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Es p e c i a l
Negócios sustentáveis

Globo e Unicef fazem
parceria para
promover educação
de qualidade F2
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D I V U LG A Ç Ã O

Nova fonte para financiar
ações inovadoras
Gerson Zimmer , da Umwelt Bio-
tecnologia Ambiental, de Santa
Catarina, especializou-se no
tratamento biológico de
águas e efluentes.
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ANDRÉ PESSOA/VALOR

Produtores de eucalipto
recuperam Mata Atlântica
Movimento que está se transfor-
mando no maior projeto de res-
tauração do bioma está em curso
no sul da Bahia e tem apoio das
indústrias de celulose.
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C R É D I TO

Instituto Ethos
comemora 15 anos
Jorge Abrahão, diretor-presiden-
te, fala dos avanços, ainda limita-
dos, na responsabilidade social e
no empenho para despertar uma
nova consciência empresarial.

Com o novo Código
Florestal, exigências
de restauração das
matas abrem
frentes de receita
e devem gerar
R$ 46 bilhões em
i nve st i m e n to s ,
em 60 anos, na
região Sudeste.
Po r S e rg i o
Ad e o d ato ,
para o Valor,
de São Paulo

ALINE MASSUCA/ VALOR

Strassburg, diretor do Instituto Internacional para Sustentabilidade: “Prioridades devem ser definidas para reduzir custos e atingir economia de escala”

Paisagem re fe i t a
A

pós a definição do no-
vo Código Florestal, as
atenções se voltam
agora para as oportu-

nidades de negócio geradas pe-
los 21 milhões de hectares de
passivo ambiental que equiva-
lem ao tamanho de quase todo o
Estado de São Paulo e precisarão
obrigatoriamente ser restaura-
dos com vegetação nativa nas
diferentes regiões brasileiras.

Da coleta de sementes à pro-
dução de mudas e manutenção
de plantios, a cadeia produtiva
florestal se movimenta para ocu-
par nichos e recompor a paisa-
gem. Novos mecanismos de ges-
tão, como a Cota de Reserva Le-
gal, criada para que a floresta ex-
cedente de um produtor seja uti-
lizada para compensar o déficit
de outra propriedade no mesmo
bioma, abrem frentes promisso-
ras de receita e podem agregar
valor à terra conservada.

“Um mercado de compra e
venda de cotas de terras floresta-
das poderá se viabilizar”, projeta
Britaldo Silveira, pesquisador do
Centro de Sensoriamento Remo-
to da Universidade Federal de
Minas Gerais. O modelo de com-
pensação tem potencial para re-
duzir em até 55% as atuais pen-
dências de reserva legal, ou seja,
as áreas nativas que as proprie-
dades são obrigadas a conservar
dentro de percentuais mínimos
que variam conforme o bioma.
O restante deverá ser recupera-
do. “Na expectativa de novos ne-
gócios, o avanço dos projetos
florestais não entrará em confli-
to com o uso agrícola porque o
alvo principal será a grande ex-

tensão de terras inadequadas à
produção de alimentos”, prevê
Silveira, autor de recente diag-
nóstico sobre os impactos da
nova legislação, encomendado
pela Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos, do governo federal.

De acordo com o diagnóstico,
o território brasileiro tem 530
milhões de hectares cobertos por
vegetação nativa e a área de flo-
resta que excede o mínimo deter-
minado por lei soma 100 mi-
lhões de hectares. Na Mata Atlân-
tica, esse ativo representa apenas
3% da cobertura original. “S o-
mente na Região Sudeste, con-
tando com a atual infraestrutu-
ra de viveiros de mudas, a ade-
quação de todas as proprieda-
des à lei vai demorar 60 anos e
exigirá investimento total de R$
46 bilhões”, calcula Aurélio Pa-
dovezi, coordenador de estraté-
gias de restauração na The Natu-
re Conservancy (TNC).

Ao longo desse período, o cus-
to anual para o conserto da pai-
sagem, em torno de R$ 773 mi-
lhões, é semelhante ao orçamen-
to do Ministério do Meio Am-
biente para 2013. A conta é con-
servadora, pois considera que
apenas 20% do passivo precisará
ser reflorestado. A maior parte
pode se regenerar naturalmente,
sem plantio. Projeta-se a necessi-
dade de 1,5 bilhão de mudas até
2075 com geração de 3,2 mi-
lhões de postos de trabalho.

A revisão do Código Florestal
reduziu em mais da metade a
área passível de restauração pre-
vista nas regras anteriores. Mas
foram criados instrumentos para
a obrigação sair do papel e ser fis-

calizada. É o caso do Cadastro
Ambiental Rural (CAR), onde to-
das as propriedades rurais e suas
reservas deverão estar registra-
das, no prazo de dois anos.

“Só então teremos uma clara
evidência do tamanho do desa-
f i o”, afirma Padovezi. A lei pre-
vê mecanismos de fomento e
será possível monitorar os acor-
dos definidos nos Projetos de
Recuperação de Áreas Degrada-
das (PRADs).

“Chegou a hora de dar o gran-
de salto e usar as oportunidades
com inteligência”, recomenda
Bernardo Strassburg, diretor do
Instituto Internacional para Sus-
tentabilidade (IIS). Em sua análi-
se, a restauração não deve ser
aleatória, mas otimizada, plane-
jada no sentido de gerar o máxi-
mo de benefícios: “Prioridades
devem ser definidas para reduzir
custos e atingir economia de es-
cala, atraindo investidores”.

A barreira está no crédito de
longo prazo, segundo análise do
executivo, também membro do
Pacto para Restauração da Mata
Atlântica, rede de organizações
que planeja nas próximas déca-
das recompor 15 milhões de hec-
tares para dobrar a vegetação na-
tiva que restou no bioma. “É pre-
ciso mudar a lógica de que recu-
perar paisagem significa apenas
custos”, diz o executivo.

O desafio inspira o mapea-
mento da cadeia de negócios da
restauração florestal, iniciado
pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) como
suporte às decisões de governo e
empresas. O objetivo é identifi-
car oportunidades e entraves

frente à demanda que está por
vir, além de posteriormente me-
dir o potencial de geração de
renda local. “O plantio de espé-
cies nativas pode ser um negócio
lucrativo e balizar estratégias de
conservação da biodiversidade”,
avalia Ana Paula Moreira, pes-
quisadora que coordena o estu-
do com apoio do Ministério do
Meio Ambiente e do IIS.

Em vinte anos, o passivo flo-
restal em recuperação terá capa-
cidade de absorver em torno de
1 bilhão de toneladas de carbo-
no, o que corresponde a cinco
vezes a emissão brasileira anual
de gases do efeito estufa pelo
desmatamento. Existem 90 mi-
lhões de hectares inaptos à
agricultura no país, equivalen-
tes à área de todo o bioma Mata
Atlântica, também um filão pa-
ra negócios com carbono.

“Mas é urgente uma política de
governo para o setor aproveitar o
potencial econômico”, adverte o
pesquisador Ricardo Rodrigues,
da Universidade de São Paulo
em Piracicaba. Ele coordena ex-
perimentos que demonstram a
viabilidade da exploração de
madeira de lei e outros produtos
florestais na reserva legal plan-
tada com espécies nativas. A al-
ternativa rende por hectare até
10 vezes mais que o gado.

A mitigação de obras de in-
fraestrutura, obrigadas a com-
pensar impactos ambientais por
meio de reflorestamento, acelera
a demanda. No Rio de Janeiro, a
estimativa é o plantio de 24 mi-
lhões de mudas por conta dos jo-
gos olímpicos de 2016.

“Há problemas, como a baixa

diversidade das espécies, infor-
malidade e deficiência técnica”,
revela Beto Mesquita, diretor do
Programa Mata Atlântica, da
Conservação Internacional, enti-
dade que orienta viveiristas para
a melhor gestão do negócio.

Plantios que não vingam sig-
nificam desperdício de recurso
genético. “A qualidade é duvido-
sa quando empresas não ado-
tam critérios e buscam mudas
baratas apenas como obrigação
de compensar impactos”, admi-
te Gustavo Abaurre, presidente
da Pró-Mudas Rio, a associação
dos produtores de sementes e
mudas do Rio. Ele lamenta:
“Hortos do governo subsidiados
por recursos públicos produzem
mudas com o dobro do custo e
as despejam no mercado gratui-
tamente como doação, para pro-
jetos de reflorestamento, con-
correndo em vantagem com os
privados”. A alternativa é verti-
calizar a produção para ocupar
nichos, com especialização em
espécies nobres e raras.

Em São Paulo, mais da metade
da produção de mudas está
concentrada em apenas 20 vi-
veiros empresariais, segundo
levantamento da Secretaria Es-
tadual de Meio Ambiente.

Há riscos: poucos adotam a
prática de trocar sementes, im-
portante para o aumento da di-
versidade genética das espécies.
ONGs e comunidades gerenciam
46 viveiros. Um dos maiores se
localiza em Itu, mantido pela
SOS Mata Atlântica com capaci-
dade de produzir 750 mil plantas
por ano, financiadas por doações
de empresas na internet.

Governo e empresas se unem para preservar
De São Paulo

Na década de 1950, o grupo
Vo t o r a n t i m começou a comprar
florestas no Vale do Ribeira, em
São Paulo, antevendo uma preo-
cupação hoje vital para o negó-
cio: proteger a água que move se-
te hidrelétricas responsáveis pe-
lo abastecimento energético da
sua fábrica de alumínio na re-
gião. Com o passar do tempo,
manter intocados 35 mil hecta-
res ao longo do rio Juquiá tor-
nou-se difícil e custoso.

Em vez de doar a área para a
criação de um parque público,
sem a certeza da conservação no
futuro, a empresa articulou uma

parceria com o governo na lógica
do “g a n h a - g a n h a”. Pelo acordo, a
ser assinado dia 5 de junho, o lu-
gar passará a ser protegido pelo
sistema estadual de vigilância
por imagens de satélite, em troca
da manutenção da reserva, pro-
jetos de geração de renda e pes-
quisas científicas desenvolvidas
com recursos privados.

Assim o grupo empresarial
torna viável o controle necessá-
rio contra o desmatamento que
coloca em risco a água das hidre-
létricas e o governo tem a garan-
tia de manter conservada uma
floresta valiosa para interligar
áreas verdes e formar um grande
corredor de biodiversidade

unindo os parques estaduais do
Jurupá e Carlos Botelho ao da
Serra do Mar, mais ao norte.

Previsto no Sistema Nacional
de Unidades de Conservação
(SNUC), o conceito de corredo-
res de biodiversidade vai além
de criar espaço para o trânsito e
o fluxo genético da fauna. O mo-
delo estabelece o ordenamento
do território para o uso susten-
tável, geração de negócios e par-
ticipação da comunidade.

Com recursos externos, o Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA) re-
forçou a estrutura dos governos es-
taduais para tornar realidade dois
corredores biológicos na Mata
Atlântica e na Amazônia, mas os

resultados práticos não foram me-
didos. O projeto se arrasta desde a
década de 1990 e está previsto pa-
ra terminar no próximo ano, após
a injeção de € 16 milhões do gover-
no alemão. “Os avanços dependem
das flutuações políticas”, diz Sér-
gio Collaço, analista do Programa
de Áreas Protegidas do MMA.

As principais iniciativas estão
a cargo de empresas e ONGs.
“Uma preocupação é implemen-
tar áreas protegidas para que
saiam do papel ”, revela Alexan-
dre Brasil, da Conservação Inter-
nacional, entidade que coorde-
na o Corredor de Biodiversidade
do Amapá, com apoio do Insti -
tuto Walmart. Com 70% do terri-

tório coberto por reservas, o Es-
tado tem o desafio de aliar con-
servação e desenvolvimento eco-
nômico como estratégia de blin-
dagem contra a destruição flo-
restal que avança no Pará com
risco de cruzar a divisa.

No Cerrado, a Fundação Grupo
Boticário mantém uma reserva
particular de 10 mil hectares pa-
ra conectar a Serra do Tombador
ao Parque Nacional Chapada dos
Veadeiros, em Goiás. A área, ad-
quirida por R$ 2,4 milhões com
apoio da TNC, compõe um mo-
saico prioritário para conserva-
ção, onde existem 6 mil espécies
de plantas, 295 de aves e 45 de
mamíferos. (SA)
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Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data.
Obs.: Variações acumuladas - em % (base: 23/05/12)
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Maiores altas e baixas em 12 meses*

Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data. 
Elaboração: Valor Data. Em %. * Até 23/05/13
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Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data.
Obs.: Variações acumuladas - em % (base: 23/05/12)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 maio 2013, Especial Negócios sustentáveis, p. F1.




