiu iniciar a tropicalização da
metodologia para inserir o assun-
to nas contas nacionais, trabalho
conduzido pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea).

Em paralelo, foi lançada em ou-
tubro no Brasil uma versão do TE-
EB específica para o mundo dos ne-
gócios, de modo que o meio em-
presarial contabilize riscos e iden-
tifique oportunidades a partir da
biodiversidade. “A inclusão desses
valores nas políticas adotadas pe-
las empresas pode gerar economia
de recursos, desenvolvimento lo-
cal, geração de emprego e melho-
ria na qualidade de vida”, diz Hele-

na Pavese, gerente de política am-
biental da Conservação Internacio-
nal (CI-Brasil), organização am-
bientalista que desenvolve o proje-
to em cooperação com a ONU.

O objetivo é tornar as ferramen-
tas de medição acessíveis e mudar
a cultura corporativa para incluir a
biodiversidade no manejo de ris-
cos. Nos próximos 25 anos, diz Pa-
vese, as perdas de biodiversidade
podem atingir € 25 bilhões, po-
dendo afetar setores estratégicos.

Só os EUA movimentam entre
US$ 75 bilhões e US$ 150 bilhões
com a produção de fármacos a par-
tir de recursos naturais. Pavese
acredita ser possível reverter o pro-
cesso quando se mede financeira-
mente a biodiversidade.

A cidade de Nova York, por
exemplo, economizou US$ 6 bi-
lhões em tratamento de água
após o recente investimento na
recuperação ambiental de seu
principal manancial hídrico, nas
montanhas de Catskills.

Contabilizar o retorno para as
empresas e para a sociedade de ca-
da real investido na proteção dos
recursos naturais é uma estratégia
que fortalece os argumentos para a
urgência da conservação. No Brasil,
78% da hidroeletricidade provem
de fontes geradoras nutridas por
rios situados em áreas protegidas,
como parques ou reservas, que ga-
rantem qualidade e boa vazão à
água. Os dados constam no relató-
rio “Contribuição das Unidades de

Conservação Brasileiras para a Eco-
nomia Nacional”, elaborado pelo
United Nations Environment Pro-
gramme (UNEP).

Para o pesquisador Carlos
Eduardo Young, um dos autores
do estudo, “o sucesso ou fracasso
dos empreendimentos deixam de
ser consequência apenas dos re-
sultados financeiros atingidos”.

Na competição por mercado,
surgem ferramentas de gestão
para diferenciar empresas que
adotam boas práticas no uso da
biodiversidade. É o caso do selo
de certificação Life, projeto brasi-
leiro reconhecido pela Conven-
ção sobre Diversidade Biológica
(CDB), em fase piloto de desen-
volvimento. (SA)

Juliana Rehfeld, da Anglo American: “A fórmula baliza investimentos e dá segurança à mitigação de danos e ao relacionamento com as comunidades”

LUIS USHIROBIRA/VALOR

ferramenta de gestão — o Corpo-
rate Ecosystem Services Review —
testada no exterior por mais de
300 corporações nos últimos
quatro anos. Em território brasi-
leiro, o foco é a Amazônia. “Pro -
blemas no acesso aos serviços vi-
tais dos ecossistemas, como água
e fixação de carbono, podem ge-
rar riscos e impactos nos lucros
operacionais”, adverte Francisco
Almendra, coordenador de clima
e energia do World Resources Ins-
titute (WRI) no Brasil. Ele comple-
ta: “No mundo de hoje é estraté-
gia de sobrevivência para os ne-
gócios avaliar o impacto e depen-
dência em relação a esses ativos”.

A métrica avalia 24 serviços
ecossistêmicos. O grupo sul-afri-
cano Mondi, uma das maiores
companhias globais de papéis e
embalagens, com receita anual
de € 5,7 bilhões, aplicou a meto-
dologia para reverter o índice de
espécies invasoras da fauna e flo-
ra levadas a ambientes estranhos
ao seu habitat natural junto com
o transporte de mercadorias, cau-
sando desequilíbrios ecológicos.
Foi também aferido o impacto so-
bre a água doce, medida cujos re-
sultados fortaleceram as relações
com comunidades e permitiram
a geração de renda com turismo.

No caso da empresa canaden-
se de energia BC Hydro, a medi-
ção reduziu conflitos com partes

interessadas do entorno dos em-
preendimentos e contribuiu pa-
ra diminuir pela metade o tem-
po de licenciamento ambiental
de hidrelétricas — de três a cinco
anos para um a três anos.

A inovação principal é a análise
sobre quanto o negócio depende
dos recursos naturais impactados
pelas atividades da própria em-
presa e seus fornecedores, princi-
palmente nos setores do agrone-
gócio, abastecimento de água,
produção florestal, energia, pe-
troquímica, mineração e turismo.
De acordo com a Avaliação Ecos-
sistêmica do Milênio, estudo con-
duzido pelo WRI em parceria
com 2,5 mil pesquisadores de to-
do o mundo, 15 dos 24 serviços
ambientais do planeta se degra-
daram em níveis perigosos nos
últimos 50 anos. Além de custos
operacionais com implicações na
competitividade, como alto valor
da água limpa no futuro, o am-
biente de escassez implica riscos
regulatórios, de reputação e de
acesso a mercados e a crédito —
mas também abre caminho para
novas tecnologias, modelos de
negócios e arranjos produtivos.

Para uma indústria de cosméti-
cos, impactos na regulação do cli-
ma pelo ambiente natural podem
mudar o regime de chuvas e, por
tabela, a incidência de insetos,
prejudicando a produção de ati-

vos da biodiversidade, como
óleos essenciais. “Evoluímos na
medição mais aprofundada des-
sas dependências”, afirma Janice
Casara, gerente de sustentabili-
dade da Natura, participante do
projeto do WRI no Brasil, no qual
as empresas testam a ferramenta
com apoio da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) e do Conselho Em-
presarial Brasileiro para o Desen-
volvimento Sustentável (Cebds).
Os resultados finais serão divul-
gados em meados de 2013.

A Natura emprega a fórmula
para monitorar a produção pio-
neira de óleo de palma em siste-
mas agroflorestais mantidos por
produtores familiares, na Amazô-
nia. “Olhar estrategicamente para
o futuro, e não apenas para o
quanto foi emitido, gerado ou
consumido no passado, é chave
para a gestão sustentável mais
coerente e de longo prazo”, avalia
a gerente. O foco unicamente nos
impactos, diz ela, revela apenas “a
ponta do iceberg” e não a real co-
nexão dos negócios com os ecos-
sistemas, envolvendo “questões
culturais e de valor espiritual”.

A preocupação chegou ao va-
rejo. “É importante entender em
que medida as operações de
uma rede de supermercados es-
tão associadas aos serviços ecos-
sistêmicos”, diz Camila Valver-
de, diretora de sustentabilidade

do Wa l m a r t . O alvo principal se-
rá a cadeia de suprimento, em
geral responsável por 90% dos
impactos até os produtos serem
expostos nas prateleiras.

Em Randon, no Pará, uma mina
de bauxita hoje em fase de licen-
ciamento para ser explorada a
partir de 2016 incorpora dados
sobre serviços ecossistêmicos ao
planejamento das operações. Es-
tá prevista a recuperação de flo-
resta em áreas de pastagens de-
gradadas de onde o mineral será
extraído, além da construção de
aterro sanitário e estação de trata-
mento de esgoto na cidade, redu-
zindo o risco do abastecimento
da empresa com água poluída.

“É uma forma de evitar custos
operacionais mais altos no futu-
r o”, argumenta David Canassa,
gerente de sustentabilidade da
Votorantim Metais, responsável
por investimento de R$ 5,6 bi-
lhões na região. “Em 2010, quan-
do a biodiversidade foi inserida
na pauta do planejamento estra-
tégico, estipulamos que em cinco
anos teríamos uma metodologia
para medi-la”, diz o executivo.
Não bastava valorar os serviços
ecossistêmicos, mas identificar os
impactos sobre os recursos que a
natureza provia às operações.
Após a experiência inicial, o mé-
todo começou a ser aplicado em
outras quatro plantas do grupo.
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Especial | Negócios sustentáveis

Operação limpa

Célia Rosemblum

Pa p e l
re fo r m u l a d o

As rotinas de negócios na Va l e
refletem sua dimensão de maior
empresa privada do país, com
mais de 200 mil funcionários.
Exemplo: diariamente são
usadas 197.260 folhas de papel,
segundo uma estimativa
baseada no histórico de
consumo da empresa. São 72
milhões de folhas por ano, o
correspondente a 34 toneladas
que agora terão seu impacto
ambiental reduzido. Há cerca de
um mês, a mineradora deu início
a um processo de substituição
do papel tradicional A4 usado
nas impressoras por um
ecológico, feito com a celulose
extraída de bagaço de cana-de-
açúcar, que é biodegradável. A
sustentabilidade está presente
de ponta a ponta no processo —
da utilização da matéria prima,
que reduz o descarte de rejeitos
das plantações de cana, à
possibilidade de reciclagem pós-
uso. De quebra, a medida vai
proporcionar à empresa
economia de 12% nos gastos em
relação ao papel comum.

DAVILYM DOURADO

Sobe...
Como nem todos conseguem

adotar sempre a opção mais
verde pelo uso de escadas, os
elevadores em versões com
menor impacto ambiental
começam a ganhar espaço nas
novas construções e em
reformas. Modelos que
funcionam sem engrenagem
ajudam a reduzir os gastos com
energia elétrica e também
evitam o descarte de óleo nas
manutenções.
No portfólio da ThyssenKrupp
Elevadores a participação
das máquinas mais sustentáveis
tem crescido em função da
demanda por equipamentos
que economizam energia,
diz Paulo Henrique Estefan,
vice-presidente comercial da
empresa. “Em obras novas,
podemos dizer que é uma
tendência forte de mercado.”
Elevadores com engrenagem,
explica, precisam que
seu óleo seja trocado a cada
dois anos. Cada litro, diz,
se não fosse tratado pelo
sistema de logística reversa
da empresa, teria potencial
para contaminar mil litros
de água. A Thyssen começou a
trabalhar a ideia de elevador
sustentável há cerca de
sete anos. O desenvolvimento de
novos produtos resultou,
por exemplo, em elevadores
sem casas de máquinas,
que usam contrapesos de
concreto e sucata de aço.

... e desce
O portfólio da ThyssenKrupp,

conta Estefan, inclui atualmente
desde possibilidades mais
difundidas, como a utilização de
lâmpadas LED, até elevadores
que possuem sistemas
regenerativos de energia. “Na
prática, o sistema permite a
utilização de parte da energia
devolvida pelo elevador durante
seu funcionamento para a rede
elétrica interna da edificação,
resultando em expressiva
e c o n o m i a .” Medições feitas pela
Thyssen em um prédio comercial
de São Paulo onde o sistema está
em operação registraram
economia de 37% no consumo
de energia.

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Pre ç o
f i xa d o

Depois de dois anos de
pesquisas, um projeto da
Repams — associação dos
proprietários de Reservas
Particulares de Patrimônio
Natural (RPPN) do Mato Grosso
do Sul — conseguiu estabelecer
um valor para remunerar os
donos de terras preservadas na
região do Cerrado: R$ 216,00 por
hectare ao ano. Este seria o
adequado Pagamento por
Serviços Ambientais (PSA),
mecanismo para compensar os
investimentos na conservação de
áreas protegidas que está em
processo de desenvolvimento e
implementação no Brasil. As
RPPNs só podem desenvolver
atividades como pesquisa,
educação e turismo para fazer
frente a seus gastos. O estudo,
realizado com patrocínio da
Petrobras, propõe alternativas
de renda para os proprietários,
como a venda de créditos de
carbono ou o PSA, que
reconhece benefícios como o ar
puro garantido pelas árvores, o
armazenamento de águas
pluviais na área, polinização e
outros serviços ecossistêmicos.

Medidas de
e sto q u e

Foram pesquisadas cinco
reservas naturais distribuídas
em uma região com
predominância do Cerrado e
Pantanal, mas que tem também
remanescentes de Mata
Atlântica e um pouco do Chaco
paraguaio. Na área, convivem
produção agropecuária e
turismo ecológico. Os cálculos
do estoque de carbono — que
partem das medidas de
diâmetro e altura para calcular o
peso da árvore, em que metade é
composta por CO2 —,
mostraram que os 642 hectares
da Fazenda São Geraldo, no
Cerrado, têm um estoque
estimado de 61,8 mil toneladas
de CO2. Os 7 mil hectares da
fazenda Rio Negro, no Pantanal,
guardam cerca de 529,2 mil
toneladas de carbono, que
podem se transformar em um
ativo no mercado que negocia o
gás. O projeto também
promoveu a recuperação de
mais de cem hectares no entorno
e nas RPPNs e implantou um
viveiro de mudas nativas.

M e rc a d o Empresas geram empregos com o manejo sustentável

Certificação renova fôlego
das licitações de florestas

D I V U LG A Ç Ã O

Luciano Schaaf, sócio da Amata: fazer o manejo certificado é quase como realizar uma cirurgia na mata

Andrea Vialli
Para o Valor, de São Paulo

Quando a Lei de Gestão de Flo-
restas Públicas (no 11.284/2006)
foi sancionada pelo governo fede-
ral, em 2006, suscitou certa dose
de polêmica. Choveram críticas so-
bre um dos instrumentos incluí-
dos na lei, a concessão de áreas de
florestas públicas para uso da ini-
ciativa privada. Para muitos, isso
resultaria em uma “p r i v a t i z a ç ã o”
do bem público que são as flores-
tas e dos serviços ambientais que
ela presta. Passados seis anos, o
mecanismo tem contribuído para
gerar empregos na Amazônia e su-
prir o mercado de madeira extraí-
da de modo sustentável — um ni-
cho incipiente, mas com potencial
de crescimento.

Ao mesmo tempo, começam a
sair as primeiras certificações so-
cioambientais para áreas licitadas,
o que sinaliza uma tendência para
o futuro e um novo fôlego para a
produção de madeira na Amazô-
nia, que vem sofrendo declínio em
razão das ações de combate ao
desmatamento ilegal: em 2009, a
Amazônia produziu 14,2 milhões
de metros cúbicos de madeira, 40%
a menos do que os 24,5 milhões
produzidos em 2004, segundo es-
tudo do Ministério do Meio Am-
biente e a ONG Imazon.

A primeira área de floresta fede-
ral que passou por licitação — e
também a primeira a receber o se-
lo de manejo sustentável FSC (sigla
em inglês para Conselho de Mane-
jo Florestal) — fica na Floresta Na-
cional do Jamari, em Rondônia. O
lote de 50 mil hectares foi arrema-
tado pela Amata, empresa do setor
florestal e uma das pioneiras no
país no uso do selo FSC para ma-
deira da Amazônia. Após dois anos
em processo de obtenção das li-
cenças ambientais, a Amata come-
çou a operação no Jamari em 2010
e acaba de receber o selo FSC.

Além de comprovar o corte sele-
to das árvores dentro do princípio
do manejo de baixo impacto am-
biental, a certificação atesta tam-
bém boas práticas sociais e traba-
lhistas: a operação da Amata no Ja-
mari emprega 70 pessoas, que pos-
suem registro em carteira de tra-
balho e outros benefícios sociais –
algo incomum na região, porque
muitas empresas operam com alto
grau de informalidade. “O manejo
certificado é quase como realizar
uma cirurgia na mata”, diz Luciano
Schaaf, coordenador de planeja-

mento e tecnologia da Amata e su-
pervisor das operações no Jamari.

Pelo atual contrato de conces-
são florestal, de 40 anos, a área é di-
vidida em 25 partes de 1,8 mil hec-
tares cada. A cada ano, cerca de três
a cinco árvores são retiradas por
hectare por ano, o que permite à
floresta se regenerar — bem dife-
rente da exploração predatória da
floresta, onde as espécies comer-
ciais são retiradas sem critérios e a
mata fica degradada. “Antes da
operação de manejo começar, é
feito um minucioso inventário das
espécies. As árvores são medidas e
etiquetadas, o que garante o ras-
treamento da madeira na etapa da
c o m e r c i a l i z a ç ã o”, diz Schaaf.

Assim, ipês, cumarus, maçaran-
dubas e sucupiras vão para a serra-
ria instalada pela Amata em Itapuã
do Oeste, município encravado no
bioma amazônico a 90 quilôme-
tros da capital Porto Velho. Nessa
etapa, a madeira passa por benefi-
ciamento antes de chegar aos prin-
cipais centros consumidores. A
maior parte da produção (65%) é
absorvida pelo mercado interno,
especialmente para ser usada na
construção civil. O restante embar-

ca rumo a Holanda, Alemanha e
Inglaterra, alguns dos principais
clientes no exterior. Os países eu-
ropeus são o maior mercado do
mundo para madeira certificada.
A Holanda possui uma lei que
obriga as obras públicas a utiliza-
rem apenas madeira tropical de
origem certificada — e hoje muitas
madeiras de origem amazônica
sustentam deques e outras obras
de engenharia no país.

É de olho nesses mercados que
outra empresa do ramo de produ-
tos florestais e logística, a LN Guer-
ra, investiu na certificação FSC para
a madeira oriunda de uma área de
concessão florestal no oeste do Pa-
rá, que faz parte da gleba Mamuru-
Arapiuns, localizada entre os mu-
nicípios de Santarém e Juruti. O Pa-
rá possui uma lei estadual que, à
semelhança da lei federal, permite
a concessão de florestas públicas
para uso privado.

De acordo com Ricardo Tama-
nho, diretor de operações da LN
Guerra, o contrato de concessão
prevê o uso de 46 mil hectares de
floresta pelos próximos 30 anos. A
região é rica em espécies com
grande valor comercial, como ja-

tobá, itaúba, goiabão e tanimbuca.
A exploração dos recursos madei-
reiros obedece a um plano de ma-
nejo apresentado ao Imaflora, en-
tidade que concede a certificação
FSC após auditorias, e ao Instituto
de Desenvolvimento Florestal do
Estado do Pará (Ideflor), autarquia
responsável pelas concessões flo-
restais no Estado.

“A certificação FSC é um instru-
mento para dar credibilidade e
controle de origem da nossa pro-
dução, especialmente no mercado
europeu. Há pouca oferta de ma-
deira da Amazônia certificada e es-
se é um nicho que deve crescer”,
diz Tamanho. A empresa também
vai realizar manejo em uma área
de 30 mil hectares em Novo Pro-
gresso (PA) e espera chegar em 150
mil hectares em áreas de conces-
são nos próximos anos.

Segundo Leonardo Sobral, ge-
rente de certificação do Imaflora,
desde 2006 não eram certificadas
novas áreas na Amazônia. “A área
certificada FSC de empresas na
Amazônia passou de aproximada-
mente 625 mil hectares em 2006
para 721 mil hectares em 2012, au-
mento de 15% ”, diz Sobral.

Só 2% da madeira têm o selo verde
De São Paulo

As empresas que apostam na
certificação florestal como dife-
rencial estratégico têm de lidar
com dois oponentes de peso: o pe-
queno grau de conscientização do
mercado doméstico para a madei-
ra de origem sustentável e a con-
corrência da madeira extraída de
forma ilegal. Segundo estimativas
dos próprios produtores, a oferta
de madeira certificada pelo selo
FSC, o mais conhecido selo verde
para produtos de origem florestal,
não chega a 2% do mercado.

“A oferta de madeira tropical
certificada é pequena no Brasil. E
isso ocorre porque 95% do merca-
do opera em graus diferentes de le-
galidade, o que é uma concorrên-
cia desleal”, diz Luciano Schaaf, co-
ordenador de planejamento e tec-
nologia da Amata, empresa que
opera uma área de concessão de 50
mil hectares em Rondônia. Os
“graus diferentes de legalidade” a
que Schaaf se refere referem-se
desde a madeira produzida de for-
ma ilegal, em áreas onde não é per-
mitido desmatar, até as toras que
têm sua documentação “esquenta -
d a” em esquemas fraudulentos.
Para ele, faltam políticas públicas
que garantam a rastreabilidade da
madeira produzida na Amazônia e
que incentivem a compra de ori-
gem certificada. “As empresas que
atuam na falsa legalidade tem cus-
tos até 50% menores do que uma
empresa que passou pelos proces-
sos de licitação e certificação.”

Ainda falta no mercado brasilei-
ro a cultura de pagar um preço
prêmio pela madeira produzida
dentro de padrões socioambien-
tais. Nos países europeus, a madei-
ra com selo FSC chega a ser vendi-
da por até 20% a mais do que a ma-
deira sem garantia de origem.

Ricardo Tamanho, diretor de
operações da LN Guerra, que atua
em uma floresta pública no Pará,
concorda. “Temos um custo de
operação elevado, que inclui uma
estrutura de 1,4 mil metros qua-

drados no meio da floresta, um
corpo técnico especializado, cus-
tos trabalhistas. O ilegal não tem
esses custos, por isso vende a ma-
deira mais barata”, diz Tamanho.

Além das ações de fiscalização
ao desmatamento ilegal, uma das
soluções para estimular o mercado
doméstico para a madeira certifi-
cada é inserir isso como requisito
para compras públicas. Algumas
iniciativas voluntárias começam a
aparecer, como o programa “Ma -
deira é Legal”, um pacto voluntário

assinado em 2009 entre a Prefeitu-
ra de São Paulo, o governo do Esta-
do e empresas de construção civil
para estimular as compras de ma-
deira de origem legal. Para Leonar-
do Sobral, gerente de certificação
do Imaflora, é preciso estimular a
compra de madeira certificada pa-
ra evitar que a mercadoria ilegal
passe por legal. “A certificação for-
nece ao comprador uma seguran-
ça institucional maior, em razão
das inúmeras auditorias que são
feitas no empreendimento.” ( AV )

D I V U LG A Ç Ã O

Obrigado, agricultor brasileiro, por alimentar, vestir, abastecer
e mover 7 bilhões de pessoas em um planeta faminto.

0800 0192 500
www.agro.basf.com.br

Nós temos mais de 7 bilhões
de motivos para agradecer.

Aguarde uma grande homenagem da
BASF ao agricultor no Carnaval 2013.
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Especial | Negócios sustentáveis

Ext rat i v i s m o WWF-Brasil investe R$ 1 milhão em
programa ambiental na Reserva do Cazumbá-Iracema

Acordo valoriza a
produção de óleo
da copaíba no Acre

A copaíba gerou uma renda familiar adicional de R$ 900, em seis meses de trabalho, valor que sobe na entressafra

Sergio Adeodato
Para o Valor, de Manaus

Potente cicatrizante e anti-infla-
matório, o óleo de copaíba tornou-
se nos últimos anos um dos bálsa-
mos amazônicos mais cobiçados
pela indústria. O produto, testado
hoje em laboratórios contra nove
tipos de câncer, compõe o “mix ” da
produção florestal em comunida-
des que se mobilizam para tornar a
atividade viável, economicamente
mais atraente em relação ao gado
que avança na região associado à
derrubada de árvores.

Na Reserva Extrativista do Ca-
zumbá-Iracema, município de Se-
na Madureira, no Acre, o desenvol-
vimento da cadeia, desde a extra-
ção por métodos ambientalmente
corretos, até a garantia de comer-
cialização, agregou valores e pode
mudar os padrões da economia lo-
cal. “Ao se vender um conceito,
além do produto, propriamente, o
preço da copaíba aumentou 300%
após seis anos”, revela Mauro Ar-
melin, superintendente de conser-
vação do WWF-Brasil, organização
ambientalista que investiu R$ 1
milhão no projeto.

“O objetivo é promover a coesão
de diferentes segmentos para che-
gar à equação da conservação, mo-
bilizando comunidades a trans-
formar ativos florestais em dinhei-
r o”, ressalta Armelin, indicando a

complexidade do caminho.
Além de acordos no nível comu-

nitário sobre preço, local de entre-
ga, quantidade, transporte e arma-
zenamento, cada produtor assi-
nou um termo de compromisso
para aplicação de boas práticas de
manejo e reinvestimento de uma
parte da renda no processo produ-
tivo. Os extrativistas receberam
kits de segurança no trabalho e
treinamento para rastrear e moni-
torar a produção.

Foram mapeadas 5 mil árvores
para exploração por famílias ca-
dastradas. Na comercialização, a
ênfase tem sido a prospecção de
mercados externos “r e s p o n s áv e i s ”
sob o ponto de vista socioambien-
tal, por meio de parcerias com em-
presas que concordam em pagar
valores acima da média em troca
de regularidade no fornecimento
e qualidade do produto, atestada
por laudos técnicos. “Não basta
identificar produtor e comprador,
mas observar métodos de produ-
ção e comercialização.”

Na reserva Cazumbá-Iracema, a
principal receita é com a farinha
de mandioca, que somou R$ 500
mil em 2011, seguida pela casta-
nha e borracha. A copaíba gerou
uma renda familiar adicional de
R$ 900, durante seis meses de tra-
balho. O valor subirá quando a co-
munidade estocar o produto para
venda na entressafra com preços

de mercado 70% maiores. “A pro-
dução madeireira, que necessita
resolver questões-chave como o
combate à ilegalidade e a desone-
ração da cadeia produtiva por
meio de incentivos fiscais, é essen-
cial para fechar a conta da econo-
mia florestal”, afirma Armelin.

Só a madeira representa ren-
da média de quase R$ 10 mil por
produtor da Cooperfloresta, a
principal cooperativa florestal
do Acre, durante dois meses de
trabalho no ano.

“A economia florestal se forta-
lece a partir do uso múltiplo”, re-
força Alberto Tavares, especialis-
ta em conservação do WWF-Bra-
sil no Acre. Nenhum produto so-
zinho será a redenção da Amazô-
nia, como a borracha no passado.
Em sua análise, “o antigo discur-
so sobre potencial econômico da
região tem que sair da teoria pa-
ra a prática, a partir de políticas
públicas e estratégias empresa-
riais modernizadas, abertas a no-
vos modelos de gestão compatí-
veis com a realidade da floresta”.

Um exemplo é o fornecimento
da borracha FDL (Folha de Defu-
mação Líquida), de alto valor agre-
gado, para a empresa francesa Ve j a
produzir um modelo especial de
tênis exibido nas vitrines euro-
peias como “produto que usa bor-
racha nativa da Amazônia”, além
de algodão orgânico do Ceará.

A tecnologia, desenvolvida pela
Universidade de Brasília, é empre-
gada por seringueiros da Reserva
Extrativista Chico Mendes, de on-
de neste ano foram comercializa-
dos 16 mil quilos a preços duas ve-
zes superiores ao da borracha co-
mum. O valor chega a R$ 8,40 o
quilo, sendo R$ 7 pagos pela em-
presa e o restante coberto na for-
ma de subsídio estadual e do mu-
nicípio de Assis Brasil, onde se lo-
caliza a reserva.

A sofisticação do mercado na
busca por produtos naturais abre
espaços para projetos arrojados,
como a produção de açaí pasteuri-
zado, também em curso no Acre. Fonte: Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS)

Recursos nas árvores
Produção de borracha no Amazonas de 2003 a 2012
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Inclusão social Novo modelo para produção de borracha tem como base a estruturação de cadeias locais

Especial | Negócios sustentáveis

Produção comunitária serve como
barreira para o turismo predatório
De Manaus

Construir cadeias produtivas
de valor para blindar o mosaico
natural do Arquipélago de Ana-
vilhanas, no baixo Rio Negro, no
Amazonas, foi a saída encontra-
da por lideranças locais contra os
riscos do turismo predatório em
função da Copa do Mundo de
2014. O lugar, berçário de biodi-
versidade, abriga 400 ilhas de
mata virgem. “Como o assédio
dos visitantes será intenso nos ar-
redores de Manaus, sede dos jo-
gos, o projeto é desenvolver ativi-
dades econômicas preventivas,
principalmente o turismo de ba-
se comunitária, que envolverá 18
vilarejos ribeirinhos retendo o
máximo de renda para região”,
afirma Mirela Sandrini, diretora
do Fundo Vale, responsável pelo
investimento de R$ 4 milhões em
capacitação para o empreende-
dorismo e fortalecimento dos
elos atrelados ao negócio.

“O plano é multiplicar ideias e
conectar parcerias para se alcan-
çar escala em modelos econômi-
cos com foco na conservação”,
explica a diretora. Nos últimos
três anos, o fundo aplicou R$ 15
milhões na Amazônia, incluindo
regiões de conflito pela posse de

terra, como a Terra do Meio, no
Pará. No município de Anapu,
onde a missionária Dorothy
Stang foi assassinada em 2005
por defender pequenos produto-
res contra posseiros que desma-
tavam a região, recursos estão
sendo investidos para o treina-
mento florestal dos moradores
do Assentamento Virola Jatobá,
que começarão a extrair madeira
por meio de plano de manejo,
além da tradicional atividade na
roça de milho, feijão e mandioca
de subsistência.

A madeireira Vitória Régia, que
explorava toras na área em regime
de comodato com os colonos as-
sentados, foi impedida por um ato
normativo do Ibama de continuar
a produção. Até o fim de 2012, os
assentados assumirão a explora-
ção madeireira, para a qual recebe-
rão insumos, equipamentos e até
serrarias portáteis apreendidas pe-
los fiscais em operações contra a
produção ilegal.

“Todos dependiam do percen-
tual da produção pago pela ma-
deireira e agora precisarão colo-
car a mão na massa para fazer o
t r a b a l h o”, conta o pesquisador
Paulo Amorim, do Instituto Flo-
resta Tropical (IFT), instituição
parceira do Fundo Vale. A expec-

ANDRÉ PESSOA/VALOR

Adolfo Saunier, da cooperativa de seringueiros de Itacoatiara: ganhos antes exclusivos dos atravessadores

ANDRÉ PESSOA/VALOR

Leonardo Levorin, da Levorin: “Borracha da Amazônia pode ser diferencial para um novo perfil de consumidores”

Ação integra seringueiro à indústria
Sérgio Adeodato
Para o Valor, de Manaus

Cem anos após o fim do pri-
meiro ciclo econômico da borra-
cha (1879-1912), cerca de 40 se-
ringueiros amazonenses fugiram
da rotina da produção na floresta
e percorreram longas distâncias
em barcos para conhecer, em no-
vembro, as instalações da Neotec
— fábrica de pneus para moto e
bicicleta do grupo Levorin, inau-
gurada neste ano nas proximida-
des de Manaus. O cheiro forte da
matéria-prima vegetal, recém-
chegada em fardos após benefi-
ciamento intermediário, exalava
no ambiente com máquinas mo-
dernas de grande porte. Na linha
de montagem, os extrativistas
percebiam a conexão entre o que
sangravam nas árvores e o produ-
to final vendido para a mobilida-
de nas ruas das cidades.

A visita, incomum na relação in-
dústria-fornecedor nas atividades
florestais, foi sintomática, indicati-
va de um novo modelo de desen-
volvimento baseado na estrutura-
ção de cadeias produtivas locais,
que se expande no rastro de subsí-
dios e garantias de preço e supri-
mento visando à retomada desta
que foi uma das principais fontes
de riqueza do país.

“O mercado de bicicletas sofre
transformações, surgem novos
apelos e a borracha da Amazônia
pode ser diferencial para um novo
perfil de consumidores”, diz o dire-
tor de suprimentos, Leonardo Le-
vorin. A empresa tem matriz há 70
anos em São Paulo, onde se insta-
lou para produzir correias para au-
tomóveis. Na acirrada concorrên-
cia com chineses, indianos e indo-
nésios, a opção por Manaus se ex-

plica pelos incentivos fiscais da Zo-
na Franca e pela proximidade da
matéria-prima e de fabricantes de
motocicletas que abastecem 30%
do mercado brasileiro.

Após investir R$ 117 milhões, a
indústria planeja produzir 14 mil
toneladas de pneus para veículos
duas rodas em 2013, absorvendo
duas mil toneladas de látex nativo
da Amazônia a partir de um acor-
do com governo estadual para o
estabelecimento de preços justos,
sem a pressão de praxe para a re-
dução de custos no insumo, com
reflexos na renda local. A expecta-
tiva é, até 2014, a demanda pela
matéria-prima nativa dobrar, fi-
xando o trabalhador que hoje dei-
xa a floresta em busca de alternati-
vas na metrópole. “Quem está feliz
não desmata”, diz Levorin, lem-
brando que o látex natural tem
vantagens importantes quanto à
elasticidade e resistência em rela-
ção à borracha sintética oriunda
do petróleo.

O aproveitamento de seringuei-
ras nativas, e não plantadas como
ocorrem em outras regiões do
país, tem o poder de desenvolver
economias locais em consórcio
com outras culturas extrativistas.
“O produto, só obtido quando se
mantém a floresta em pé, é o carro-
chefe no sustento de muitas comu-
nidades”, diz Adolfo Saunier, te-
soureiro da cooperativa de serin-
gueiros do município de Itacoatia-
ra (AM) e um dos participantes da
visita à indústria. Ao fim da expe-
riência na indústria ao lado dos
pneus prontos para uso nos veícu-
los, produtores manifestaram a
vontade de voltar a produzir bor-
racha como antes, só que agora
dentro de uma realidade diferente
de quando seus avós — muitos de-

les retirantes nordestinos que mi-
graram para tentar a sorte na Ama-
zônia — foram submetidos a con-
dições de trabalho insalubres, aná-
logas à escravidão.

Duas mil famílias em 18 municí-
pios se integram ao esforço por
ressuscitar pelo menos em parte o
prestígio da borracha. “Mobiliza -
dos nas cooperativas, alcançamos
ganhos antes exclusivos dos atra-
vessadores”, diz Saunier. Na rotina
diária entre 5h e 12h, cada serin-
gueiro extrai látex em média de
200 árvores e prepara o material a
ser prensado e levado para benefi-
ciamento, podendo ganhar R$ 6
mil por safra, sem contar a receita
com a coleta de castanha e a pro-
dução de farinha de mandioca. Da
cidade de Itacoatiara, 20 minutos
de lancha levam até a comunidade
São João do Carão, na margem
oposta do rio Amazonas. Lá os pro-
dutores da cooperativa explora-
ram a borracha que é processada
para fornecimento à indústria de
pneus e faturam colhendo o cacau
consorciado com a floresta manti-
da conservada, rica em árvores fru-
tíferas como bacaba, buriti e tape-
rebá. “O projeto agora é se abrir
para o turismo”, diz Saunier, orgu-
lhoso pela sala digital que está sen-
do construída para facilitar o aces-
so dos extrativistas ao mundo ex-
terior e receber visitantes interes-
sados em conhecer a produção na-
tiva que ainda enfrenta diversos
obstáculos, como problemas de
comercialização e de logística.

Um fornecedor gaúcho da
marca internacional Puma che -
gou a encomendar à cooperativa
duas toneladas de uma borracha
especial para tênis pelo dobro do
valor de mercado, mas desistiu
do negócio quando percebeu que

o frete custaria mais caro que o
próprio produto. Devido a essas
questões, estima-se que apenas
10% do potencial produtivo de
borracha no Estado seja explora-
do. “Para reverter o quadro, a lo-
comotiva é o beneficiamento lo-
cal, com a interiorização do de-
s e nv o l v i m e n t o”, afirma Valdelino
Cavalcante, presidente da Agên-
cia de Desenvolvimento Susten-
tável do Amazonas. Nos últimos
três anos, duas usinas foram
construídas em Iranduba e Mani-
coré, com investimento privado
de R$ 10 milhões, para transfor-
mar a borracha bruta entregue
pelos seringueiros em Granulado
Escuro Brasileiro (GEB), a maté-
ria-prima do pneu. O ciclo é fe-
chado com o fornecimento aos

fabricantes de duas rodas em Ma-
naus, setor que representa 21% do
faturamento total polo indus-
trial, de US$ 41 bilhões, em 2011.

O modelo se sustenta por meio
de subsídios e incentivos. O go-
verno estadual paga ao serin-
gueiro um adicional de R$ 1 por
quilo de borracha comercializa-
da, além da diferença que é co-
berta pela Companhia Nacional
de Abastecimento em relação ao
preço mínimo, de R$ 3,98. Há
subsídios municipais de R$ 0,30
a R$ 0,50. No total, o produtor re-
cebe R$ 5,20 por quilo de borra-
cha, cinco vezes o valor de 2003,
quando a maior parte do produ-
to se destinava ao Acre, para co-
mercialização junto à Pirelli, e ao
Pará, onde era beneficiado para a

Michellin. “Só 40% do produto fi-
cava no Estado do Amazonas,
que agora absorve toda a produ-
ção, de 1,1 mil toneladas neste
a n o”, diz Cavalcante.

O arranjo inclui a liberação de
microcrédito (R$ 1,7 mil por se-
ringueiro) para compra de ferra-
mentas para extração da borra-
cha, abertura de estradas e até
compra de barcos para escoar a
produção com menor depen-
dência dos atravessadores. Casta-
nha-do-Brasil, frutos amazôni-
cos, pesca e produção agrícola fa-
miliar complementam a renda
dos seringueiros.

O jornalista viajou a convite da
Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas

tativa é fornecimento de madeira
legalizada para a obra da hidre-
létrica de Belo Monte, em Altami-
ra (PA). A demanda por mão de
obra projetada pelo empreendi-
mento atrai migrantes, com esti-
mativa de a população do muni-
cípio dobrar até 2015. “Muitos
esquecem a produção florestal e
buscam emprego na obra ou na
c i d a d e”, diz Amorim.

Nas proximidades de Oriximi-
ná, Calha Norte do rio Amazo-
nas, a tarefa é formatar a econo-
mia local começando do zero,
pela construção da governança,
definição de usos para áreas pú-
blicas devolutas, elaboração de
planos de manejo e fortaleci-
mento das associações locais.

“O trabalho é fazer a aproxima-
ção entre comunidades e empre-
sas, sem intermediários para os
quais os extrativistas costumam
vender a produção com paga-
mento no ato da compra, porém
por preços baixos”, explica Ro-
berto Palmieri, do Instituto de
Manejo e Certificação Florestal e
Agrícola (Imaflora). Comunida-
des quilombolas já comercializa-
ram copaíba para a Firmenich,
empresa suíça de fragrâncias e es-
sências, além de castanha para a
Ouro Verde, do Grupo Orsa. (SA)

A Companhia de Saneamento de Sergipe recebeu um dos mais importantes prêmios

nacionais na área ambiental, o Prêmio Socioambiental Chico Mendes. Esse é o

reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito com o programa de educação

ambiental de uso racional da água. São ações como essa, que estão ajudando a

construir uma empresa ambientalmente responsável e um Estado melhor para todos.

QuandoaDeso recebeumprêmio,
todosos sergipanos saemganhando.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21, 22, 23, 24 e 25 dez. 2012, Especial Infraestrutura, p. F1-F4.




