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No ano em que voltamos a sediar a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, decidimos resolver questões internas. Na esfera ambiental, 2012 foi marcado por um caloroso
debate acerca do novo Código Florestal.
A mudança na legislação de proteção das florestas ocupou grande parte do noticiário político e ambiental por essas bandas, mobilizando
setores diversos da sociedade. Esta edição de Insight-Bioma analisa nuances da
discussão para descobrir se houve, efetivamente, avanços e vislumbrar o que está
por vir.
Nas páginas a seguir, você também encontra perspectivas do setor de energia
renovável no Brasil, panorama do voluntariado, inovação e gestão de resíduos.
Peças de um quebra-cabeça que teremos de montar em 2013.

nt
es

|

insight-bIOMA

Kelly Nascimento
editora de insight-bioma

6

e

Boa leitura!

Sumário

Nº 6 outubro/novembro/dezembro de 2012

22

O imbróglio enraizado do

Código Florestal

A busca pela inovação

Razões para o
voluntariado

na cadeia de valor
sustentável
Por Ernesto Cavasin e
Dominic Schmal

14

8
Força que
vem do

Responsabilidade
socioambiental
em uma
montadora automobilística

Por Ruberval Baldini

Por Marco Aurélio Ramos e
Thaise Cristina Carvalho Gonçalves

sol
18

28

Semeando

sustentabilidade
Por José Valmir Calori

46
48

Sustentáveis
Versão Inglês
(english version)

|

34

40

insight-bIOMA

O desafio da
destinação adequada
para resíduos sólidos

7

8

|

insight-bIOMA

inovação

A busca pela

inovação
na cadeia de valor
sustentável
Por Ernesto Cavasin e Dominic Schmal
Especialistas da área de Sustentabilidade da PwC
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Desde a descoberta da agricultura e da criação de animais, a natureza
humana alcançou parâmetros evolutivos e o processo industrial
pôde expandir essa evolução em grande escala. A inovação, do latim
“INNOVARE”, se traduz pela renovação e mudança, que contextualizadas
no âmbito das principais organizações, sempre representou uma
oportunidade para o crescimento e a perenidade dos negócios.
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Apesar de a Revolução Industrial ter surgido apenas no século XVIII a
partir de um conjunto de mudanças tecnológicas com impacto econômico
e socioambiental, a humanidade sempre caminhou com a inovação para
abrir novas fronteiras.
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o entanto, a busca da inovação ainda é
um entrave para muitas organizações que
prosseguem suas estratégias pela vantagem competitiva. Quando se avalia a estratégia de crescimento pela ótica de sustentabilidade, há ainda uma desconexão de competitividade
com o ambiente de atuação, ou também, como podemos associar, com a cadeia de valor sustentável.
O fato das empresas não se desvincularem do
processo de industrialização burocratizado ocasionou o impedimento da criatividade por solucionar os
atuais desafios da humanidade, como por exemplo, a
escassez da água, as mudanças climáticas, a perda
da biodiversidade, a necessidade de transição para
a energia renovável e, principalmente, a maneira de
conduzir os negócios com integridade.
Parte desse impedimento se deve à falta de apetite das grandes corporações pelo desconhecido, seja
um produto ou uma prestação de serviços. Grandes
líderes devem pensar na solução de agravantes sociais, ambientais ou crises financeiras vencendo a
batalha da inovação sobre a conservação.
Quando se volta ao período da civilização humana na antiguidade, o tempo era referenciado por
quatro estações. Como consequência, o processo
de inovação era pacato, e as mudanças, pouco perceptíveis durante décadas. Atualmente, mesmo com
todo o arcabouço construído pela mesma civilização
por gerações, com ferramentas que possibilitam a
comunicação em tempo real e a integração entre os
continentes, ainda pode-se deparar com um ambiente tecnológico resistente às mudanças.
As organizações que se anteciparem a novas
concepções sobre as necessidades de consumo
versus desafios socioambientais poderão ocupar
posições centrais na sociedade e projetar crescimento perene, com a ampliação de novos mercados
e disseminação de riqueza econômica e cultural sobre toda a cadeia de valor.
O setor de telecomunicação é um exemplo de fracassos e sucessos sobre a busca de inovação. Com
a revolução da telefonia móvel, houve um processo
de transformação cultural; novas fronteiras foram
atingidas ao ponto de alguns países possuírem mais
aparelhos celulares do que habitantes. As organizações que expandiram sua visão sobre a cadeia
de valor souberam também expandir o processo de
inovação, re-conceituando o mesmo mercado para a
demanda de smartphones. Basicamente, as empresas que tomaram a frente à conquista desse mercado se anteciparam à visão de integrar a necessidade
de comunicação com entretenimento e negócios. As

empresas que não se anteciparam à demanda hoje
enfrentam dificuldades para restabelecer a saúde financeira. Assim, para conquistar os clientes, perderam com a ausência de inovação tecnológica.
Parte dessa problemática enfrentada pelas empresas é atribuída à falta de visão sobre a cadeia
de valor sustentável, onde o conjunto de atividades
desempenhadas e o engajamento sobre todos os
agentes de valor devem ser parte integrante da estratégia de atuação.
Trazendo como referência para a ótica da sustentabilidade, com todos os agravantes de crescimento populacional sobre a escassez de recursos
naturais, pode-se esperar a mesma necessidade de
se antecipar à inovação e aos novos paradigmas de
negócio. Um aspecto associado à perda da inovação pode ser atribuído aos esforços voltados apenas
a processos de eficiência de um produto, sem ao
menos identificar inovação ou soluções de impacto
diante da cadeia de valor.
Uma indústria atuando na produção de bebidas,
por exemplo, perderá seu valor de mercado e competitividade caso defina a ecoeficiência como principal prática atribuída à gestão da sustentabilidade. A
falta de visão holística está diretamente relacionada
à perda da inovação.
Concentrar esforços e investimentos na produção consciente, onde há uma redução considerável
na economia de água e no consumo de material de
embalagem, não levará uma organização deste setor
ao caminho da perenidade. A água, como um recurso natural, está ausente ou escassa, para mais de
um bilhão de habitantes no globo. Disseminar a criação de novas tecnologias que possam prover água
potável é essencial à saúde de populações carentes
e deve ser motivo de preocupação para as empresas
que atuam no setor.
É fundamental também que existam iniciativas
de inovação com entidades governamentais, para
que consiga se tornar um indutor no processo de
mudança no ambiente regulatório.
Há ainda possibilidades de se desenvolverem
práticas na cadeia de valor com organizações não
governamentais que apoiam a conservação de ecossistemas. Nesse caso, há oportunidades de projetos
que objetivam proteger nascentes, mobilizar comunidades locais e comitês de bacias hidrográficas. Há
de pensar ainda em práticas que possam inovar o
relacionamento com o consumidor final e destinação
final do produto.
Com outro exemplo, no início da década de 1960,
algumas organizações de produção leiteira que pen-
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savam em expandir negócios em regiões pobres da
Ásia, em específico na Índia, depararam-se com um
ambiente desfavorável para implantar qualquer unidade de produção do leite.
Com um fornecimento local prejudicado, uma
população pobre e pouca estrutura para alavancar
a produção com qualidade, uma organização do setor investiu consideravelmente em públicos estratégicos da cadeia de valor sustentável. Era preciso
montar organizações locais para compra de leite em
cada cidade, investir no fornecimento de água com
financiamento da própria organização. Foram criados programas de treinamento com os produtores
locais, assim como havia acompanhamento de veterinários, nutricionais, agrônomos que pudessem
assessorar os produtores.
Essa mobilização na cadeia de valor resultou
na criação de um cluster de lacticínios com padrão
superior ao de outras regiões do país. Todos esses
esforços por parte da organização que investiu na
cadeia de valor resultaram em melhorias de condições sociais de produção do leite e de qualidade de
vida de uma população carente.
Possibilitou ainda a identificação de métodos de
produção ambientalmente corretos e, sem dúvida,
proporcionou resultados financeiros e vantagem
competitiva no setor de atuação. Em resumo, isso
também pode ser chamado de inovação na cadeia
de valor.
Não se pode privar ou associar uma inovação
apenas ao processo tecnológico. Uma organização
pode lidar com a inovação em inúmeras atuações,
indo mais além do que apenas um projeto de pesquisa e desenvolvimento.

Inovadores são aqueles
que testam os caminhos,
que procuram novas
perspectivas. Contudo, para
que o processo de inovação
seja cada vez mais sólido
e eficaz, é importante uma
estratégia.

Quando o processo de inovar está voltado a todas
as esferas da cadeia de valor, há uma oportunidade
de atender às expectativas de todos aqueles que são
afetados de maneira positiva ou negativa, seja no
fornecimento de insumos, manufatura ou destinação
e uso final de um produto ou serviço.
Para grandes executivos, o caminho até resultados duradouros não está apenas na inovação tecnológica em si, mas, sim, na antecipação e identificação de mudanças sobre a capacidade de inovar
sobre múltiplas fronteiras.
A mudança desde já
Atualmente, os processos corriqueiros de uma
organização começam cada vez mais a sofrer mutações em sua operacionalidade diária. Isso pode gerar custos adicionais, se não acomodados de forma
adequada. Como criar novos modelos de avaliação
de sua cadeia de suprimentos, avaliar o impacto
pós-uso de seus produtos e os custos operacionais
necessários para alcançar a sustentabilidade? Incógnitas como essas são cada vez maiores em um
ambiente de mercado cada vez mais regulado.
Quando é preciso mudar? Claus Mueller, um
grande matemático alemão, foi categórico em sua
resposta: Antes que seja necessário!
Nesse momento de incertezas de como será o
futuro, existem inúmeras possibilidades ao redor e
também inúmeros caminhos a seguir. É sempre uma
decisão difícil para qualquer um, seja empresário,
executivo, político ou cidadão, saber qual é o primeiro passo a dar. A direção correta sempre é incerta,
até que os pioneiros a desbravem.
Inovadores são aqueles que testam os caminhos,
que procuram novas perspectivas. Contudo, para
que o processo de inovação seja cada vez mais sólido e eficaz, é importante uma estratégia.
As estratégias mais robustas são as fundamentadas em informações amplas e sólidas. Num mundo
em que a escassez de recursos naturais preocupa
e o capital humano é cada vez mais dinâmico, as
informações financeiras e de mercado não são mais
suficientes para dar robustez a uma decisão. É necessária a busca do equilíbrio entre as esferas social, ambiental e econômica.
Para as organizações que esperam êxito e inovação na cadeia de valor, a hora de mudar é agora, antes
que concorrentes ou reguladores possam tomar decisões alheias à estratégia de crescimento. Sustentabilidade é uma jornada, não um destino, e somente será
alcançada por organizações que consigam enxergam a
floresta à sua frente, não somente a árvore. •
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esse sentido, o trabalho do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (CBVE)
lança luz sobre a questão. A instituição divulgou, em novembro, a pesquisa Perfil do
Voluntariado Empresarial no Brasil III. Os dados da
sondagem podem – e devem – servir como bússola para definição de estratégias para futuras práticas
empresariais nesse âmbito.
A elaboração desse tipo de pesquisa sobre ação
social trata-se de uma tendência muito recente.
Estudos realizados sobre a contribuição do voluntariado no enfrentamento das questões sociais e
ambientais avaliam em bilhões de dólares seu valor
monetário.
Tais estudos, apesar da fragilidade dos processos
de precificação que utilizam e de deixarem de fora
grande parte de trabalho voluntário não identificado
como tal, servem para chamar a atenção para a importância desse aporte.
Atento a esse cenário, o CBVE realiza, desde
2007, estudos com o objetivo de traçar o perfil do
voluntariado empresarial no Brasil. O foco principal

da pesquisa é prover o mercado de informações que
auxiliem e estimulem o desenvolvimento dessa prática em território nacional. Em sua terceira edição, a
pesquisa fornece indícios de que o voluntariado empresarial está em amplo crescimento e em busca de
profissionalização.
Segundo a sondagem, 56,3% das empresas estão dispostas a aumentar seus investimentos em
voluntariado. Dessas, 59,4% planejam aumentar de
1% a 5% o aporte nesse tipo de ação no próximo
ano. Outros 24,3% pretendem aumentar de 5,1%
a 15% e apenas 5,4% consideram incrementar em
mais de 30%.
De acordo com o orçamento consolidado das
companhias em 2011, a maior parte delas, 24,6%,
aportou de R$ 50 mil a R$ 200 mil em ações voluntárias. A segunda faixa mais pontuada, que vai até
R$ 10 mil, foi o investido por 21,7% das empresas. Na
faixa intermediária – de R$ 10 mil a R$ 50 mil – se
enquadram 14,4% das empresas. As que dispõem de
mais recursos para o voluntariado, com aportes que
superam R$ 500 mil, somam 17,3%. É a mesma fatia

15
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das empresas que não têm orçamento anual predefinido. O menor percentual – 4,3% – está na faixa de R$
200 mil a R$ 500 mil.
O estudo, realizado a cada dois anos, mostrou que
82% das empresas que têm programas de voluntariado estão na região Sudeste. A novidade está na
posição dos estados dessa região. Até 2010, a predominância se dava em São Paulo. De acordo com o
novo levantamento, o Rio de Janeiro obteve 33,3%,
contra 29% de São Paulo.
A maioria das companhias que pratica o voluntariado empresarial (81%) destina seus projetos a atender crianças e adolescentes. O segundo público mais
beneficiado são os jovens (55%), seguido da comunidade próxima à empresa (44%). Para 90% das empresas, os projetos de voluntariado melhoram a sua
relação com a comunidade e para 74% delas, aumentam o envolvimento dos funcionários com a empresa.
Em 65,2% dos casos, as ações voluntárias partiram da própria companhia – o segundo maior fator
desencadeador das iniciativas partiu de estímulos
dos colaboradores – e, em 30%, os programas iniciaram por demandas de ONGs, comunidades ou do
Poder Público. Mobilizações espontâneas de colaboradores independentes das empresas e atendimento
a demandas emergenciais (enchentes, desastres ambientais etc.) estão empatados com 20,2% cada um.
Para essa pergunta, as empresas puderam marcar
mais de uma resposta.
De acordo com o levantamento, a maioria das
companhias que pratica o voluntariado empresarial
possui um setor responsável pelas ações: 82%. Os
setores normalmente são os de responsabilidade social ou de sustentabilidade, 58%, e de comunicação
ou marketing, 21,8%. Algumas ações ficam ainda sob
a responsabilidade de institutos ou fundações vinculadas à empresa: 16,4%.
Em relação às pesquisas anteriores, houve uma
queda no percentual daquelas que montam equipes
exclusivas para as atividades de voluntariado – 64%
em 2010 contra 47,8% em 2012. As equipes, em sua
maioria, são formadas por até três pessoas: 59%. Em
98% desses casos, há um profissional responsável
pela promoção das ações voluntárias. Em 53,7% das
companhias, o tempo dedicado é parcial, enquanto
46% permitem que seu colaborador dedique tempo
integral – 14,7% a mais que na pesquisa anterior. O
CBVE ouviu cem empresas em todo o país entre os
meses de abril e julho deste ano.
Perfil das empresas
As empresas privadas são as maiores promotoras

do voluntariado no Brasil, de acordo com a pesquisa, com 81% de participação. Vale destacar que as
companhias nacionais representam 62% desse total;
as multinacionais, 19%. Quando divididas por área
de atuação, o destaque fica com o setor de serviços,
com 54,9% das ações. Num movimento contrário, a
participação das indústrias diminui a cada ano, registrando nessa sondagem 25,2%. A fatia do comércio
mantém-se estável.
Os resultados da pesquisa de 2012 sinalizam
que as fusões de algumas empresas e a criação
de institutos e/ou fundações empresariais que
concentram em um único questionário as ações
desenvolvidas pela holding contribuíram para reduzir de 73,4%, em 2010, para 50,55%, em 2012, a
participação das companhias de grande porte em
trabalho voluntário. Observa-se também um significativo aumento na participação das pequenas
empresas nesse tipo de atividade, evidenciando
uma tendência de empresas locais desenvolverem
ações de voluntariado empresarial.
Perfil das ações voluntárias
Das companhias pesquisadas, 51,5% das que praticam ações sociais têm uma política de voluntariado
empresarial bem definida e 69,7% possuem um programa institucionalizado. Porém, os dados de 2012
estão abaixo dos resultados do mesmo estudo feito
em 2010, quando os percentuais alcançados foram
71,9% e 85,9%, respectivamente.
As ações voluntárias são promovidas de forma
sistemática em 62,1% dos casos.
O apoio financeiro e material vem quase integralmente da própria empresa, 92,4%, que se
apresenta como a maior incentivadora, promotora
e investidora da área. E, ainda, se a iniciativa de
criar algum projeto também for levada em conta
na análise, 89,3% delas também nascem por uma
decisão da companhia. Essa realidade já foi observada na pesquisa de 2010, quando as ações
sistemáticas, principalmente as que tinham apoio
financeiro das empresas, representavam 90,9%
do total.
A pesquisa do CBVE avaliou ainda o modo como as
ações voluntárias se integram às políticas existentes
na organização empresarial. Em 89,2% dos casos – a
maioria – as ações estão articuladas com o programa
de responsabilidade social da empresa.
A segunda maior forma de integração às políticas
da empresa ocorre por meio da capacitação dos voluntários: 69,2% dos casos. Em terceiro, 67,7%, vem
o acompanhamento por meio de relatórios encami-

CONCLUSÕES
As empresas nacionais privadas se sobressaíram
na pesquisa. Atualmente, são as que mais investem
em voluntariado empresarial. Grande parte delas encontra-se na região Sudeste, principalmente no Estado
do Rio de Janeiro, atuam no ramo de serviços, investem cerca de R$ 10 mil por ano e desenvolvem programas de ações voluntárias há mais de cinco. A maioria
é de grande porte, mas o aumento da participação das
empresas de pequeno porte chamou a atenção.
A novidade, nessa terceira edição da pesquisa, está na importância do crescimento de alguns
dados para a área de recursos humanos. Cada vez
mais, observa-se que as empresas estão investindo
no voluntariado empresarial com o objetivo também
de ampliar as competências e as habilidades de seus
colaboradores e melhorar o clima organizacional. No
entanto, as organizações ainda não contabilizam as
horas dedicadas às ações sociais como investimento
social. Os colaboradores, por sua vez, se envolvem
mais com as ações voluntárias quando estas são promovidas pelas empresas e quando podem planejá-las
e realizá-las dentro do horário de expediente.
A área de educação continua a ser a que mais recebe incentivo das empresas, e o público-alvo predominante ainda é formado por crianças e adolescentes. A
maior parte das ações ocorre em datas comemorativas,
como Dia Nacional e Internacional do Voluntário, Dia
das Crianças e Natal. Os resultados alcançados beneficiam principalmente a comunidade, sendo um deles a
melhora de sua comunicação com a empresa. Nota-se
também que, quando planejadas de forma estratégica,
as ações sociais têm maiores chances de sucesso.
Porém, esse sucesso é medido pela quantidade
de colaboradores voluntários envolvidos e não pelas
questões relacionadas aos impactos gerados pelos
projetos. A pesquisa mostrou que ainda são poucas
as empresas que possuem indicadores de avaliação.
Normalmente, as informações são colhidas por meio
de relatos do colaborador e utilizadas em relatórios.
Questões ligadas aos resultados e benefícios gerados pelas ações de voluntariado para todos os atores sociais envolvidos também foram analisadas na
pesquisa.
No entanto, o que vale mesmo é ressaltar que as
empresas, ao promoverem o voluntariado empresarial organizado, consistente e efetivo, conseguem
contribuir para a formação de uma sociedade mais
justa, igualitária e sustentável. •
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Avaliação das ações voluntárias
Grande parte das empresas recolhe e registra informações sobre as ações voluntárias desenvolvidas:
85,3% em 2012 e 96,9% em 2010. Porém, somente
40,98% delas possuem indicadores de avaliação, número inferior a 2010, quando 64,1% disseram possuir. O CBVE está atento a esse fato e busca, junto às
empresas membros do Conselho, desenvolver metodologias de avaliação que possam vir a ser utilizadas
frequentemente pelas empresas.
Os métodos mais utilizados para a coleta das informações são conversas informais e reuniões para
avaliação das ações voluntárias, 60,7% e 49,2%, respectivamente.
As empresas utilizam também questionários de
avaliação pré-formatados e informes escritos: 44,3%
para cada opção. Com pouca variação percentual, esses também foram os métodos apontados em 2010.
Tais dados sinalizam que o colaborador voluntário
tem um papel fundamental na avaliação dos programas sociais e nas gerações de futuras propostas.
Portanto, quanto mais preparado ele estiver, melhores serão os projetos desenvolvidos e os resultados alcançados.
Para a maior parte dos responsáveis
pelos projetos das empresas, as ações
voluntárias, em 2012, foram bem-sucedidas ou muito bem-sucedidas,
70,5%, percentual um pouco
menor que o de 2010: 82,8%.
Em contrapartida, 26,2% sinalizaram que obtiveram
algum sucesso, 10,6%
a mais que em 2010,
quando as respostas tiveram
15,6% de alcance. Esse dado
nos
permite
concluir
que
as organizações
estão mais atentas
à qualidade de suas

ações voluntárias e mais rigorosas quanto à avaliação do desempenho dos projetos, o que é positivo.

|

nhados às gerências e à diretoria. A análise desses
documentos permite o alinhamento das ações às políticas empresariais, fazendo com que o voluntariado empresarial torne-se estratégico e conectado ao
negócio da companhia. Observa-se ainda, em menor
grau, uma evolução na preocupação das empresas
em investir no treinamento de suas equipes para atuação na área social.
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sol
Força que vem do

Por Ruberval Baldini
Presidente da Associação Brasileira de Energia Alternativa e
Meio Ambiente (Abeama). www.abeama.org.br

Nos dias de hoje, o debate sobre sustentabilidade já faz parte
do cotidiano de grande parte da população. Entretanto, ainda
há muito a ser feito em diversos aspectos para que ações
sustentáveis saiam da esfera conceitual e sejam incorporadas
à rotina diária do brasileiro. As energias renováveis têm
ocupado papel de destaque no noticiário brasileiro mais pela
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inovação tecnológica e visibilidade que apresentam no cenário
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das discussões sobre o meio ambiente e menos pela sua real
participação na matriz energética brasileira.

19

|

insight-bIOMA

sustentabilidade

n

os últimos 10 anos, a tecnologia fotovoltaica tem mostrado potencial para tornar-se
uma das fontes de eletricidade predominantes no mundo – com um crescimento
robusto e contínuo mesmo em tempos de crise financeira e econômica. Espera-se que esse crescimento
continue nos anos seguintes, respaldado pela conscientização das vantagens da energia fotovoltaica.
No fim de 2009, a capacidade instalada acumulada
de sistemas fotovoltaicos era de aproximadamente 23
GW. Um ano depois, era de 40 GW. Em 2011, mais de
69 GW estão instalados no mundo, podendo produzir 85 TWh de eletricidade a cada ano. Esse volume
de energia é suficiente para abastecer a necessidade
anual de mais de 20 milhões de casas.
Em um país com alto índice de insolação como
o Brasil, o uso da luz do sol como fonte de energia
deveria ser um dos pontos altos para ações de sustentabilidade da maioria da população, porém, poucos
consumidores de energia sabem como utilizar essa
tecnologia. No entanto, a geração fotovoltaica é apontada como a próxima tecnologia de produção de eletricidade que poderá ampliar a matriz energética num
futuro próximo.

A geração da eletricidade através de módulos
fotovoltaicos vem se tornando uma realidade para
consumidores de vários países, principalmente onde
houve incentivo ao uso de geração fotovoltaica pelo
lado da demanda, como na Alemanha, Espanha, Itália
e Estados Unidos, entre outros. Trata-se de uma forma de geração elétrica acoplada à rede convencional
das distribuidoras de energia.
OPORTUNIDADES
Vemos, hoje, na Europa, a geração fotovoltaica
com preço em torno de 12 centavos de euro por KWh.
Tal preço se tornou possível por meio de incentivos
governamentais que foram responsáveis pelo crescimento vertiginoso dessa indústria em nível mundial
e causou uma acelerada queda nos preços de produção, tornando a tecnologia fotovoltaica cada vez mais
competitiva com relação a outras formas de geração
elétrica.
Tomando como exemplo a atual posição da tecnologia de energia solar fotovoltaica no contexto
mundial, observamos fatos incontestáveis de sua inserção como fonte geradora de energia e a indicação
da tendência de se tornar competitiva com as demais
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Em um país com alto índice de insolação como o
Brasil, o uso da luz do sol como fonte de energia
deveria ser um dos pontos altos para ações de
sustentabilidade da maioria da população
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CUSTOS E COMPETITIVIDADE
Estudos recentes publicados por alguns pesquisadores brasileiros indicam que o custo de geração
fotovoltaica já está alcançando valores competitivos
quando comparados com os custos de energia pagos
hoje pelo consumidor em várias cidades brasileiras,
onde os índices de irradiação são bastante favoráveis,
como nos casos de Fortaleza (CE) e Belo Horizonte
(MG). Entretanto, essa mudança de paradigma para
o consumidor brasileiro depende da vontade política

do governo em definir regras claras para a geração
fotovoltaica distribuída.
Em estudos da Aneel de agosto de 2011, sobre o
custo da energia final ao consumidor, incluindo os impostos e encargos, podemos observar que a paridade
entre as tarifas pagas e o custo da geração distribuída fotovoltaica tem demonstrado a possibilidade cada
vez mais frequente do uso dessa tecnologia, cuja tarifa
apresenta valores acima de R$ 550 Kwh.
Em Salvador (BA), uma área com tarifa em baixa
tensão foi inaugurada em 12 de abril de 2012. Trata-se da usina fotovoltaica situada no estádio de Pituaçu, sendo o primeiro projeto complexo esportivo da
América Latina a empregar tecnologia de painéis fotovoltaicos em usinas do tipo sobre telhado (top roof)
conectada à rede elétrica.
O projeto, desenvolvido em parceria entre o governo do estado da Bahia e a companhia elétrica local
(Coelba), foi orçado em R$ 5,5 milhões, com parte
dos painéis instalados sobre a cobertura do estádio.
A energia será usada nas suas instalações, compensando com a energia fornecida pela Coelba. O projeto
vai gerar 630 MWH/ano (megawatts-hora/ano) e uma
economia de cerca de R$ 120 mil anuais.
O sistema solar fotovoltaico tem capacidade de
geração de 400 kWp (quilowatts-pico). O excedente
de energia será compensado do consumo dos prédios
do Centro Administrativo da Bahia, gerando economia
para as contas públicas.
Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros estados brasileiros também anunciaram projetos em andamento
para estádios usando essa tecnologia para as obras
da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016.
A geração fotovoltaica por plantas solares no Brasil tem avançado para uma realidade cada vez mais
próxima. Em 2011, a primeira usina solar fotovoltaica
brasileira foi inaugurada pelo Grupo EBX no Ceará,
conectada à rede da Coelce, com 4.680 painéis fotovoltaicos gerando em torno de 1 MW e investimentos
de R$ 10 milhões, parte de um projeto que quando
finalizado totalizará 50 MW.
Uma iniciativa pioneira que desafia o mercado de
energia futuro. Vendo o crescimento acelerado da
geração fotovoltaica no mundo, que promove a queda dos preços dos painéis solares fotovoltaicos, e
avaliando o movimento das empresas em busca da
implantação de projetos, seja para a geração distribuída, seja para plantas solares, podemos afirmar que
o Brasil está se preparando para surfar nessa “onda
tecnológica” que muito em breve estará em nossas
“praias tropicais”. •
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fontes de geração tradicionais, e, em particular, com
as outras fontes alternativas, em um cenário de curto/médio prazo.
No Brasil, apesar de seu uso comercial ter-se iniciado no fim da década de 1970, o caminho para sua
inserção na matriz elétrica brasileira ainda precisa
vencer algumas barreiras. A primeira e mais importante está no governo federal, que precisa ver com
um olhar mais otimista o imenso recurso solar do
Brasil, que apresenta altos índices de insolação por
metro quadrado em todo o território nacional, e abrir
as portas para o desenvolvimento dessa tecnologia,
que está madura no mundo e aqui precisa de incentivo para o fortalecimento de sua cadeia produtiva.
Mesmo vendo as constantes evidências favoráveis dos avanços técnicos e econômicos da energia
solar fotovoltaica no mundo, há, no Brasil, aqueles
que acreditam que ainda é necessário esperar mais
para incentivar o seu desenvolvimento no país. Isto
precisa ser mudado de imediato para minimizar o
atraso de 30 anos da expansão da cadeia econômica
que o setor fotovoltaico pode representar para o país
e a América Latina na próxima década.
Hoje o Brasil continua importando os módulos fotovoltaicos, apesar de existirem algumas iniciativas
na produção de células e módulos no setor acadêmico e a iniciativa de uma empresa nacional que em
2011 iniciou a produção de módulos fotovoltaicos com
capacidade anual de 20 MWp. Espera-se uma perspectiva de demanda garantida por compras do governo, que faça acontecer esse mercado como resultado
de uma política industrial.
A promoção do uso da tecnologia fotovoltaica tem-se intensificado ultimamente, principalmente com os
projetos de construção e reforma dos estádios para a
Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016, em que
a opção pelo uso de energia limpa parte de uma ação
de sustentabilidade dos organizadores como forma de
minimizar as emissões de carbono oriundas dos combustíveis fósseis, para a preservação do meio ambiente.
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O imbróglio enraizado do

ódigo

Florestal
Rotulado como contrassenso
histórico por ambientalistas e
como inimigo dos agricultores
pela bancada ruralista, o novo
Código Florestal foi a maior
polêmica ambiental brasileira
em 2012. Mas o que se pode
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esperar daqui para a frente?
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oram três anos de uma discussão acalorada até que a versão final do Código Florestal, com alguns vetos da presidente Dilma
Rousseff, fosse definida. Entretanto, o Brasil ainda está à procura de consenso sobre a melhor
maneira de lidar com suas florestas e protegê-las.
Bíblia da preservação ambiental em propriedades
rurais, o Código Florestal é o documento que estipula
as regras e estabelece o quanto deve ser preservado
pelos produtores. Basicamente, contempla dois mecanismos de proteção ao meio ambiente: Áreas de
Preservação Permanente (APPs) – locais como margens de rios, topos de morros e encostas, que são
considerados frágeis e devem ter a vegetação original protegida – e Reserva Legal, área de mata nativa
que não pode ser desmatada dentro das propriedades
rurais.
Pode parecer simples, mas criou-se um debate
acirrado entre ambientalistas e ruralistas. Enquanto o
primeiro grupo acusava que as mudanças no Código
favoreceriam o desmatamento, o segundo reclamava
da legislação vigente, classificando-a de rigorosa e
prejudicial à produção. Benefícios aos desmatadores,
enfraquecimento da rede de proteção ambiental, atraso para produtores. As acusações foram muitas.
Essa bipolaridade permeou todo o processo de
aprovação. O que poderia ser cultivado em APPs, por
exemplo, foi motivo de polêmica. O texto-base garantia que algumas plantações, como cultivo de maçã
ou plantio de café, seriam consolidadas nas APPs.
No entanto, a definição do que pode ou não pode ser
mantido ficou fora do texto. Após um amplo acordo,
foram estipuladas as regras por meio de uma emenda
ao texto-base, a 164, que foi motivo de discórdias no
plenário da Câmara.
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VETA, DILMA!
Coube à presidente Dilma Rousseff ordenar a
questão, vetando o primeiro parágrafo do artigo 35º,
que permite o plantio ou o reflorestamento de espé-
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cies florestais nativas, exóticas ou frutíferas. Segundo o veto, o texto aprovado dá interpretação de que
passaria a ser exigido o controle de origem do plantio
de espécies frutíferas por órgãos ambientais, já que
o objetivo é fiscalizar espécies florestais.
A presidente também suspendeu o parágrafo sexto do artigo 59º, sobre a implantação do Programa de
Regularização Ambiental (PRA). O veto refere-se à
imposição de prazo de 20 dias após a adesão do proprietário rural ao PRA para que ele promova a regularização ambiental. Segundo a justificativa, os prazos
deverão ter uma regulamentação específica.
No total, Dilma vetou nove itens da medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional que alterou o texto do novo Código Florestal. Um deles, a
questão da margem dos rios. O parágrafo 18 do artigo
61-A, que determinava que rios intermitentes (cujo
curso tem água apenas em determinado período do
ano) de até 2 metros deveriam ter recuperação de 5
metros para qualquer tamanho de propriedade, também foi vetado.
A presidente afirmou que a redução excessiva
do limite mínimo de proteção ambiental “inviabiliza
a sustentabilidade ambiental no meio rural” e alega
falta de informações detalhadas sobre a situação dos
rios intermitentes.
Conforme esperado, a ministra de Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, considera o novo código a quintessência da sustentabilidade. Em seu ponto de vista,
não houve vitória de ambientalistas ou ruralistas.
”Há conciliação entre o meio ambiente e a agricultura”, salientou. A ministra destacou que o novo regulamento “manda todo mundo recuperar, mas também reconhece as atividades de interesse social, de
utilidade publica”. Segundo ela, o governo não tem
interesse em penalizar os produtores rurais; “Prefiro reconhecer as boas práticas e dizer que o Brasil
produz alimentos com sustentabilidade e com isso
conquistar mais mercados”, argumentou. “Mostrar
que é possível ser um grande produtor de alimentos
protegendo o meio ambiente.”
HORIZONTE
No entendimento da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) e da Academia Brasileira de Ciências (ABC), a discussão pautada pela disputa ambientalistas versus ruralistas perdeu o foco.
“Nossa conclusão é que o Brasil continua precisando
de um moderno e mais completo Código Florestal,
pois na sua forma atual, a Lei 12.651/2012 não está
funcional, com muitas lacunas e imprecisões, gerando séria insegurança jurídica, sem oferecer a neces-
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O verdadeiro X da questão no debate sobre o
Código Florestal ficou para escanteio: o futuro
da produção de alimentos no Brasil, país líder
em produtividade agrícola, com índices de
crescimento acima da média mundial
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sária sustentabilidade ambiental, o que afinal também
compromete o agronegócio. A MP 571/2012, para ser
responsavelmente aprovada, ainda requer importantes modificações e aperfeiçoamentos fundamentadas
na ciência e tecnologia! Se a comunidade científico-tecnológica, com seu capital acumulado de valiosos
e úteis conhecimentos, não for ouvida ao longo da
reta final de tão relevante construção legal para o
país, o resultado poderá não levar ao futuro próspero
e sustentável almejado pela sociedade, vontade tão
eloquente e democraticamente expressa em manifestações em todo o país”, divulgaram as instituições em
comunicado assinado pelos seus presidentes.
João Paulo Capobianco, presidente do Conselho
do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), tacha o código de velho, ultrapassado e aquém de seu
tempo. “O esforço necessário para fazer cumprir o
novo código, entretanto, é muito pouco diante do de-

safio de trabalharmos para o que realmente interessa
e que foi esquecido desde o início dessa discussão:
a formulação de uma verdadeira política florestal que
vá muito além da mera regularização das propriedades rurais”, avalia
Para Capobianco, é preciso articular com inteligência as especificidades de seus biomas e ecossistemas sensíveis, o uso sustentável, a restauração
florestal e o controle do desmatamento. “Isso exige
capacidade de identificar processos estratégicos e
de articular pessoas, redes e instituições para que o
Brasil desenvolva um genuíno movimento de transição para uma nova economia sustentável”, opina.
A posição da Associação Brasileira de Reforma
Agrária não é menos crítica. A entidade considera o
novo Código “uma armadilha fundiária e territorial”.
Em meio a tanta polêmica, o verdadeiro X da questão no debate sobre o Código Florestal ficou para escanteio: o futuro da produção de alimentos no Brasil,
país líder em produtividade agrícola, com índices de
crescimento acima da média mundial, segundo dados
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
Paradoxalmente, preservar a biodiversidade pode
ser uma garantia à segurança alimentar global, hoje
concentrada em um pequeno número de cultivos. O
futuro do Brasil – e dos brasileiros – passa pela produção de alimentos. Parte significativa do nosso PIB
depende dessa atividade também. •

É indiscutível que a Cachaça 51
tem qualidade de primeira.
Mas o que é indiscutível também
são os benefícios que a 51 traz para
o meio ambiente. Ela tem gestão
racional dos recursos naturais
com a reciclagem de embalagens
e detém, desde 1999, os certificados
ISO9001 e ISO14001.
Além de ser também a primeira
fabricante de cachaça a aderir
ao Etanol Verde, o que comprova
o compromisso da empresa com
as boas práticas ambientais.
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Para mais informações,
acesse o relatório ambiental
no site: ciamuller.com.br.
ciamuller.com.br
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esponsabilidade

socioambiental

em uma montadora automobilística

Por Marco Aurélio Ramos e Thaise Cristina Carvalho Gonçalves
Pesquisadores da Faculdade Novos Horizontes

Percebe-se que modelos teóricos e práticas de avaliação de ações
socioambientais corporativas ganham destaque e importância,
como os Dow Jones Sustainability Indexes, da bolsa de Nova York,
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o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da Bovespa Holding,
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e os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, do
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, assim como
selos verdes, como o ISO 14001, e premiações das melhores práticas.
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entro dessa ótica, o problema de pesquisa
desenvolvido foi identificar quais são os interesses da empresa estudada ao exercer a
Responsabilidade Social Empresarial (RSE).
Este artigo tem como objetivo geral verificar e
analisar se os interesses da empresa pesquisada
em praticar a responsabilidade socioambiental são
os mesmos apontados no estudo de Cruz (2009).
Pretendeu-se, especificamente, (i) analisar se as práticas correspondem à responsabilidade socioambiental; (ii) verificar os reais interesses da empresa estudada ao exercer a responsabilidade socioambiental e
(iii) verificar e analisar os resultados e impactos da
responsabilidade socioambiental sobre os negócios
da organização.
A montadora automobilística estudada é uma
das grandes multinacionais localizada em uma das
regiões brasileiras. A produção da empresa é na média um veículo novo a cada 20 segundos. Seu complexo envolve vários fornecedores, grande parcerias
com empresas, fundações e associações, sendo algumas destas mantidas ou ligadas ao grupo, e mais de
25 mil trabalhadores.
Em seu código de conduta, encontram-se valores
como sustentabilidade para fornecedores, gestão do
capital humano, investimentos comunitários, ética
empresarial, diretrizes anticorrupção, diretrizes ambientais, segurança e saúde. Ele é difundido a todos
os colaboradores por meio de diversos canais, como
intranet, folders, boletins internos e, algumas vezes,
peças de teatros.
METODOLOGIA
Apenas três dos cinco questionários entregues
foram devolvidos preenchidos. Responderam ao
questionário: o responsável pelo critério de seleção
dos fornecedores que ocupa o nível tático (Respondente 1 - R1), o responsável pelo relacionamento com
a comunidade, que pertence ao nível estratégico da
empresa (Respondente 2 - R2) e o responsável geral
pelas atividades socioambientais da empresa, também do nível estratégico (Respondente 3 - R3).
Segundo o diretor de sustentabilidade e qualidade
da empresa, adota-se o modelo sustentável visando
tornar a comunidade um local melhor para se viver, a
valorização das pessoas, o fortalecimento de parcerias com fornecedores e distribuidores e o reconhecimento de atributos positivos por parte da sociedade, como, por exemplo, o valor de marca.
Para que isso seja possível, a empresa vem investindo, nos últimos 12 meses, em diversos programas
que abordam questões sociais e ambientais.

Estamos estruturando uma gestão transversal a
todos os temas que envolvem a RSE. Temos atualmente destaque nas ações sociais realizadas na comunidade que circunda a cidade, reaproveitamento
da água utilizada no processo industrial, destino de
subprodutos do processo industrial, investimentos
em índice de reciclagem de nossos produtos e diversas ações voltadas para qualidade do ambiente de
trabalho. (R3)
Para o diretor de sustentabilidade e qualidade,
não se deve pensar apenas no presente, mas também no que será deixado para as futuras gerações,
conforme é evidenciado no tempo. Isso é uma das
sete revoluções para a sustentabilidade. Para isso,
implanta-se, gradativamente, a sustentabilidade em
seu modelo de negócio, considerando-se os impactos
socioambientais ao longo de toda a cadeia produtiva.
Em outras palavras, da extração da matéria-prima até
a fabricação dos produtos, sua comercialização, uso
e descarte. Essa tendência está associada à tecnologia do ciclo de vida, o qual se preocupa com a reciclagem dos produtos ou um destino certo para serem
descartados.
GESTÃO DE RESÍDUOS
Na organização existe uma área destinada ao descarte de resíduos, na qual são separados os diferentes materiais até a implantação de novas tecnologias
de reprocessamento, que permitem a utilização dos
rejeitos como insumos em outras cadeias produtivas.
Outro destino para os resíduos é um programa com
a comunidade local, em que são transformados em
trabalho e cidadania, no qual calotas viram relógios
de parede e cintos de segurança são convertidos em
alças de bolsas e mochilas.
A empresa criou um programa no qual avalia o ciclo de vida do produto com foco no uso de matérias-primas renováveis e recicláveis e a elaboração do
inventário de emissão de gases de efeito estufa, a
fim de avaliar e estabelecer metas para redução da
emissão de carbono nos processos produtivos visando a uma produção limpa. A montadora planeja fazer
a avaliação hídrica contabilizando o volume de água
que demanda em seus processos, englobando os diversos atores, inclusive o consumidor.
Em 2010, a companhia alcançou o índice de 99%
de recirculação de água, o que se traduz na eliminação da captação de água potável da rede pública para
uso industrial.
A empresa demonstra a preocupação de conscientizar seus funcionários em evitar o desperdício,
conseguindo atingir a família, e assim por diante. Isso
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PROGRAMA PARA A COMUNIDADE DO ENTORNO
Quando se trata da comunidade, a empresa possui há sete anos um programa de desenvolvimento da
autonomia e do empoderamento de um bairro carente
próximo de sua fábrica, em que conta com parceria
de uma ONG e uma fundação. Essa parceria tem suporte de concessionárias, academia de ensino, poder
público e terceiro setor. Seu principal foco, segundo

R2, são jovens e crianças, um público de maior vulnerabilidade social.
O programa visa a projetos que envolvam atividades socioeducativas, geração de trabalho e renda
e fortalecimento da comunidade, atuando nos pilares
da família, de educadores e lideranças do bairro.
Com isso, o programa beneficia e transforma toda
a comunidade, promovendo o desenvolvimento urbano, social e econômico a serem alcançados por meio
de ações de educação, capacitação, cultura, saúde e
lazer.
Nota-se se na resposta de R2 uma evolução da
empresa em termos de seu relacionamento com a
comunidade cuja assistência às comunidades social-
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é feito por meio de programas, como mobilização de
colaboradores, na busca de práticas de gestão mais
sustentáveis e alinhadas às rotinas de trabalho, de
modo que eleve a produtividade e reduza perdas e
desperdícios.
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mente excluídas não se preocupou inicialmente em
ajudá-las a sair da condição de carência.
(O papel da empresa) poderia ir além de financiadora de ações e projetos, mas passando pela articulação e realização de ações que efetivamente pudessem
transformar realidades. Desde então, passou a desenvolver estratégias de relacionamento multistakeholder,
ouvindo as comunidades e outros parceiros importantes e construindo, com eles, as melhores formas da sua
atuação socialmente responsável. (R2)
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Ações para o público interno
Ao se tratar do público interno, o diretor de Recursos Humanos (RH), em documentos fornecidos pela
empresa, ressalta que são as pessoas com capacidade de visualizar o amanhã que garantem inovação
e sustentabilidade. Isso corrobora as afirmações de
que o empregado é um elemento essencial para o reconhecimento social da empresa.
A montadora incentiva seus colaboradores a
praticar o voluntariado. Isso resultou na oferta dos
cursos de Economia Pessoal e de Liderança Comunitária, ministrado por dez colaboradores da empresa para a comunidade local. Para o diretor de RH,
segundo reportagem para a revista interna da empresa, as ações de responsabilidade social são enfatizadas por meio da educação e do trabalho. Para
isso, houve a reciclagem dos gestores para a sustentabilidade do negócio.
O novo modelo de responsabilidade social demanda treinamento e desenvolvimento pessoal. Na organização, isso pode ser evidenciado pelos números
apontados em 2009, quando houve 955 mil horas de
treinamento, com 11,9 mil participantes, totalizando
140 mil participações, e até setembro de 2010 somavam-se 855 mil horas de treinamento, com 9,5 mil
participantes e 126 participações.
O modelo sustentável é composto por diversas
ações, tais como economia de combustíveis, redução de emissões e resíduos na fabricação de veículos, respeito e valorização de todos os funcionários,
contribuindo para seu desenvolvimento pessoal e
profissional; relacionamento com a comunidade que
desenvolva sua inserção social e relacionamento de
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forma transparente com fornecedores, distribuidores, consumidores e sociedade.
A questão da sustentabilidade torna-se mais
abrangente e incisiva em temas tais como: diversidade social, ambiente, reputação da empresa e inclusão
de futuras gerações entre os stakeholders, perante a
sua crescente importância.
Este processo (Sistema Integrado de desenvolvimento da Qualidade, Satisfação do Cliente e Relacionamento
com Fornecedores) também é responsável por criar um
mecanismo ao longo da cadeia produtiva, com conceitos
relacionados à busca pela excelência, sustentabilidade
e responsabilidade social tendo como base a parceria e
desenvolvimento de produtos baseados em uma relação
comercial mais propositiva. (R1)
Mais de 81% dos fornecedores auditados pela
montadora estudada já estão atendendo aos requisitos da organização, ou seja, das 77 empresas participantes da pesquisa, 72% ampliaram o investimento
em responsabilidade social nos últimos anos. Esses
resultados podem ser devidos ao poder de barganha
das montadoras diante dos demais stakeholders da
cadeia produtiva apresentando-se como agentes da
responsabilidade social.
Entre as várias ferramentas de gestão, a empresa
utiliza somente os Indicadores do Instituto Ethos no
Brasil. Não foi possível atingir um dos objetivos desse
artigo, a análise do balanço social, pois a organização
trata o balanço social como único, ou seja, publica
todas as ações praticadas mundialmente apenas no
país de origem, o que impede que a análise local seja
tratada neste artigo. Por mais que a sua publicação
não seja exigida por lei no Brasil nem no país de origem, esse fato faz com que a montadora esteja entre
as 77% empresas que não publicam seu balanço social ao tratar de suas instalações brasileiras.
Constatou-se que a estratégia empresarial e os reais interesses da empresa em praticar a responsabilidade socioambiental estão associados à sua imagem e
reputação, a fim de ser percebida como gestora da RSE
em processos, produtos e serviços, além de garantir o
sucesso e sustentabilidade de seu negócio. •
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O desafio

da destinação adequada para
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sólidos
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rocessos produtivos que causem menos
impacto no meio ambiente são ativos valiosos nos dias de hoje. Nesse contexto,
um dos grandes desafios das indústrias
envolve a destinação adequada para o passivo das
produções, os resíduos. No estado do Rio, uma referência é o Centro de Tecnologia SENAI (CTS) Ambiental. Especializado em análises físico-químicas
específicas para efluentes e resíduos industriais e
auditorias ambientais, o Centro oferece soluções
sustentáveis para as empresas.
Grandes indústrias localizadas no estado do Rio
contam com o aval técnico ambiental e a consultoria
do CTS, que atende a uma média de 400 empresas
por ano. Segundo o gerente do CTS Ambiental, Paulo
Roberto Furio, os projetos de gestão de resíduos sólidos respondem hoje por 80% da demanda. “A maior
procura vem dos setores de petróleo e gás, construção civil e siderúrgico”, informa Furio. O Centro oferece consultoria tecnológica, realiza serviços laboratoriais, pesquisa e desenvolvimento.
Através do Núcleo de Produção Mais Limpa, o
CTS Ambiental auxilia as empresas a racionalizar o
uso de matérias-primas, água e energia, com intuito de reduzir custos por meio de ganhos ambientais,
sociais e institucionais. Os principais benefícios são
a redução nos custos de produção e nas infrações
dos padrões ambientais previstos na legislação. Além
disso, projetos que contemplam tecnologias ambientais têm acesso facilitado a linhas de financiamento.
No setor de construção civil, o Programa de Produção Mais Limpa do CTS Ambiental está sendo desenvolvido em parceria com a Associação Brasileira
de Cimento Portland e já beneficia um grupo de empresas fabricantes de artefatos de concreto do estado do Rio. Segundo Eduardo D´Ávila, gerente regional
da Associação, desde que foi iniciado o programa
houve uma mudança de consciência ambiental. “As
empresas realmente se tornaram mais competitivas
com esse programa. Agora a meta é identificar em
que grau de desenvolvimento as empresas estão em
termos de sustentabilidade”, avalia D´Ávila.
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Para Furio, o setor industrial está mais consciente
sobre a importância dos programas de sustentabilidade, que incentivam o uso de metodologias de não
geração, minimização ou reciclagem de resíduos. A
opinião é respaldada por pesquisas realizadas pelo
CTS Ambiental. “Nos últimos cinco anos, a taxa de
atendimento de programas de desenvolvimento sustentável para indústria subiu de 5% para 20% no nosso núcleo”, conta. Antes a demanda era concentrada
nas licenças ambientais.
As maiores demandas são dos setores de logística, petróleo e gás e construção civil. Um dos clientes
atendidos pelo CTS Ambiental é o Porto do Açu, em
São João da Barra, na Região Norte Fluminense, empreendimento da LLX que terá capacidade de movimentar até 350 milhões de toneladas por ano.
O CTS Ambiental implantou uma estação meteorológica e de monitoramento da qualidade do ar no
complexo, equipamento que iniciou suas operações
em janeiro de 2012. A estação controla a qualidade do
ar na planta industrial, processo que se iniciou com
as obras do porto e deverá se estender ao longo da
implantação e operação do Distrito Industrial.

“A LLX sempre contou com o apoio do Sistema
FIRJAN. Estamos ainda trilhando os primeiros passos do grande desafio que será a gestão ambiental
do Complexo Industrial do Superporto do Açu. Buscamos uma metodologia que trouxesse dados com
confiabilidade e agilidade necessária para uma rápida
tomada de decisão”, afirma o gerente de Meio Ambiente da LLX, Marco Machado.
POLÍTICA PARA RESÍDUOS
E LOGÍSTICA REVERSA
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
foi instituída por meio da Lei Federal 12.305/10, e
regulamentada pelo Decreto 7.404, de dezembro do
mesmo ano. Esses diplomas normativos impuseram
aos setores privado e público uma nova dinâmica a
ações, medidas e procedimentos de gerenciamento
ambientalmente adequado de resíduos sólidos.
Apesar de as implicações jurídicas, técnicas e
institucionais relacionadas à gestão de resíduos não
se tratarem de agenda recente, vislumbra-se para
esta década uma verdadeira revolução nos modos de
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no pós-consumo. A articulação entre empresas fabricantes, distribuidoras, importadoras e recicladoras é pré-requisito para que a logística reversa seja
implantada. Um caso bem-sucedido de organização
setorial para a aplicação da logística reversa é o da
Associação Nacional da Indústria de Pneus (Anip). A
entidade, que congrega empresas como a Bridgestone, Goodyear, Michelin, Pirelli e Continental, desenvolveu o programa Reciclanip, que faz a coleta e
destinação de pneus usados. Por meio de pontos de
coleta, o consumidor final (borracheiros e recapadores) descarta voluntariamente o pneu e o devolve à
Reciclanip que se torna responsável pela destinação
ambientalmente adequada deste material por meio
de parcerias com empresas recicladoras licenciadas
pelos órgãos ambientais competentes e homologados
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama).
De acordo com o gerente-geral da Reciclanip, César Faccio, a necessidade de se fazer a destinação
iniciou em 1999, a partir da publicação da Resolução
Conama nº 258. “Mesmo antes do debate acerca da
Política Nacional de Resíduos Sólidos uma Resolução
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produção, gestão pública e cultura cidadã em prol do
desenvolvimento sustentável.
Entre as novas exigências que a nova legislação
trouxe está a implementação de mecanismos de logística reversa, que viabiliza o retorno de resíduos
industriais aos fabricantes para a correta destinação
final. O assunto tem sido tema de constante debate
entre os setores e já é possível observar iniciativas
da indústria fluminense que apontam a mobilização
de elos da cadeia produtiva para que determinados
resíduos industriais possam ser reaproveitados.
A mudança traz os desafios às empresas, que precisam se adequar; destacam-se a organização para
desenho do plano operacional para logística reversa
e o investimento em pesquisa e desenvolvimento que
viabilize o uso de resíduos pós-consumo. A obrigatoriedade da destinação adequada de resíduos sólidos poderá representar oportunidades no desenvolvimento de negócios inovadores para as indústrias,
indo muito além de benefícios ao meio ambiente.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos impõe
aos fabricantes e distribuidores responsabilidades
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obrigou nosso setor a se organizar para fazer a
destinação correta de pneus. Desde então, já reciclamos mais de 1 milhão e 711 mil toneladas de
pneus em todo o Brasil”, relata. Os pneus destinados pela Reciclanip são reaproveitados como combustível alternativo para as indústrias de cimento,
na fabricação de solados de sapatos, borrachas de
vedação, dutos pluviais, pisos para quadras poliesportivas, pisos industriais, além de tapetes para
automóveis.
Aposta na Recuperação Energética
Esse período de expectativas e tendências
poderá ser marcado pela reengenharia dos pro-
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Em 2011, o Brasil gerou cerca de 61,9
milhões de toneladas de resíduos, das quais
55,1 milhões foram coletadas em 3.958
municípios, problema esse que é agravado
pela insuficiência da coleta seletiva
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cessos produtivos realizados pelo segmento empresarial, compromisso do poder público com a
eliminação definitiva dos deletérios lixões, bem
como pelo pacto coletivo da sociedade brasileira
de revisitar padrões de consumo e ditames educacionais e culturais.
A perspectiva geral adotada pela PNRS foi a
de valorização dos materiais, atribuindo-lhes um
potencial de utilização futura, para além do descarte puro e simples. Neste sentido, o legislador
fez constar, como objetivo da Lei, que os sistemas
atualmente vigentes devem ser adaptados a essa
nova ordem, especialmente para viabilizar o reaproveitamento dos resíduos sólidos, com destaque
para os processos de recuperação de aproveitamento energético.
Entretanto, setores da sociedade ainda resistem à adoção dessa prática. Ambientalistas suspeitam que haverá emissão de gases de efeito estufa no processo de queima dos resíduos sólidos,
também conhecido como incineração. Catadores
temem que a reciclagem energética substitua a reciclagem mecânica dos resíduos, levando à perda
de postos de trabalho.
Tais temores são desprovidos de fundamento.
A moderna recuperação energética é ambientalmente limpa e não substitui a reciclagem mecânica; complementa-a. Além disso, vai gerar novas
oportunidades de trabalho aos catadores.
Atualmente os resíduos sólidos urbanos estão
entre as fontes geradoras de gases de efeito estufa
e expõem a população a problemas de saúde, principalmente pela destinação incorreta aos lixões.
Nas grandes metrópoles do país, há outro problema: o esgotamento dos espaços dos atuais aterros
e a falta de terrenos para a construção de novos.
Em 2011, o Brasil gerou cerca de 61,9 milhões
de toneladas de resíduos, das quais 55,1 milhões
foram coletadas em 3.958 municípios, problema
esse que é agravado pela insuficiência da coleta
seletiva. Consequência desta insuficiência: novas
emissões de CO2 e esgotamento mais rápido da
capacidade dos depósitos de lixo.
Países desenvolvidos, alguns bem menores do
que o Brasil, conseguiram resolver esse problema
com ações integradas e soluções completas. Além
de estimularem a coleta seletiva, a reciclagem mecânica e a correta destinação final dos resíduos,
desenvolveram tecnologia limpa para realizar a
recuperação energética. E é essa tecnologia que
está chegando no Brasil. •
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Por José Valmir Calori
Gerente Florestal da Klabin
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Líder nos mercados de papel e cartões para embalagens,
caixas de papelão ondulado e sacos, a Klabin é reconhecida
mundialmente como um dos mais fortes representantes
da indústria brasileira, preocupada com a inovação e o
desenvolvimento tecnológico para a fabricação integrada de
madeira, celulose, papel e embalagens de papel.

insight-bIOMA

Atitudes disciplinadas e sustentáveis geram forças que criam e
projetam valor para a sociedade e para todos os públicos com os
quais a empresa se relaciona. Essa é a crença da Klabin, maior
produtora e exportadora de papel do Brasil.
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também a maior recicladora de papel da
América do Sul e é a única produtora de
cartões para embalagens de líquidos na
América Latina. Presente no Brasil, em
oito estados, e na Argentina, a companhia conta com
18 unidades e gera 14.603 empregos diretos e indiretos.
Em sua atuação, a Klabin alia as forças de inovação, liderança de mercado, tradição e sustentabilidade como diferenciais para competir em escala global.
É um reforço ao compromisso de conjugar crescimento com desenvolvimento sustentável, uma marca
dos 112 anos de história da empresa.
Esse conceito se aplica às três dimensões dos
negócios – econômica, social e ambiental – pela
convicção de que os resultados financeiros devem
ser obtidos a partir de práticas que também estimulem o desenvolvimento socioeconômico das comunidades e mantenham harmonia e respeito ao meio
ambiente.

Política de Sustentabilidade
Para assegurar um correto entendimento para todas as partes interessadas de seu real compromisso
com a promoção do desenvolvimento sustentável em
seus projetos, investimentos e empreendimentos, a
Klabin elaborou uma Política de Sustentabilidade.
A Klabin S.A. é uma empresa que produz madeira,
papel e cartões para embalagem, embalagens de papelão ondulado e sacos. Atua nos mercados interno
e externo e se fundamenta nos seguintes princípios
de sustentabilidade para todas as atividades relativas
aos seus produtos e serviços:
• Buscar a qualidade competitiva, visando à melhoria sustentada dos seus resultados, aperfeiçoando
continuamente os processos, produtos e serviços,
para atender às expectativas dos clientes, funcionários, acionistas, comunidade e fornecedores.
• Assegurar o suprimento de madeira plantada
para as suas unidades industriais, de forma sustentada, sem agredir os ecossistemas naturais associados.
• Praticar e promover a reciclagem de fibras celulósicas em sua cadeia produtiva.
• Evitar e prevenir a poluição pela redução dos
impactos ambientais relacionados a efluentes hídricos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas.
• Promover o crescimento pessoal e profissional
dos seus colaboradores e a busca da melhoria contínua das condições de trabalho, saúde e segurança.
• Praticar a Responsabilidade Social com foco nas
comunidades onde atua.

• Atender à legislação e normas aplicáveis ao produto, meio ambiente, saúde e segurança.
O presente caso teve sua concepção em sintonia
com os princípios da Política de Sustentabilidade, a
fim de permear e difundir as crenças da companhia
nas comunidades onde está presente.
Os compromissos firmados pela empresa na obtenção de certificados e premiações internacionais e
o fato de ter ações no Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa são também sinais de sólidos
compromissos e enraizamento dos valores de sustentabilidade e responsabilidade social em seus empreendimentos.
O Programa Klabin de Fomento Florestal
A atuação socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável é uma prática que norteia o dia a dia da operação da Klabin. Essa postura
está presente em seu Programa de Fomento Florestal, desenvolvido por meio de parcerias com instituições públicas e organizações sociais visando à inclusão de pequenos e médios proprietários das áreas
rurais na cadeia produtiva da madeira.
Criado na década de 1980 em Santa Catarina e no
Paraná, o Programa de Fomento Florestal da Klabin
surgiu da necessidade de promover a integração da
empresa com as comunidades onde ela está inserida. Para efetivação do programa, a empresa o iniciou
disponibilizando a tecnologia florestal aos pequenos
e médios produtores rurais e criando oportunidades
para outros segmentos industriais.
Além disso, para dar todo o respaldo necessário
aos fomentados, foram estabelecidas parcerias com o
governo federal/BNDES, a Associação de Preservação
do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajaí (Apremavi), o
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater–PR) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri).
Nos estados em que promove o Programa de Fomento Florestal, a Klabin atua com os programas do
governo federal de financiamento para o plantio das
árvores. Os recursos financeiros, provenientes do
BNDES, são disponibilizados pelo Programa Nacional
de Florestas do Ministério do Meio Ambiente (PNF),
repassados pelos agentes financeiros. A Klabin indica
os possíveis parceiros e atua como avalista e pagadora dos recursos liberados.
Para estimular o planejamento da propriedade rural e o cumprimento da legislação ambiental, a Klabin
e a ONG ambientalista Apremavi promovem o Programa Matas Legais, por meio do qual a Klabin oferece
aos fomentados a orientação adequada para que cul-

tivem suas áreas produtivas de maneira sustentável,
valorizando a recuperação e a conservação das áreas
de preservação permanente.
Eles são também apresentados a outras práticas,
como a silvicultura com florestas plantadas (tanto
com pinus e eucalipto como com espécies nativas),
o enriquecimento de florestas secundárias, a agricultura orgânica, o ecoturismo e a pecuária. Desta
forma, os agricultores não precisam abandonar suas
atividades tradicionais, já que o plantio de pinus e eu-

calipto não utiliza áreas ocupadas pela atividade foco
do fomentado.
Já o Emater-PR acompanha todo o processo de
reflorestamento do fornecimento das mudas ao assessoramento técnico. Também é entregue aos fomentados manual técnico de silvicultura e noções
sobre a comercialização de madeira. A mesma qualidade empregada no material genético das mudas
plantadas pela Klabin é conferida às mudas entregues
aos fomentados.

Nos estados em
que promove
o Programa de
Fomento Florestal,
a Klabin atua com
programas do
governo federal
de financiamento
para o plantio das
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Benefícios Globais
O Programa Klabin de Fomento Florestal ao longo
dos anos tem trazido benefícios sociais, ambientais
e econômicos para toda a cadeia de valor, incluindo
a empresa, o fomentado, o governo e a comunidade.
Ao fomentado
• Ocupa a mão de obra familiar na entressafra
agrícola;
• Fixa o pequeno produtor no meio rural;
• Utiliza terras ociosas ou impróprias para o cultivo agrícola, para a plantação de florestas;
• Coopera com os esforços dos governos para a
geração de empregos;
• Promove inclusão social pela parceria entre a
empresa e os pequenos produtores florestais;
• Democratiza a distribuição das riquezas geradas pela floresta;
• Gera renda familiar.
Ao ambiente
• Diminui a pressão econômica sobre as matas
nativas;
• Protege bacias hidrográficas;
• Recupera a vegetação e as matas ciliares;
• Controla a erosão do solo;
• Apoia a divulgação e aplicação das leis ambientais;
• Forma consciência ecológica e florestal.
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À economia da região
• Aumenta o rendimento financeiro da família
rural;
• Contribui para a aquisição de máquinas agrícolas, permitindo o surgimento de novos mercados e
indústrias de beneficiamento;
• Cria condições favoráveis para a instalação de
unidades de transformação industrial da madeira
produzida;
• Proporciona alternativas de renda;
• Disponibiliza madeira de qualidade para uso da
propriedade e comercialização dos excedentes;
• Forma florestas em áreas ociosas e marginais
das propriedades.
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Conquistas e relevância
O crescimento das indústrias do setor de celulose e papel demandou a expansão das florestas plan-

tadas no Brasil. O Programa de Fomento possibilitou
aumento na oferta de madeira, não só para as indústrias do setor como também para as indústrias de
chapas reconstituídas e de produtos sólidos, evitando grandes investimentos na compra e manutenção
de novas áreas florestais.
As áreas de fomento são incorporadas ao processo produtivo, aumentando a base florestal da
companhia – matéria-prima base para a produção
da empresa – e promovendo o desenvolvimento
sustentável nas regiões onde possui unidades fabris
e nos municípios vizinhos. Além disso, o fomento
disponibiliza madeira de qualidade para usos industriais, gerando empregos e rendas nas comunidades.
Com essa ação, a Klabin inclui a sociedade em
sua cadeia produtiva, que atinge mais de 70 países. Atualmente, a empresa mantém parceria com
- 18,4 mil pequenos e médios produtores rurais, que
cultivam 102 mil hectares de florestas plantadas.
A madeira que a empresa compra desses parceiros totaliza 10% do volume total consumido. Até o
ano de 2012, a Klabin pretende elevar para 20% a
participação de fomentados no seu abastecimento
de madeira. Cerca de 176 milhões de mudas foram
distribuídas em 94 municípios próximos às unidades
florestais no Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
O Fomento Florestal da Klabin contribui com a
sustentabilidade e crescimento dos “Clusters da
Árvore” que se formam ao redor das grandes fábricas da empresa em Santa Catarina e no Paraná.
Cada vez mais, a árvore é utilizada integralmente,
fornecendo vários produtos, gerando energia e contribuindo para um “cluster” (arranjo produtivo local
com base na árvore) regional cada vez mais forte e
independente, com a participação de toda a comunidade, de forma absolutamente sustentável.
O programa cria um círculo virtuoso de desenvolvimento local e regional ao viabilizar o melhor
uso dos recursos naturais, melhoria do capital social, geração de emprego e renda, parcerias intersetoriais e agregação de valor aos produtos e serviços
de uma comunidade.
São todas essas características que levam a
Klabin a acreditar na plena capacidade que o setor
de base florestal tem para ajudar o Brasil a trilhar
o caminho do desenvolvimento, de forma sustentável. Essa é uma realidade que deve ser sempre
promovida. •
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Rede social em prol da educação
Incentivar o hábito da leitura em comunidades carentes, levando mais cultura e conhecimento às populações de todo o Brasil, é o foco do programa “30
minutos pela Leitura”. Uma das ações do “Amigos do
Planeta na Escola” – projeto socioeducacional desenvolvido pela Casas Bahia em parceria com o Instituto Brasil Solidário (IBS) –, a iniciativa já mobilizou,
desde sua primeira edição em agosto, mais de 76 mil
pessoas de 104 escolas municipais em várias regiões
do país.
A ideia é reservar 30 minutos, por mês, destinados à pratica da leitura em suas mais diversas manifestações: contos em grupo, apresentações de teatro,
fantoches ou pinturas. As comunidades envolvidas
contam com o apoio das bibliotecas implementadas
pelo Amigos do Planeta na Escola, a exemplo de Barreirinhas, no Maranhão. Em março, foram doados
materiais para que 23 colégios públicos fossem equipados na região, além da construção de uma escola rural no município, que se destacou entre os que
mais leram durante a ação. Em 2012, foram mais de
5.600 livros lidos.
As instituições ainda podem postar seus depoimentos e fotos no blog oficial do projeto (www.brasilsolidario.org.br/blog), com os resultados alcançados
– adesão, número de participantes etc.

Para que o movimento alcance o maior número de
pessoas, seus idealizadores contam com a disseminação em redes sociais, e o “convite”, destinado aos
alunos e educadores, tem hora e data marcadas.
Além de Barreirinhas, algumas cidades do Nordeste que aderiram ao projeto já são, hoje, destaques
em participação, como Tanquinho – Lençóis (BA) e
Cabaceiras (PB). A próxima “parada” será no primeiro trimestre de 2013.
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A Cachaça 51, além de ser ótima para preparar a
tradicional caipirinha, agora é usada também como
fonte de energia para colocar em funcionamento um
relógio ecologicamente sustentável e que está sendo
distribuído para clientes e fornecedores como brinde pela Companhia Müller de Bebidas, produtora da
bebida. O objeto tem eletrodos que retiram a energia
de líquidos que contenham água e é a primeira vez
que funciona à base de cachaça.
A ideia é mais uma ação da Müller com foco em
sustentabilidade, uma das preocupações constantes
da empresa. Apesar da aparência inofensiva das
pilhas e baterias, elas representam grave problema
ambiental. São classificadas como resíduos perigo-

sos por serem compostos de metais pesados altamente tóxicos e não biodegradáveis, como o cádmio,
o chumbo e o mercúrio.
A Companhia Müller de Bebidas, fabricante da
Cachaça 51, desenvolve vários projetos para uma
preservação contínua do meio ambiente e uma gestão racional dos recursos naturais. É a primeira
fabricante de cachaça a aderir ao Protocolo Agroambiental, que reúne 141 indústrias do setor sucroenergético. O Certificado de Conformidade Agroambiental, conferido pelo governo do Estado de S.
Paulo, é o resultado do cuidado constante com o
meio ambiente e a sustentabilidade de suas atividades.

Agência de propaganda
instala-se em UPP
A NBS inaugurou em 28 de novembro uma unidade de negócios no Santa Marta, primeira comunidade pacificada do Rio de Janeiro. A iniciativa pioneira será a sede do projeto rio+rio, desenvolvido
pela agência, que promove o mapeamento da transformação social e das oportunidades que a cidade
vem vivendo, convocando a iniciativa privada a fazer
parte desse momento. O rio+rio será gerido como
um Negócio Social, ou seja, toda a receita obtida pela
unidade vai ser revertida para o desenvolvimento do
próprio projeto.
O resultado de um levantamento promovido pela
própria NBS, em parceria com o Instituto Copernicus, mostrou que o otimismo dos cariocas não está
relacionado somente ao futuro com a expectativa do
que os grandes eventos esportivos irão promover,
mas também ao presente, com a conquista da segurança trazida pela implantação das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora). A partir daí, a agência
mergulhou na compreensão dessa nova realidade,
dedicando os últimos 18 meses a visitar todas as comunidades pacificadas, entrevistas e conversas com
os capitães das UPPs, lideranças comunitárias, empreendedores, sociólogos, antropólogos, arquitetos,
autoridades das secretarias de segurança e educação do estado e do município do Rio. A inauguração
de uma unidade da agência dentro do Santa Marta
só completa esse esforço e reforça o engajamento

da NBS em entender o que a população das áreas
pacificadas quer, e como as empresas podem se relacionar nesses novos espaços de oportunidades.
Na unidade do Santa Marta, a NBS pretende discutir o novo momento da cidade. Além do trabalho
de fomentar novos negócios, o espaço vai servir
também para sediar debates entre a comunidade, o
poder público e o empresariado, com o objetivo de
criar ações que contribuam com o desenvolvimento de todos os envolvidos. Para André Lima, sócio
e diretor de criação da NBS, a iniciativa de abrir a
primeira agência de propaganda em uma comunidade é uma consequência natural do envolvimento
profundo que a agência desenvolveu com o assunto.
“Vamos ajudar as marcas a descobrirem seu papel
nesse movimento transformador da cidade”, salienta André, que acredita ser este o primeiro passo do
início de um trabalho que pode e deve ser construído
por toda a sociedade, gerando debates e reflexões
mas, acima de tudo, ações. “O princípio do rio+rio é o
ganha-ganha. Os projetos precisam promover alguma transformação significativa para as comunidades
e trazer resultado para as marcas. O assunto não é
assistencialismo. É negócio. Chega de olhar para as
pessoas das comunidades como pobres coitados.
Está na hora de olhar para eles como consumidores
e, principalmente, como cidadãos, merecedores de
cuidado, atenção e respeito”, complementa.

A seleção apontou ainda as empresas líderes
para 19 supersetores. A Itaúsa, holding que controla o Itaú Unibanco, foi eleita a líder do setor de
serviços financeiros e é a única brasileira a figurar
entre as empresas com as melhores práticas desse
grupo.
O Índice Dow Jones de Sustentabilidade foi lançado em 1999 como primeiro índice global de ações
composto por companhias consideradas social e
ambientalmente responsáveis. Mais informações em
www.sustainability-index.com.

|

Nove empresas brasileiras integram a nova carteira do Índice Dow Jones de Sustentabilidade, que
entrou em vigor no fim de setembro. São elas: Bradesco; Cemig; Embraer; Itaú Unibanco; Itaúsa; Petrobras; Redecard; e as estreantes Duratex e Banco
do Brasil. Fazem parte da revisão 2012/2013 340
empresas de 30 países. Ao todo, 2,5 mil empresas
foram analisadas em critérios como gestão da cadeia de fornecedores, relatórios socioambientais e
indicadores de práticas de trabalho e direitos humanos.
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In the year when we hosted another United Nations
Conference on Sustainable Development, we decided to
review some domestic issues. In the environmental sphere,
one of the highlights of 2012 was the heated debate about the
new Forest Code.
The change in the forest protection law was one of the main topics
in the national political and environmental news, engaging several sectors
of society. This Insight-Bioma issue brings an analysis of the debate to find out
if there was actual progress and have a glimpse on what lies ahead.
In the following pages, you will also find an outlook about the
renewable energy industry in Brazil, and an overview about volunteer actions, innovation and waste management.
Those are pieces of a jigsaw puzzle we will have
to solve in 2013.
Enjoy your reading!
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innovation

The search for innovation

in the sustainable

value chain

by Ernesto Cavasin and Dominic Schmal
Sustainability experts at PwC

Despite the fact that the Industrial Revolution took place only in the 18th century,
bringing a set of technological changes with economic and socioenvironmental
impact, humanity has always used innovation to reach new heights.

Since the discovery of agriculture and stock breeding, human nature has
achieved evolutionary parameters, and the industrial process allowed mankind to

|
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expand such revolution at a large scale. Innovation, from the Latin word innovare,
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implies renovation and change. In the context of major organizations, it has
always meant an opportunity for business growth and perennity.
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owever, the search for innovation continues to be an obstacle for organizations
that insist on defining strategies based
on competitive advantage. When the
growth strategy is analyzed from the sustainability
perspective, there’s a lack of connection between
competitiveness and the environment of operation,
or the association with the sustainable value chain
remains unclear.
The fact that companies choose to stick to a
bureaucratic industrialization process hinders the
creative process aimed at finding solutions for the
challenges faced by humankind today, such as water scarcity, climate change, loss of biodiversity, the
need to shift to renewable energy, and, above all,
how to do business with integrity.
In part, such hindrance results from the fact

that large corporations tend to reject the unknown,
whether it’s a product or a type of service. Great
leaders must think about the solution for social, environmental or financial problems, winning the battle
of innovation over conservation.
When we look back on the past of human civilization, we find that the time reference used were the
four seasons. This resulted in a slow innovation process with barely noticeable changes over decades.
Today, despite the comprehensive structure built by
human civilization over generations, which provides
tools allowing for real-time communication and continental integration, we still witness a technological
environment resistant to change.
Organizations able to deal with a new understanding about consumption needs versus environmental
challenges in advance will have a privileged position
in society and project perennial growth with the expansion of new markets and dissemination of economic and cultural wealth over the entire value chain.
The telecommunications industry is an example
of failure and success cases related to the search
for innovation. The revolution of mobile telephony
has led to a cultural transformation process, a new
world where some countries have more mobile
phones than inhabitants. Organizations that have
managed to expand their views on the value chain
also succeeded in expanding the innovation process,
creating a new market concept and redirecting the
demand for Smartphones. Basically, the companies
that took the lead in the market foresaw the need to
integrate communication, entertainment and business. Companies that have failed to foresee such demand now have a hard time reestablishing financial
soundness and win back the clients lost because of
their failure to innovate technology.
Part of the problems faced by these companies
can be associated to the lack of vision about the
sustainable value chain, where the set of activities
performed and the engagement of all value agents
must permeate the operating strategy.
If we look at this scenario from the sustainability perspective, considering all aggravating circumstances related to population growth and natural
resource scarcity, we will see the same need to
anticipate innovation and new business paradigms.
One aspect related to missing innovation opportunities regards the fact that efforts are focused on a
product’s efficiency processes only, failing to even
identify innovation or solutions with impact on the
value chain.
A beverage manufacturer, for instance, will lose

Change now
Today the routine processes of an organization
change more often in terms of day-to-day operations. Without proper arrangement, additional costs
might be incurred. How can you create new supply
chain assessment models, evaluate the impact of
your products after use, and determine the operating costs needed to achieve sustainability? Answering such questions becomes increasingly important
in a market environment that becomes more regulated each day.
When should we change? Claus Mueller, a great
German mathematician, was very straightforward:
before we have to!
At a time in which the future’s uncertain, there
are countless possibilities and many ways to go.
The decision about the first step is hard for anyone,
whether it’s an entrepreneur, business leader, politician or citizen. The right direction is always uncertain until the path is opened by the pioneers.
Innovators are those who try new ways and look for
new perspectives. However, for an increasingly solid
and effective innovation process, a strategy is required.
The soundest strategies are based on comprehensive, solid information. In a world concerned
about the scarcity of natural resources in which human capital becomes increasingly dynamic, financial
and market information no longer suffice for making
a sound decision. We must find a balance among social, environmental and economic aspects.
For organizations that expect to succeed and
innovate in the value chain, the time for change is
now, before competitors or regulators make decisions that affect their growth strategy. Sustainability is a journey, not a destination, and it can only
be achieved by organizations that can see the whole
picture ahead, not just part of it. •
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cal process or be associated to such process only.
An organization can deal with innovation in several
manners, going beyond a mere research and development project.
When the innovation process is focused on all
value chain levels, there’s an opportunity to meet
the expectations of all players positively or negatively affected by it, whether regarding input supply,
manufacturing or final disposal and use of a product
or service.
For great leaders, the path towards long-lasting
results isn’t related to technological innovation itself,
but to forecasting and identifying changes about the
ability to innovate on several fronts.
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market value and competitiveness if ecoefficiency is
defined as its main sustainability management practice. The lack of a holistic vision is directly related to
the loss of innovation.
Focusing efforts on environmentally-friendly
manufacturing, which results in significant water
savings and cuts in packaging material consumption, will not lead a beverages industry company
towards perennity. Water as a natural resource is
absent or scarce for more than one billion people.
Disseminating the creation of new technologies
that may provide drinking water is essential for the
health of poor people and should be a concern for
industry companies.
Companies should also pursue innovation initiatives together with government entities, thus becoming an active player in the regulatory environment change process.
They can also develop value chain practices with
non-government organizations that operate in the
ecosystem conservation area. In this case, there
are project opportunities aimed at protecting water
springs, as well as engaging local communities and
water basin committees. Practices to innovate the
relationship with the end user and final product disposal must also be considered.
In the early 1960’s, for instance, some milk production organizations considering business expansion to poor Asian regions, especially India, found
an adverse environment for implementing any milk
production units.
Poor local supply, a poor population and a lack of
structure to leverage production with quality have
led an industry organization to considerably invest
in strategic sustainable chain players. Local organizations for purchasing milk had to be established
in each city, and funding for water supply was also
provided. Training programs were established with
local producers, and veterinarians, dietitians and
agronomists were hired to advise the producers.
Such engagement in the value chain resulted
in a dairy cluster that stood out among those from
other areas. The efforts made by the organization
that invested in the value chain resulted in improved
milk production and life quality conditions for a poor
population.
It has also allowed the identification of environmentally-friendly production methods, and has
certainly brought financial returns and competitive
advantage. In a nutshell, it’s also innovation in the
value chain.
Innovation cannot be deprived of the technologi-
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oday, reflecting on the importance of
building an improved perception about
the corporate volunteer phenomenon is
essential. This is where the work of the
Brazilian Corporate Volunteer Council (CBVE, Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial) comes
in handy. In November, the institution published the
third volume of a research about the corporate volunteer profile in Brazil. The survey data can–and
should–guide the definition of strategies for future
corporate practices in this area.
Similar social action surveys have started being
done only recently. Studies on volunteer contribution in facing social and environmental issues have
found that such initiatives are worth billions of dollars. Despite the poor pricing processes used and
the fact that they fail to consider a great deal of unidentified volunteer work, such surveys help highlight the significance of such investment.
To monitor this scenario, the CBVE has been
performing, since 2007, studies with the purpose
of determining the profile of corporate volunteering
in Brazil. The survey’s main focus is to provide the
market with information to help and foster the development of this practice in the national territory. In
its third edition, the survey indicates that corporate
volunteering is growing fast and a professional outlook is needed.
According to the survey, 56.3% of the companies are willing to invest more in volunteer work,
and 59.4% plan to increase investments in this type
of action from 1% to 5% in the next year. Another
24.3% intend to increase them from 5.1% to 15%, and
only 5.4% percent intend to implement an increase

of over 30%.
According to the companies’ consolidated 2011
budget, most of them (24.6%) invested between
R$50,000 and R$200,000 in volunteer actions. Another 21.7% of the companies invested up to R$10,000
(this option ranked second.) Fourteen point four per
cent of the companies invested between R$10,000
and R$50,000. The percentage of companies with
more resource availability for investing in volunteer
actions, with investments of more than R$500,000,
corresponds to 17.3%. About the same number
of companies don’t have a predefined annual budget. The lowest percentage–4.3%–invests between
R$200,000 and R$500,000.
The survey, performed every two years, has
shown that 82% of the companies with volunteer
programs are in the Southeastern Region of Brazil. The aspect that has changed is the ranking of
the states in this region. Until 2010, most programs
were implemented mainly in São Paulo. According
to the new survey, Rio de Janeiro ranked first, with
33.3%, against 29% in São Paulo.
Most companies with corporate volunteer programs (81%) implements projects aimed at children
and teenagers. In second come youngsters (55%),
followed by the company’s surrounding community
(44%). Ninety per cent of the companies believe that
volunteer projects improve their relations with the
community, and 74% believe that they increase employee engagement with the company.
In 65.2% of the situations, volunteer actions are
proposed by the company. The second main trigger for volunteer initiatives involved associate suggestions, and 30% started their programs because
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of NGO, community or Public Authority demands.
Spontaneous actions by independent collaborators
and response to emergency demands (floods, environmental disasters, etc.) correspond to 20.2% each.
In this question, companies could choose more than
one alternative.
According to the survey, most companies (82%)
that practice corporate volunteering have a special department in charge of such actions, usually
a social responsibility or sustainability department
(58%) or a communications or marketing department (21.8%). In some situations (16.4%), institutes
or foundations related to the company are in charge
of this area.
Compared to previous surveys, there was a drop
in the number of companies that organize exclusive volunteer activity teams–64% in 2010 against
47.8% in 2012. The teams are made up of up to three
people in 59% of the situations. In 98% of the time,
there’s a professional in charge of promoting volunteer actions. In 53.7% of the companies, only part
of the time is dedicated to volunteer actions, while
46% allow the collaborator to dedicate 100% of his/
her time to them–14.7% more than in the previous
survey. The CBVE interviewed one hundred companies in the country between April and July 2012.

|

insight-bIOMA

Company profile
As per the survey, private companies are the
main fosterers of volunteering in Brazil, with an 81%
share. Brazilian companies account for 62% of this
amount, and multinationals account for 19%. When
divided by activity area, the main fostering initiatives
come from the service segment, which accounts for
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When social
actions are
strategically
planned,
they tend
to be more
successful

54.9% of the actions. Going in the opposite direction, industry participation has been dropping: in
this survey, only 25.2% declared they had volunteering programs. The trade share remains stable.
The 2012 survey results indicate that some company mergers and the creation of corporate institutes and/or foundations that concentrate in a single
questionnaire the actions developed by the holding have contributed to a reduction from 73.4% in
2010 to 50.55% in 2012 in the participation of large
companies in volunteer work actions. We have also
identified significant increase in the participation
of small companies in this type of activity, showing that local companies tend to develop corporate
volunteer actions.
Volunteer action profile
Among the companies surveyed, 51.5% of those
that implement social actions have a well-defined
corporate volunteer work policy, and 69.7% have a
program run by institutions. However, 2012 results
are worse than the ones found in the 2010 survey,
when the percentages reached totaled 71.9% and
85.9%, respectively.
Volunteer actions are promoted systematically in
62.1% of the situations. Funding and materials required for the actions are almost always provided by
the company–in 92.4% of the cases–which plays a
significant role in terms of encouragement, fostering and investment. Furthermore, 89.3% of the
projects are designed as a result of a company
decision. This scenario was also observed in
the 2010 survey, in which systematic actions, especially those with corporate
financial support, corresponded
to 90.9% of the total number of actions.
Cave’s
survey
also analyzed how
volunteer actions are
integrated into the organization’s
existing
policies. In most cases–89.2%–the actions are
related to the corporate
social responsibility program.
In 69.2% of the cases,
volunteer programs are integrated into corporate policies

CONCLUSIONS
Brazilian private companies stood out in the
survey. Today, they invest more in corporate volunteering. Most are located in the south-eastern region, especially in the State of Rio de Janeiro, and
operate in the services segment, investing about
R$10,000.00 per year and have developing volunteer action programs for more than five years. Most
of them are large companies, but the share of small
companies with volunteer initiatives is significant.
What’s new in the survey’s third edition is the
fact that the increase in some data brings valuable
information to the human resources area. Companies have been increasingly investing in corporate
volunteering also with the purpose of expanding the
competences and abilities of their associates and
improving the organizational environment. However,
organizations still do not count the hours dedicated
to social actions as social investment. Associates,
on the other hand, become more engaged in volunteer actions when they are promoted by the companies and when they are allowed to plan and implement them during work hours.
Education continues to be the area with most volunteer investments, and most programs are aimed
at children and teenagers. Most actions take place
on special dates, such as the National and International Volunteer Day, Children’s Day and Christmas.
The results attained benefit mainly the community,
and one of these benefits is the improvement of the
communication between the company and the community.
When social actions are strategically planned,
they tend to be more successful. However, such
success is measured by the number of volunteers
involved, not by issues related to impacts generated
by the projects. The survey has shown that only a
few companies have assessment indicators. Information is usually obtained from collaborator statements and reports.
Issues related to results and benefits generated
by volunteer actions for the social players involved
were also analyzed in the survey. However, the
most important fact is that companies, by fostering
organized corporate volunteer work in a consistent,
effective manner, contribute to build a fairer, more
equal and sustainable society. •
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Assessment of volunteer actions
Most companies collect and record information about the volunteer actions developed: 85.3%
in 2012, and 96.9% in 2010. However, only 40.98%
of them have assessment indicators, having such
percentage dropped since 2010, when 64.1% of the
companies stated such indicators were in place.
CBVE is aware of this fact, and is thus working,
with its member companies, to develop assessment
methodologies that can be often used by companies.
The methods most commonly used for collecting
information are informal conversations (60.7%) and
meetings for volunteer action assessment (49.2%.)
Forty-four point three per cent of the companies
also use assessment questionnaires and written reports. These methods were also identified in 2010,
and there was no significant difference in terms of
percentage. These data indicate that volunteer
collaborators have an essential role in social program assessment and future proposal generation. Therefore, collaborators with better training will be
able to develop better projects
and achieve better results.
For most people in
charge of corporate volunteer work projects,
volunteer actions in 2012
were either successful or
very successful (70.5%), a
percentage slightly lower
than in 2010 (82.8%.) On
the other hand, 26.2% said
they had been somewhat
successful, which represents
10.6% more than in 2010, when
a 15.6% level was attained. This information allows us to conclude that
organizations are more concerned about
volunteer action quality and stricter about

project performance assessment, which is a positive finding.

|

by means of volunteer training. In 67.7% of the cases, such policies involve follow-up through reports
delivered to management and executive boards. The
analysis of such documents allows actions to be
aligned with corporate policies, making corporate
volunteering a strategic issue related to the core
business. At a lower degree, we have also found that
companies are concerned about investing in training
social action teams.
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The power that
comes from the

by Ruberval Baldini
President of the Brazilian Alternative Energy and Environment Association (Abeama,
Associação Brasileira de Energia Alternativa e Meio Ambiente) - www.abeama.org.br

Today, the debate about sustainability permeates the daily
lives of most people. However, there’s still a long way to
go in several aspects if we want sustainable actions to
be more than a mere concept in the lives of Brazilians,
being incorporated into our routines. Renewable energies
have been standing out in the news mainly because of the

because of their actual role in the Brazilian power matrix.
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out in the environmental debate scenario, and not as much
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technological innovation aspect and the fact that they stand
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Over the past ten years, photovoltaic technology
has been showing its potential to become one of the
world’s main sources of electricity, with solid, continuous growth despite the financial and economic crisis. Such growth should continue to be observed over
the next years, supported by an increased awareness
about the benefits of photovoltaic energy. In late
2009, the accumulated installed capacity of photovoltaic systems totaled about 23 GW. One year later, 40
GW. In 2011, more than 69 GW were installed worldwide, with a power production capacity of 85 TWh
per year. This power volume could supply the annual
power needs of more than 20 million homes.
In a country with such high insolation as Brazil,
the use of sunlight as an energy source should be one
of the highlights in terms of sustainability actions for
most people, but few energy consumers know how to
use such technology. However, photovoltaic genera-

tion is seen as the next electricity production technology to expand the power matrix in the near future.
Electricity generation with photovoltaic modules
is becoming a reality for consumers in several countries, especially in those where photovoltaic generation use has been encouraged by demand, such as
Germany, Spain, Italy and the United States, among
others. It’s a form of electricity generation connected
to the conventional energy distribution network.
OPPORTUNITIES
Today, in Europe, photovoltaic generation costs
about € 0.12 per KWh. Government incentives have
made this price possible, allowing an industry boom
worldwide, causing an accelerated drop in production
prices, making photovoltaic technology increasingly
competitive compared against other forms of electricity generation.
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COSTS AND COMPETITIVENESS
Recent studies published by Brazilian researchers indicate that the photovoltaic generation cost is
achieving competitive values compared against current energy costs paid by consumers in several Brazilian cities where irradiation levels are extremely

favorable, such as Fortaleza (CE) and Belo Horizonte
(MG.) However, for Brazilian consumers such paradigm change depends on political will–the government must work to establish clear rules for distributed photovoltaic generation.
Studies performed by Aneel in August 2011 about
energy costs for end consumers, including taxes and
charges, have shown that the parity between rates
paid and the cost of distributed photovoltaic generation has often shown that this technology could be
used where the rate corresponds to amounts higher
than R$ 550.00 Kwh.
In Salvador (BA), a low-voltage rate was opened
on April 12, 2012. It’s the photovoltaic plant located in
the Pituaçu stadium, the first sports complex in Latin
America to use photovoltaic panel technology in rooftop plants connected to the electricity network.
The cost of the project, developed by means of a
partnership between the government of the state of
Bahia and the local electricity company (Coelba), was
estimated at R$ 5.5 million, and part of the panels
were installed on the roof of the stadium. The power
will be used in the stadium’s facility’s, complemented
by the power supplied by Coelba. The project will
generate 630 MWh per year and annual savings of
about R$ 120,000.
The solar photovoltaic system has a 400 kWp
(kilowatts-peak) generation capacity. The excess
power will be discounted from the consumption incurred by the buildings of Bahia’s Administrative
Center, generating public account savings.
Minas Gerais, Rio de Janeiro and other Brazilian
states have also announced projects in course for
stadiums using this technology for 2014 World Cup
and 2016 Olympics works.
Photovoltaic generation with solar plants in Brazil
is becoming a more tangible reality. In 2011, the first
Brazilian photovoltaic solar plant was opened by the
EBX Group in Ceará, connected to Coelce’s network,
with 4,680 photovoltaic panels generating about 1 MW
and investments totaling R$ 10 million. Once the project is concluded, it will generate 50 MW.
It’s a pioneering initiative that challenges the future energy market.
Considering the accelerated growth of photovoltaic generation in the world, resulting in a drop in
solar photovoltaic panels, and companies implementing distributed generation or solar plant projects,
we could say that Brazil is getting ready to surf this
“technological wave” that will soon reach our “tropical beaches.” •
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By observing the current scenario of photovoltaic
solar energy technology worldwide, we can see that
it’s clearly becoming a significant energy generation
source and tends to become competitive compared
to other traditional generation sources, and more
so when compared to other alternative sources in a
short/medium-term scenario.
In Brazil, despite the fact that its commercial use
began in the 1970’s, when it started to be introduced
in the Brazilian power matrix, there are still some obstacles to be overcome. The first and most important
obstacle to be overcome is the fact that the federal
government needs to be more optimistic about Brazil’s huge solar capacity, since the country has high
insolation levels per square meter all over the domestic territory. The development of such technology needs to be fostered, because it has achieved
###maturity in the world, and in Brazil we lack incentives for strengthening its production chain.
Despite all favorable evidence and the technical
and economic progress of solar photovoltaic energy
in the world, in Brazil some people insist that we
need to wait before fostering its development in the
country. This needs to be changed immediately to
minimize the 30-year delay in terms of economic
expansion that the photovoltaic industry might bring
to the country and Latin America over the next decade.
Today Brazil continues to import photovoltaic
modules, despite the fact that cell and module manufacturing initiatives have been developed by the academic community and a national company started
manufacturing, in 2011, photovoltaic modules with
annual 20 MWp capacity. The government is expected
to guarantee the demand to trigger this market as the
result of an industrial policy.
The promotion of photovoltaic technology use has
grown lately, especially with the building and remodeling of stadiums for the 2014 World Cup and 2016
Olympics, where the choice for clean energy seems
to be part of a sustainability project defined by the
organizers with the purpose of minimizing carbon
emissions from fossil fuels for environmental preservation purposes.
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The Forest Code’s

eeply-rooted brawl
Labeled by environmentalists as a historical
paradox and as a farmers’ enemy by the rural
landowners’ parties, the new Forest Code was
Brazil’s greatest environmental controversy in
2012. But what can we expect from now on?
The heated debate went on for three years
for the final version of the Forest Code to be
defined, with some vetoes by President Dilma

protect–its forests.
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for consensus about the way to handle–and
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Rousseff. However, Brazil is still looking
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he Forest Code is the Bible of environmental preservation in rural properties; it’s the
document that defines the rules and determines how much should be preserved by
farmers. It basically contemplates two environmental protection mechanisms: Permanent Preservation
Areas (APPs, Áreas de Preservação Permanente,)
which include locations such as river margins, hilltops and slopes, perceived as fragile and that should
have the original vegetation protected, and Legal Reserves, native wood areas located within rural properties that cannot be deforested.
It might seem simple, but it resulted in a fierce
debate between environmentalists and rural landowners. Environmentalists, on one hand, said that
the Code changes would favor deforestation; the
landowners complained that the law in force was too
strict and hindered production. Advantages for deforesters, weakening of the environmental protection
network, disadvantages for producers. The accusations were many.
Such antagonism has permeated the entire approval process. The discussion about what crops
could be grown in APPs, for instance, generated a
lot of controversy. The initial text assured that some
crops, such as apple or coffee, would be consolidated
in APPs. However, the definition about what can or
cannot be kept wasn’t included in the final text. After
a comprehensive agreement, the rules were determined through amendment 164, which caused disagreement in the plenary session of the House of
Representatives.
VETO IT, DILMA!
President Dilma Rousseff had to take charge of
the situation, vetoing the first paragraph of article 35,
which allows planting or reforestation of native, exotic or fruit species. The veto was justified providing
that the approved text would allow the provision to be
construed as if the monitoring of the origin of fruit
species planted would be required by environmental
agencies, while the purpose is to monitor forest species.
The president also suspended paragraph six of
article 59, which provided about the implementation
of the Environmental Regularization Program (PRA,
Programa de Regularização Ambiental.) It was vetoed
because a 20-day period was required after the rural
landowner adhered to the PRA for promoting the environmental regularization. According to the justification, the deadlines must have a specific law.

Dilma has vetoed a total of nine items of the provisional measure changing the text of the new Forest Code approved by the National Congress. One of
the vetoes refers to the river margin issue. Paragraph
18 of article 61-A, which determined that intermittent
rivers (the course of which contains water only for
a certain time of the years) having up to two meters
should have a 5-meter recovery for all property sizes,
was also vetoed.
The president stated that an excessive reduction of the minimum environmental protection limit
“makes environmental sustainability in the rural area
unfeasible,” and alleges a lack of detailed information
about the status of intermittent rivers.
As it should be expected, the Minister of Environment, Izabella Teixeira, thinks the new code is
the quintessence of sustainability. According to her,
there were no winners–neither environmentalists nor
rural landowners. “The environment’s and agricul-

insight-bIOMA

PERSPECTIVE
The Brazilian Society for the Advancement of Science (SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência) and the Brazilian Science Academy (ABC,
Academia Brasileira de Ciências) understand that the
debate based on the fight between environmentalists
and rural landowners has lost focus. “In our opinion,
Brazil still needs to come up with a modern, com-
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ture’s needs have met half way,” she stressed. The
minister pointed out that the new regulation “requires
everyone to recover their areas, but also acknowledges social interest and public need activities.” According to her, the government is not interested in punishing rural producers. “I’d rather acknowledge the good
practices and say that Brazil produces food sustainably, which leads to winning new markets,” she pondered. “We prove that it’s possible to be a great food
producer while protecting the environment.”

plete Forest Code, because the current text of Law
12,651/2012 isn’t functional and has many gaps and
inaccuracies, generating great legal uncertainty without offering the required environmental sustainability, which ultimately also affects agribusiness. If we
want MP 571/2012 to be approved with responsibility, significant changes and improvements need to be
made based on scientific and technological evidence!
If authorities fail to listen to the scientific and technological community, which have an accumulated
capital of valuable, useful knowledge, during this period of final adjustments in a legal document that’s so
important for the country, the result might not lead
to the prosperous and sustainable future aimed by
society–which has declared its will eloquently and
democratically through manifestations all over the
country,” they said in a letter signed by the chairmen
of these institutions.
João Paulo Capobianco, chairman of the Board of
the Democracy and Sustainability Institute (IDS, Instituto Democracia e Sustentabilidade,) says the code
is old, outdated and falls short of its time. “The effort
needed to enforce the new code, however, is small
compared to the challenge of working to get to what’s
really important and was forgotten from the beginning: the establishment of an authentic forest policy
that goes beyond the mere regularization of rural
properties,” he says.
According to Capobianco, the specific features of
biomes and sensitive ecosystems, sustainable use,
forest recovery and deforestation control need to be
combined intelligently. “This requires the ability to
identify strategic processes and engage people, networks and institutions for Brazil to make a true transition into a new sustainable economy,” he ponders.
The stand of the Brazilian Association of Agrarian Reform also contains harsh criticisms. The entity
says the new Code is “a property and territorial trap.”
In the midst of all the controversy, the most important issue about the debate on the Forest Code was
ignored: the future of food production in Brazil, one
of the world’s greatest agricultural producers, with
growth levels that exceed the worldwide average, according to data from the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD.)
Paradoxically, preserving biodiversity could
guarantee global food safety, which currently relies
on a few number of crops. The future of Brazil–and
of Brazilians–also depends on food production. A
significant share of our GDP also depends on this
activity. •
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trategic interests

of social and environmental

responsibility
in an automaker
by Marco Aurélio Ramos and Thaise Cristina Carvalho Gonçalves
Researchers at the Novos Horizontes College

Theoretical models and practices for assessing corporate social
and environmental actions, such as the New York’s Stock Exchange
Dow Jones Sustainability Index, Bovespa Holding’s Corporate

certifications such as ISO 14001 and best practice awards, have
become important tools.
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Ethos Institute’s Corporate Social Responsibility Indicators, green
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Sustainability Index (ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial,)
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n this scenario, the research developed
aimed at identifying the interests of the
company analyzed regarding the implementation of Social Corporate Responsibility (SCR) practices.
The purpose of this paper is to find out and determine if the researched company’s interests regarding social and environmental responsibility
match the ones identified in Cruz’s 2009 paper. Our
purposes were: (i) to find out if the practices match
social and environmental responsibility purposes;
(ii) to check the actual interests of the researched
company when it comes to social and environmental
responsibility practices; and (iii) check and analyze
the results and impacts of social and environmental
responsibility on corporate business.
The automaker that was the subject of this study
is a major multinational located in Brazil. In average, it manufactures one new vehicle every twenty
seconds. The corporate complex involves several
suppliers, as well as partnerships with companies,
foundations and associations, some of which are
maintained by or related to the group, which has
over 25,000 employees.
Its code of conduct includes values such as supplier sustainability, human capital management, investments in the community, corporate ethics, anticorruption guidelines, environmental guidelines,
safety and health. It is disseminated among associates through various media channels, such as intranet, folders, internal newsletters and even plays.
METHODOLOGY
Only three of the five questionnaires delivered
were filled in. The questionnaires were delivered to:
the person in charge of selecting the suppliers at
the tactical level (respondent 1, or R1,) the person
in charge of community relations at the corporate
strategic level (respondent 2, or R2), and the person
in charge of the company’s social and environmental
activities, also at the strategic level (respondent 3,
or R3.)
According to the company’s sustainability and
quality director, the sustainable model was adopted
with the purpose of making the community a better
place to live, valuing people, strengthening partnerships with suppliers and distributors, and getting
society to acknowledge positive attributes, such as
brand value.
To that end, the company has invested, over the
past twelve months, in several social and environmental programs.

We’re establishing a cross-sectional management structure that permeates all CSR-related issues. We are currently working on social actions
with the local community, reuse of the water used
in the manufacturing process, disposal of manufacturing process by-products, improvement of the recycling index of our products, and several actions
focused on work environment quality. (R3)
The sustainability and quality director believes
that we mustn’t focus on the present only, but also
on our legacy to future generations. This is one of
the seven revolutions towards sustainability. It requires a gradual implementation of sustainability in
the business model, considering the social and environmental impacts over the entire production chain.
In other words, from raw material extraction to
product manufacturing, sale, use and disposal. This
trend is based on the life cycle technology, which
is concerned about product recycling or a specific
destination for disposal.
WASTE MANAGEMENT
The organization has a waste disposal area
where materials are separated and new reprocessing technologies implemented, allowing waste to be
used as input in other production chains. Another
destination for the waste is a program developed
with the local community, where reusable waste is
transformed in work and citizenship: hubcaps become clocks and safety belts are turned into bags
and backpacks.
The company has created a program in which the
product’s life cycle is evaluated, with focus on the
use of renewable, recyclable raw materials and the
preparation of a greenhouse gas emissions inventory to assess and establish goals for carbon emissions reduction in manufacturing process, with the
purpose of achieving a clean manufacturing process. The automaker plans to implement a water
assessment project to calculate its water volume
demand; the assessment will consider the various
players, including the consumer.
In 2010, the company has achieved a water recirculation level of 99%, which represents the elimination of drinking water use from the public network
for industrial purposes.
The company shows concern about raising
awareness among its employees to avoid unnecessary waste, and this work also affects the workers’
families and so on. Such awareness is raised by
means of programs with the engagement of collaborators to come up with more sustainable manage-

Actions aimed at the in-house audience
Regarding the in-house audience, the Human
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PROGRAM FOR THE LOCAL COMMUNITY
For the community, seven years ago the company has implemented, in a partnership with an NGO
and a foundation, an independence and empowerment development program in a poor district located
next to the factory. The partnership is supported by
dealerships, the academy, the public power and nonprofits. According to R2, the main focus is on youngsters and children because they are more socially
vulnerable.
The program aims at projects involving social
and educational activities, work and income generation, and a stronger community, working with the
community’s families, educators and leaders.
The program benefits and changes the entire

community, promoting urban, social and economic
development through educational, training, cultural,
health and entertainment actions.
The answer given by R2 shows a company evolution regarding community relations: at first, the
company focused on offering assistance to socially
outcast communities, but wasn’t concerned about
helping them improve their conditions.
The company could be more than a provider of
funding for actions and projects; it could plan and
implement actions to actually change reality. Since
then, it started developing multistakeholder relationship strategies, listening to the communities and
other important partners so that, together, improved
socially responsible actions could be built. (R2)
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ment practices aligned with work routines, increasing productivity and reducing losses and waste.
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Resources (HR) director points out, in documents
provided by the company, that people with a vision
about the future are the ones that assure innovation
and sustainability. This only goes to prove that employees are an essential element for the company’s
social acknowledgement.
The automaker encourages associates to do volunteer work. One of the programs implemented by
volunteers is the Personal Economy and Community
Leadership, taught by ten company associates to the
local community. According to the HR director, as
per an article published in the company’s in-house
magazine, social responsibility actions are emphasized through education and work. Managers were
trained for business sustainability.
The new social responsibility model requires
training and personal development. In the organization, the figures published in 2009 are proof of that:
955,000 hours of training were offered to 11,900
participants, totaling 140,000 participations; until
September 2010, there were 855,000 hours of training with 9,500 participants and 126 participations.
The sustainable model is made up of several actions, such as saving fuel; cutting emissions and
waste in vehicle manufacturing; treating all employees respectfully and valuing them, helping in their
personal and professional development process;
relating with the community with the purpose of
promoting social insertion; and having a transparent
relationship with suppliers, dealers, consumers and
society.
The sustainability issue becomes more comprehensive and assertive in issues such as social diversity, environment, company image, and perception
of future generations as stakeholders because of

their growing importance.
This process (Integrated Quality Development,
Customer Satisfaction and Supplier Relations System) also creates a mechanism over the production
chain, including concepts such as search for excellence, sustainability and social responsibility based
on partnership and the development of products with
a more propositional business relationship. (R1)
More than 81% of the suppliers audited by the
automaker–77 companies–already meet the organization’s requirements, and 72% have expanded
their social responsibility investment over the past
years. These results may be due to the bargaining
power of automakers before other production chain
stakeholders; thus, they become social responsibility agents.
Among the various management tools available,
the company only uses Brazil’s Ethos Institute indicators. One of the purposes of the present paper–a
social balance sheet analysis–has not been met, for
the organization only prepares one balance sheet
containing worldwide actions for all subsidiaries,
therefore we were unable to do an analysis of the
local scenario. Even though the laws in Brazil and in
the organization’s country of origin don’t require the
publishing of a social balance sheet, the automaker
is among the 77% companies that don’t publish it in
Brazil.
Finally, we have concluded that the company’s
business strategy and actual interests that lead to
social and environmental responsibility practices
are related to corporate image and reputation. The
company wants to be perceived as a CSR manager
in processes, products and services to assure business success and sustainability. •
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anufacturing processes with less impact
on the environment are valuable assets in
modern times. In this context, one of the
great industry challenges involves the appropriate destination of solid waste, a liability that
results from the manufacturing process. In the state
of Rio de Janeiro, SENAI’s Environmental Technology
Center (CTS, Centro de Tecnologia SENAI Ambiental) is a reference center. The Center specializes in
physical and chemical analyses of industrial effluents
and waste, as well as environmental audits, providing
companies with sustainable solutions.
Large industries located in the state hire the CTS’s
environmental accreditation and consulting services.
The Center works for an average of 400 companies
per year. According to Paulo Roberto Furio, CTS manager, solid waste management projects correspond
to 80% of the current demand. “Our main clients are
from the oil & gas, civil construction and metalwork

industries,” Furio says. The Center offers technological consulting services, performs laboratory analyses, and does research and development.
Through its Cleaner Production Hub, the CTS
helps companies use raw materials, water and energy rationally with the purpose of cutting costs through
environmental, social and institutional improvements.
The main benefit is the reduction of production costs
and in the violation of environmental standards provided by law. Furthermore, environmental technology
projects have easier access to funding lines.
In the civil construction industry, the CTS’s Cleaner Production Program is being developed with the
Brazilian Portland Cement Association, and already
benefits a group of concrete artifact manufacturers
in the state of Rio. According to Eduardo D’Ávila, the
Association’s regional manager, the program has re-
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of the state of Rio de Janeiro. It’s an LLX undertaking
with capacity for up to 350 million tons per year.
The CTS has implemented a weather and air quality monitoring station in the complex. The equipment
started operating in January 2012. The station monitors air quality in the industrial plant, a process
that started with the harbor’s construction works
and should continue to operate during the Industrial
District’s implementation and operation phases.
“LLX has always counted on the support of the
FIRJAN System. We’re still taking the first steps towards overcoming the great challenge of environmental management at the Açu Superharbor’s Industrial Complex. We wanted a methodology that would
provide reliable data quickly enough for prompt decision-making,” says LLX’s Environment manager,
Marco Machado.
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sulted in an environmental awareness transformation. “Companies have actually become more competitive with this program. Now we have to identify the
companies’ level of development in sustainability,”
D’Ávila says.
Paulo Roberto believes the industry is more aware about the significance of sustainability programs
that encourage the use of methodologies to avoid
generating, minimizing or recycling waste. His opinion is backed by CTS research. “Over the past five
years, we have experienced an increased demand for
sustainable development programs, which has grown
from 5% to 20%,” he says. Before that, the demand
was focused on environmental licensing.
The main demands are in the logistics, oil & gas,
and civil construction industries. One of CTS’s clients
is the Açu Harbor, in São João da Barra, in the north
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WASTE AND REVERSE LOGISTICS POLICY
Brazil’s National Solid Waste Policy (PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos) was enacted by
Federal Law no. 12,305/10 and regulated by Decree
7,404 of the same year. Such regulatory instruments
have required the private and public sectors to adopt
new and proper solid waste management dynamics,
actions, measures and procedures that are environmentally sound.
Despite the fact that legal, technical and institutional waste management implications aren’t new,
we can expect, for this decade, a true revolution in
the manufacturing, public administration and social
spheres to support sustainable development.
Among the new requirements resulting from the
new law is the implementation of reverse logistics
mechanisms, in which industrial waste must be returned to manufacturers for proper final disposal. The
subject has been widely debated by industries, and
we can already see initiatives among Rio’s industries
to engage the production chain in order to reuse certain industrial waste items.
Such change poses challenges to companies, which need to adapt to them. Among the main challenges
are designing the reverse logistics operating plan and
research and development investments to find ways
to use post-consumption waste. The fact that proper
disposal of solid waste will be mandatory may offer
opportunities for the development of innovative business that go way beyond environmental benefits.
The National Solid Waste Policy holds manufacturers and dealers accountable for post-consumption
arrangements. Manufacturers, dealers, importers and
recycling businesses must work together in order
to implement a reverse logistics process. A success
case of industry organization for reverse logistics application was implemented by the National Tire Industry Association (Anip, Associação Nacional da Indústria de Pneus). The entity, of which companies such
as Bridgestone, Goodyear, Michelin, Pirelli and Continental are members, has developed the Reciclanip
program for picking up and disposing of used tires. At
pickup stations, end consumers (tire repair professionals and retreaders) voluntarily dispose of the tire,
returning it to Reciclanip, which becomes responsible
for appropriately disposing of this material through
partnerships with recycling companies licensed by
competent environmental agencies accredited by the
Brazilian Environment and Renewable Resources
Institute (Ibama, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis).
According to Reciclanip’s general manager, César
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Betting on energy recovery
This period of expectations and trends could be
marked by the reengineering of manufacturing processes by the business segment, government commitment to eliminate dump yards once and for all,
and a collective pact by Brazilian society to revisit
consumption standards, as well as educational and
cultural principles.
The overall PNRS perspective was to value materials, so that they would have potential for being used
in the future instead of merely being disposed of. In
this sense, the lawmaker determined, in the Act’s
purpose, that current systems must be adapted to
the new order, especially to make the reuse of solid
waste possible, with emphasis on energy recovery
processes.
However, some social segments still oppose the
adoption of such practice. Environmentalists believe
greenhouse gas emissions will result from the solid
waste burning processed, also known as incineration.
Waste pickers fear that energy recycling will replace
the mechanical recycling of waste, leading to a job
crisis in the area.
Such fears are unfounded. Modern energy recovery is environmentally clean and doesn’t replace
mechanical recycling. Rather, it complements it. Furthermore, it will generate new work opportunities for
waste pickers.
Today, urban solid waste is one of the main causes for greenhouse gas emissions, and exposes people to health problems, especially because of the
undue disposal in dump yards. In the country’s large
metropolises, there is another problem: the exhaustion of current landfill space and the lack of land for
building new ones.
In 2011, Brazil generated about 61.9 million tons of
waste, 55.1 million of which were collected in 3,958
municipalities. This problem is intensified by selective
pick-up insufficiency, which results in additional CO2
emissions and faster exhaustion of landfill capacity.

Developed countries, some of which much smaller than Brazil, have managed to solve this problem
with integrated actions and complete solutions. In
addition to encouraging selective pick-up, mechanical recycling and due final waste disposal, they have
developed clean energy recovery technologies. And
it’s this technology that we will soon see in Brazil. •
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Faccio, the need for a disposal program was identified in 1999, when Conama’s Resolution no. 258 was
published. “Even before the debate about a National
Solid Waste Policy began, a Resolution required our
industry to plan for proper tire disposal. Since then,
over 1,700,000 tons of tires have been recycled in
Brazil,” he says. The tires disposed by Reciclanip are
reused as alternative fuel in the cement, shoe sole
manufacturing, rubber gasket, rain duct, multi-purpose sports court flooring, industrial flooring and automotive rug industries.
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Organized and sustainable actions create a momentum in which value
is created for society and all audiences with which the company has
relations. That’s what Klabin, Brazil’s largest paper manufacturer and
exporter, believes in.
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by José Valmir Calori
Klabin’s Forest Affairs manager
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eader in the paper and carton markets for
packaging, corrugated cardboard boxes
and bags, Klabin is acknowledged all over
the world as one of the strongest Brazilian
industry representatives. The company is concerned
about bringing innovation and technological development for the integrated manufacturing of wood, cellulose, paper and paper packagings.
It’s also South America’s main paper recycler,
and the only manufacturer of cartons for liquid packagings in Latin America. In Brazil, it has facilities in
eight states; in Argentina, the company has 18 units
and generates 14,603 direct and indirect jobs.
In its operations, Klabin combines innovation, market leadership, tradition and sustainability to stand out
and compete at a global scale, reinforcing its commitment to combine growth and sustainable development,
a feature of the 112 years of corporate history.
This concept is applied to the three business dimensions–economic, social and environmental–be-

cause it truly believes that financial results must be
obtained with practices that also foster the social and
economic growth of communities, with harmony and
respect for the environment.
Sustainability Policy
To make sure all stakeholders duly understand their
commitments towards the promotion of sustainable development in their projects, investments and undertakings, Klabin has written a Sustainability Policy. Klabin
S.A. is a company that manufactures wood, paper and
carton for packagings, corrugated cardboard packagings
and bags. It operates in the domestic and international
markets and relies on the following sustainability principles for all activities related to its products and services:
• Attaining competitive quality aimed at a sustained improvement of results and continuously improving processes, products and services to meet
customer, employee, shareholder, community and
supplier expectations.

Klabin’s Forest Development Program
A socially fair, environmentally friendly and
cost-effective performance is a practice that guides
Klabin’s daily operations. This philosophy permeates
its Forest Development program, carried out through
partnerships with public institutions and social organizations with the purpose of including small and
medium landowners in the production chain of wood.
Designed in the 1980’s in Santa Catarina and
Paraná, Klabin’s Forest Development program resulted from the need to strengthen the relationship
between the company and the communities in which
it operates. To implement the program, at first the
company made forest technology available to small
and medium landowners, creating opportunities for
other industrial segments.
Furthermore, properly support the program’s beneficiaries, partnerships were established with the federal government/BNDES, the Itajaí Valley’s Association
for Environmental Preservation (Apremavi, Associação de Preservação do Meio Ambiente do Alto Vale do
Itajaí), Paraná’s Institute of Technical Assistance and
Rural Extension (EMATER-PR, Instituto Paranaense
de Assistência Técnica e Extensão Rural,) and Santa
Catarina’s Agribusiness and Rural Extension Research
Company (Epagri, Empresa de Pesquisa Agropecuária
e Extensão Rural de Santa Catarina.)
In the states where the Forest Development Program is promoted, Klabin works together with the
Federal Government to fund tree-planting activities.
The financial resources are made available through
BNDES’s National Forest Program (PNF, Programa
Nacional de Florestas) of the Ministry of Environment, transferred by financial agents. Klabin nominates potential partners and acts as guarantor and
payer of the released resources.
To foster land use planning and environmental law
observance, Klabin, together with the environmental
NGO Apremavi, promotes the Legal Woods Program,
providing beneficiaries with proper guidance for
growing crops in their production areas sustainably,
valuing the recovery and conservation of permanent
protection areas.
Other practices, such as farm forestry with
planted forests (using pinus, eucalyptus and native
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The present case was designed as per the Sustainability Policy principles with the purpose of permeating and disseminating the company’s beliefs
among the communities in which it operates.

The commitments accepted by the company when
applying for international certificates and awards and
the fact that its shares were ranked at Bovespa’s Corporate Governance Level 1 also indicate Klabin’s solid
commitments and sustainability and social responsibility values in its undertakings.
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• Assuring the supply of planted wood for its industrial units in a sustained manner, without harming
the associated natural ecosystems.
• Practicing and promoting the recycling of cellulose fibers in its production chain.
• Avoiding and preventing pollution by reducing
environmental impacts related to water effluents,
solid waste and air emissions.
• Promoting the personal and professional development of its associates and striving to continuously
improve work, health and safety conditions.
• Practicing Social Responsibility focused on the
communities where it operates.
• Observing the law and standards that apply to
the product, the environment, health and safety.
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species,) enrichment planting of secondary forests,
organic farming, ecotourism and livestock raising
are also introduced, allowing farmers to go on with
their traditional activities, since pinus and eucalyptus
planting doesn’t use the areas occupied by the beneficiary’s core activity.
EMATER-PR monitors the entire reforestation
process, from seedling supply to technical consulting.
It also provides beneficiaries with a technical forestry
farming guide, including the basics of wood trading.
Seedlings of the same genetic quality as those planted by Klabin are provided to beneficiaries.
Global benefits
Over the years, Klabin’s Forest Development Program has been bringing social, environmental and
economic benefits for the entire value chain, which
includes the company, the beneficiary, the government and the community.
Benefits for the beneficiary:
• Work for the family between crops;
• Allows small farmers to settle in the rural area;
• Uses land that is idle or improper for agricultural
crops to plant forests;
• Cooperates with government efforts to generate
jobs;
• Promotes social inclusion through the partnership between the company and small forest farmers;
• Allows a more democratic distribution of the
wealth generated by forests;
• Generates family income.
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For the environment:
• Reduces economic pressure on native woods;
• Protects water basins;
• Recovers vegetation and riparian forests;
• Controls soil erosion;
• Supports the dissemination and observance of
environmental laws;
• Raises ecological and forest awareness.
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For the economy and the region:
• Increases the financial earning of farmer families;
• Contributes to the purchase of farming machines, allowing the creation of new markets and
processing industries;
• Creates favorable conditions for the establishment of industrial transformation units for the wood
produced;
• Offers income alternatives;
• Makes quality wood available for use in the prop-

erty, allowing excess wood to be sold;
• Establishes forests in idle and marginal property areas.
Achievements and relevance
The growth of cellulose and paper industries has
required the expansion of planted forests in Brazil.
The development program has allowed the supply of
wood to be increased not only for segment industries,
but also for reconstituted wood veneer and solid
wood product industries, avoiding high investments
in the purchase and maintenance of new forest areas.
The development areas become part of the production process, expanding the company’s forest
base–providing basic raw material for the company’s
production processes–and fostering sustainable development in regions where it has factories, as well
in surrounding municipalities. Furthermore, the development makes quality wood available for industrial
use, generating jobs and income for the communities.
Through this action, Klabin includes society in its
production chain, which operates in over 70 countries. Today the company has partnerships with
18,400 small and medium farmers, who cultivate
102,000 hectares of planted forests. The wood purchased from such partners by the company corresponds to 10% of the total volume consumed. By
the end of 2012, Klabin intends to have increased the
share of program beneficiaries to 20% of its wood
supply needs. About 176 million seedlings were distributed in 94 municipalities located next to the company’s forest units in Paraná, Santa Catarina and São
Paulo.
Klabin’s Forest Development Program generates sustainability and the growth of “Tree Clusters”
around the company’s major factories in Santa Catarina and Paraná. The use of all tree parts is becoming a common practice, supplying several products,
generating energy and helping create an increasingly
stronger and more independent regional cluster (a local tree-based manufacturing arrangement) with the
participation of the entire community in an absolutely
sustainable manner.
The program establishes a virtuous cycle of local and regional development by optimizing the use
of natural resources, improving social capital, generating jobs and income, establishing partnerships between industries, and adding value to a community’s
products and services.
These are the features that lead Klabin to believe
in the full capacity of the forest industry to help Brazil
achieve sustainable development. It’s a kind of reality
that should always be promoted. •

